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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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 اإلهـداء
 

 إىل أبـي وأم ـي
ن أخلصايل ادلودة والرمحة الذلين شابا، ومها اان قاما برعاييت منذ صغاري وىذباذلال

 والدعاء الدائم لنجاحي يف الدراسة
 

 احملًتمُت جـد ي وجد تـيإىل 
ين ايين حقيقة احلياة ورباوقد علم ن قاما برعاييت ودواما إياي بنصيحتهما اخلالصةاذلال

 ين إىل العلى منذ صغَتيثاتربية حسنة وح
 

 الكبَتة يتأخـأخي الصغَت و إىل 
 ماودعائه ابكل صربمه اينرافق ناذللاو  ين مبديد من التشجيعات وادلعوناتادفعن اذلال

 

 زوجيت احملبوبةإىل 
 ا يف تتابة ىذا البح هب فيتاليت تساعدين على نيل ادلراجع اليت است
 

 أسـاتذيت الذين أدين ذلم بالكثَتإىل 
 تقديـرا وإجـالال

 

 إىل مجيـع األصـدقاء
 قد ساعدوين يف إهناء تتابة ىذا البح  العلمي  نالذي

 
 



 ج

 

 شكـر وتقديـر
 
ووافقٍت وأعاين على إمتام ىذا البح ، والذى احلمد هلل محدا تثَتا الذى ىداين 

دين احلق القد أنزل القرآن العزيز ىدى ورمحة للناس. ىو الذى أرسل رسولو باذلدى و 
ليخرجهم من الظلمات إىل النور وإىل صراط مستقيم. والصالة والسالم على خَت 

نور احلق ادلبُت. زلمد معلم الناس اخلَت واذلادى البشرية إىل سيدنا ترين ا الصابرين الش
 ورضى عمن سار على دار رهبم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد

بعد محد اهلل تعاىل أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين تان ذلم فضل يف    
طلبت، ومل يكن حيدىم إال  ءخروج ىذا البح  إىل خَت الوجود ومل يبخل أحدىم بشي

 العمل اجلاد ادلخلص، ومنهم :
مالك  موالنامساحة األستاذ الدتتور احلاج إمام سوفرايوغو، مدير اجلامعة           

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 موالنا ، عميد تلية الدراسات العليا جامعة مهيمنمساحة األستاذ الدتتور احلاج   

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية تلية  مساحة الدتتور احلاج شهداء   

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالنا الدراسات العليا جامعة 
، ادلشرف األول الذي أوسع أوقاتو زلمد عينُت مسارالدتتور األستاذ  مساحة    

الباح   علميا إلشراف على الباح   بصرب مجيل حىت تتم ىذه الرسالة يف ادليعاد وأفاد 
وعمليا ووجو خطواتو يف تل مراحل إعداد ىذا البح  منذ بداية فكرة البح  حىت 

 اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن الباح   عظيم الشكر والتقدير.
، ادلشرف الثاين، الذى بذل جهده وفكره يف مفتاح اذلدىمساحة الدتتور 

عجز لساين عن شكره وتقديره يلرسالة. فحقا مساعدة الباح  على إمتام تتابة ىذه ا
فقد قدم للباح  تل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البح  فلم يبخل بعلمو ومل 



 د

 

يضق صدره يوما عن مساعدة الباح  وتوجيهو، وتان لتفضلو مبناقشة ىذ البح  أترب 
 ثواب واجلزاء.األثر يف نفس الباح  فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم ال

مُت يف قسم تعليم لذ ادلعيتقدم الباح   بكل الشكر والتقدير إىل األساتيتما 
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  موالنااللغة العربية تلية الدراسات العليا جامعة 

تل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف  ماالنج. فلهم من الباح 
 هلل عٌت خَت اجلزاءوالتشجيع وجزاىم ا

الذين  بيطان بروبولينجادرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلمجيع ادلدرسُت ب
 ديدون يد ادلساعدة لكتابة ىذه الرسالة.

وبالطبع تانت ىذه الرسالة التزال بعيدة عن الكمال، فَتجى من سيادة القراء    
ا العربية، لغة القرآن الكرًن ومنحنا جزاء النقد الواعي. وفقنا اهلل تعاىل دلا عملنا خلذمة لغتن

 وفَتا وثوابا عظيما. 
 

 م 7244 يونيو 41ماالنج، 
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درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية   ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيلبأن  أقر  
اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت موالنا مالك إبراىيم الدراسات العليا جامعة  تلية
 :عنوان
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إذا اد عى أحد و . أو تأليف اآلخر غَتي إبداعمن  زورهتاوما  بنفسي اوتتبُته احضرهت
ا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، أهن الاستقبا

ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على تلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 
 .ماالنجإبراىيم 
  جيربنـي أحد على ذلك. بناء على رغبيت اخلاصة وال اإلقرارحر ر ىذا ىذا، و  

 م. 7244 يونيو42ماالنج، 
 توقيع صاحب اإلقرار
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 مستخلـص البحث
 

)بالتطبيق ترقية مهارة الكتابة يف  التدريبات النمطيةإستخدام م، 7244 ،سيف،العبد
ادلشرف األول: بيطان بروبولينجا( كومية لى ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلع

مفتاح ادلشرف الثـاىن: الدتتور ، و ، ادلاجستيـرزلمد عينُت مسارالدتتور األستاذ 
 ، ادلاجستيـر.اذلدى

 

 ، مهارة الكتابـةالتدريبات النمطيةالكلمات األساسيـة:
 

فهي مهارة الكتابة  م اللغة. أمايادلهارة األساسية يف تعلإن الكتابة ىي إحدى  
إحدى ادلهارات يف اللغة اليت تؤثر فيها رلال الفكرة والقاعدة والكتابة إىل جودة ادلضمون 

ىي قدرة الطالب  بيطانوادلظهر. أىداف التعليم يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ىداف األتفاءة الطالب يف الكتابة الحيقق إىل   كتابة الصحيحة واجليدة. ولكنالعلى 

فضة وليس ىناك خادلرجوة. ىذه بسبب ميول الطالب ودفاعهم يف تعليم الكتابة من
يف ترقية  التدريبات النمطيةبح  الباح   عن استخدام يالوسائل اجليدة. بناء على ىذا 

 مهارة الكتابة.
لغة العربية باستخدام ( تطبيق تعليم ال4إىل معرفة: )ويهدف ىذا البح  

يف  التدريبات النمطية( معرفة مدى فعالية 7يف ترقية مهارة الكتابة. ) التدريبات النمطية
 . بيطانربوبو لينجاترقية مهارة الكتابة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يعترب ىذا البح  حبثا عمليا بإستعمال التجرييب الكمي. فهو  وأما منهج البح  
 ىحدإت  التدريبات النمطيةاإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي الذي يتعلق باستخدام 

ورلتمع البح  ىو مجيع الطالب  األساليب اإلختيارية لًتقية تفاءة الكتابة باللغة العربية
للسنة  بيطانربوبولينجاة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميوالطالبات يف قسم األول 

طالبا. أما عينة ىذا البح  ىي  022الذي عددىم 7242 – 7244الدراسية 
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الذي يكون رلموعة جتريبية، والطالب يف طالباB(04  )الطالب يف الصف األول 
أما أساليب مجع البيانات يف . الذي يكون رلموعة ضابطةطالباA(04  )الصف األول
 واالستبيان واإلختبار. ادلقابلةهي: ادلالحظة و فىذا البح  
ونتيجة ىذا البح  بعد أن طبق الباح   تدريس مهارة الكتابة باستخدام  

 بيطانلًتقية مهارة الكتابة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   التدريبات النمطية
التدريبات باستخدام  ونيتعلم نفرقا واضحا بُت الطالب الذي ، وجد الباح بروبولينجا
 . التدريبات النمطيةبدون استخدام  ونيتعلم نوالطالب الذي النمطية
% 2،24% و 2،22يف ادلستوى   46،44احلساب  -بناء على ت   

. أخذ الباح   7،332و  7،22% ىي 47اجلدوال بـ دك  -حيصل النتيجة ت
ك أن اإلستنباط أن النتيجة من الفرض العملي مقبول والفرض الصفر مردود. لذل

 فعال يف ترقية تفاءة الطالب يف الكتابة العربية.  التدريبات النمطيةاستخدام 
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ABSTRACT 

 
Abdi, Syaiful, 2011. Using Pattern Drill In Developing Writing Ability. 

(Experiment Research at State Islamic Senior High School ofProbolinggo). 

Advisors: 1)Prof. Dr. Muhammad Ainin, M.Pd. 2) Dr. Miftahul Huda, M.Pd. 

 

Key Word :  Pattern Drill, Writing Ability.  

 

  

Writing is one of the basic abilities which has the same limitation between 

teaching mother tongue and teaching foreign language. Writing ability is one of 

language skills where the thought and structure, as well as, the writing influence 

the quality of the content and the appearance that the students can write well is the 

purpose of the writing teaching at state Islamic senior high school of Probolinggo. 

But the student in this school  do not have ability to realize this purpose. Because 

they do not have spirit to study, to write, and the teaching media in this school are 

not good and not interesting. So that this research talks about the use of Pattern 

Drill as the teaching medium in writing teaching. 

 The purpose of this research is to know: 1. Teaching implementation by 

using Pattern Drill in developing students’ ability in writing Arabic. 2. The 

effectivity of Arabic teaching by using Pattern Drill to developing student writing 

ability at state Islamic senior high school of Probolinggo. 

 This research uses the quanitative-experiment research, and chooses all of 

students in the tenth-year at state Islamic senior high school of Paiton Probolinggo 

in 2010-2011 as the population which consist of 350 students. The samples of this 

research are the B-Class in the tenth year as the experiment class by choosing 37 

students in it and the A-Class as the control class choosing 37 students in it also. 

Thisresearch uses observation, interview, questionnaire and test in collecting data. 

 According to the analysis of the researcher that there is a obvious 

difference in developing student students’ writing ability at state Islamic senior 

high school of Paiton Probolinggo. After teaching Arabic by Pattern Drill to know 

the difference of the student’ ability in writing Arabic is that the students who get 

good value in the control class reach 3%, mean while the student who get good 

value in the experiment class reach 62%, so that difference is 59%. 

 

 On the base of the ability of the control class and the ability of the 

experiment class in the score of the post test that the best criterion in the control 

class is 0%, mean while in the experiment class is 38%. So that, on the base of the 

two scores, there is a significant different between in the control class and in the 

experiment class 

which reaches 59% and 38% in the score of the pre test and post test. According 

to   t-count that 11,19 is the level α 0,05% and 0,01% is found in t-table with 

degree of freedom 95 which reaches 2,00 and 2,660. So that the conclusion is that 

the alternative hypothesis (Ha) is accepted, mean while the result of the nihilistic 
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hypothesis (Ho) is refused. From the result this research, it can be said that writing 

teaching by using Pattern Drill is effective in developing students’ ability in 

writing. 
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ABSTRAK 
 

Syaiful Abdi, 2011. Penggunaan Latihan Pola dalam Meningkatkan 

Keterampilan Menulis. (Studi Eksperimen di Madrasah Aliyah Negeri 

PaitonProbolinggo). Pembimbing: 1)Prof. Dr. Muhammad Ainin, M.Pd. 2) Dr. 

Miftahul Huda, M.Pd. 

 

Kata Kunci:  Latihan Pola, Keterampilan Menulis. 

 

Menulis merupakan salah satu kemahiran yang penting dalam mempelajari 

bahasa, baik bahsa ibu maupun bahsa kedua. Kemampuan kitabah seseorang 

dipengaruhi oleh kemampuan imajinasi, tata bahasa dan kemampuan menuangkan 

ide dalam bentuk tulisan. Salah satu tujuan pembelajaran bahasa Arab di MAN 

Paiton adalah agar siswa dapat menulis dengan baik dan benar, akan tetapi pada 

kenyataannya kemampuan siswa dalam hal kitabah tidak seperti yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan oleh rendahnya motivasi mereka dalam belajar kitabah. 

Disamping itu, tidak tersedianya media pembelajaran yang memadai semakin 

memperburuk kondisi mereka. Sehubungan dengan hal ini, penulis mencoba 

meneliti penggunaan latihan pola sebagai upaya melejitkan kemampuan siswa di 

badang kitabah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Praktek pengajaran bahasa 

Arab dengan latihan pola. (2) Sejauh mana efektifitas latihan pola dalam 

meningkatkan kemampuan siswa bidang kitabah di MAN Paiton Probolinggo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan experiment kuantitatif. Sebagai 

penelitian ilmiyah, penelitian ini menggunakan pre test dan post tes yang 

berhubungan dengan penggunaan latihan pola sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan kitabah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X 

MAN Paiton Probolinggo pada tahun pelajaran 2010/2011 yang jumlahnya adalah 

149 siswa dengan sampel 74 siswa dibagi dalam 2 kelas masing-masing kelas A 

37 siswa sebagai kelas control dan kelas B 37 siswa sebagai kelas experimen. 

Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket 

dan test. 

Setelah penelitian ini dijalankan maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan antara siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dimana 

siswa yang memperoleh nilai baik sekali di kelas control hanya 3% sedangkan di 

kelas eksperimen 62%, jadi terdapat selisih 59% pada pre tes. Sedangkan pada 

post tes, di kelas kontrol terdapat 0% siswa mendapat nilai baik sekali dan di kelas 

eksperimen terdapat 38%.  

Berdasarkan T-test, t-hitung (11,19) adalah lebih besar dari t-tabel (2,66) 

dengan DK 95%. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dengan kata lain, Penggunaan latihan pola adalah efektif dalam 

meningkatkan kemampuan siswa di bidang kitabah. 
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 الفصـل األول
 والدراسات السابقة اإلطـار العـام

 

 مقدمـة -أ

إن الكتابة إحدى ادلهارات األساسية يف تعلم اللغة األوىل واللغة األجنبية 
وغاية متوخاة بني فنون اللغة األخرى وفروعها. الكتابة لغة مصدر  1سواء. دعلى ح

االتصال اللغوي بني  والكتابة وسيلة2)كتب( فيقال: كتب كتابة معناىا اجلمع.
األفراد يف التعبري عما لديهم من معان ومفاىيم ومشاعر وتسجيل احلوادث والوقائع. 
وكثريا ما يكون اخلطأ يف الرسم الكتايب أو يف عرض الفكرة، سببا يف تغيري ادلعٌت 
وعدم وضوح الفكرة. لذالك تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف التدريس، إذ 

أساسي من عناصر الثقافة وضرورة إجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها، إهنا عنصر 
 3والوقوف على أفكار األخرين علي إمتداد الزمان وادلكان.

ريت اتعترب الكتابة باألجبدية مهارة بشرية حديثة نسبيا إذا ما قورنت مبه 
ستماع والكالم، وقد كان الناس قبل اخًتاع األجبدية يستخدمون الصور اال

والرسومات يف إيصال ادلعاين اليت يرغبون يف التعبري عنها كما ىو واضح يف سلتلفات 
الفراغية. ولكن تلك الصور والرسومات كانت عاجزة إىل حد بعيد عن تسجيل اللغة 

ا ناامها وأاماهها التنايمية اخلاصة ختتل  ونقل ادلعلومات. والكتابة باللغة العربية ذل
عن اللغة األخرى. التدرج والتدريب وتصحيحو على هريقة جيدة ىي من العوامل 
ادلؤثرة على تربية مهارة الكتابة لدى الطلبة جبانب الدوافع وإتاحة ادلريئة، ومراعاة 

                                                           

  129(، ص. 1972، )عمان: ادلملكة العربية السعودية، أساليب التدريس اللغة العربية ،زلمد علي خويل -1

  131(، ص. 1985، )بريوت: دار النفائس، خصائص العربية وطرق تدريسها ناي  زلمود معروف، -2

  262(، ص. 1982، ) الرياض:جامعة ادلملكة السعودية، علم اللغةعبد اجمليد السيد أمحد ادلنصور،  -3
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وقيام ادلدرسني  ادليول والتكامل، واالستفادة من الرصيد واحلصيلة اللغوية ادلدرسني
 4بدورىم.

ىي إحدى  روبولينجابادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بيطان  
ادلدارس اليت تعلم الطلبة فيها اللغة العربية حيث حصتان يف األسبوع لكل فصول 
الدرس. إن تدريس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة يسري على ادلنهج الذي قررتو وعينتو 

ينية وىو منهج على مستوى الوحدة التعليمية للمدرسة الثانوية رقم وزارة الشؤون الد
ومكوناتو. يشمل ادلنهج على حصة تدريس اللغة العربية وىي  2008سنة  2

ن يف األسبوع، وادلواد الدراسية، وهرق التدريس ادلقًتحة، وأىداف التدريس. احصت
تار ة أن تبحث وختوليست ىناك وسائل وهرق تعليمية زلددة. ولذلك ميكن للمدرس

الوسائل التعليمية وهرق تدريسها األخرى ادلناسبة باألحوال وادلواد وادلضمون 
 رجوة. ادلىداف األوالاروف و 

يف درس اللغة العريبة من ادلهارات مهارة  الطلبةواليت جيب أن يستوعبها 
مستوى الوحدة التعليمية،  ىالكتابة، فنارا لألىداف اليت قررهتا ادلدرسة من ادلنهج عل

يرى الباحث أن ىناك تفاوتا بني الواقع وادلكتوب، حيث تواجو عملية تعليم مهارة 
الكتابة بعض ادلشكالت اليت تفاوت يف نوعيتها وصعوبتها ومدى تأثريىا، وحيث إن 
مهارة الكتابة ىي احملصلة النهائية للمهارات األربعة فإهنا بالتايل جتمع بعض 

 اليت تتعلق بتلك ادلهارات واليت تنعكس عليها انعكاسا مباشرا. ادلشكالت
كفاية األساسية يف الكما رأينا يف منهج ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أن 

مهارة الكتابة ىي قدرة الطلبة على كتابة الكلمة واجلملة باستخدام عالمات الًتقيم 
الصحيحة، والقدرة على التعبري عن األفكار واألراء باستخدام الًتاكيب الصحيحة. 
وىي ختتل  عن النتائج التعليمية الواقعة يف مهارة الكتابة يف رلال تعليم اللغة العربية 
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صوصا ماحدث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية خ كثري من ادلدارس اإلسالمية يف
لينجا اليت مل تكن ناجحة وكذلك عملية التدريس فيهامل تكن و احلكومية ببيطان بروب

فعالة يف حتقيق مهارة الكتابة حصوصا يف الكتابة ادلوجهة. ىذه بسبب ميول الطلبة 
يس ىناك الوسائل اجليدة اجلذابة اليت فضة ولخودفاعهم يف تعليم الكتابة من

شًتاك ايستخدمها ادلدرس يف عملية التدريس حيت شعر الطلبة بادللل والسآمة يف 
 عملية التدريس مع أن الكتابة ىنا أصعب من ادلهارات اللغوية الثالثة األخرى.

بعد أن الحظ الباحث يف عملية تعليم اللغة العربية يف الص  األول من 
، وجد الباحث بعض لثانوية اإلسالمية احلكومية بيطان بروبولينجاادلدرسة ا

ادلفردات يف استخدام ضع  الادلشكالت اليت يواجهها التالميذ وادلدرس. وىو 
تحسني عملية التعليمية الىت يستخدمها ادلدرس ل االساليبادلقدمة ذلم وعدم تنويع 

 ةرى الباحث أن كفاءة هلبيتابة. ة ادلتدنية يف مهارة الكجينتال إىل يتؤد   ماالتعليم 
 ىذه ادلدرسة كانت ضعيفة.

ادلدرسة الثانوية لذلك ىذه احلقائق تدل على أن مهارة الكتابة لطالب  
حتتاج إىل تنمية وتصليح. وكذلك احلاجة إىل  روبولينجاباإلسالمية احلكومية بيطان 

حتقيق أىدافهم  يف. والطريقة اجليدة تساعد الطلبة و أساليبها تنويع هرق تدريسها
أكثر جهودا أثناء عملية التعليمية ليكونوا  واعليهم أن يتعلم بةالتعليمية. وللطل

 يتعلق مبهارة الكتابة العربية. فيما ةصوخاتعلمهم  يفناجحني 
 اللغوية تستهدف دتكني الطلبة من أن يسيطر على األاماط التدريباتإن  

اليت تعلمها يف الفصل. فالتدريب إذن وسيلة حلفر ادلهارة اليت تعلمها الفرد،  اللغوية
حيث قال د. سلتار الطاىر حسني أن  .5وتثبيتها عنده. وتدعيم ما تعلمو بشأهنا
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 6التدريبات األامط )اآللية( نشاط ضروري ومهم يف تعليم اللغة األجنبية.
قوم بالبحث العلمى يث أن ود الباحيذكرىا  ةفبناء على ادلسائل السابق 
ترقية مهارة الكتابة. وىذا البحث لغرض احلصول التدريبات النمطية يف عن استخدام 

الدراسة أمر ضروري ليس  هعلى البيان الواضح عن ىيئة التعليم نفسو وكذلك أن ىذ
 جملرد البحث فحسب بل حتقيقها ألىداف النتائج ادلنشودة من التعليم. 

 

 أسئـلة البحث -ب
بحثها يف ىذا يريد الباحث أن ينطالقا من موضوع البحث، فاألمور اليت ا            

 البحث ىي كما يلي:
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  التدريبات النمطية إجراء يتم   كي  -(1

 ؟ بيطان بروبولينجا جاوى الشرقية
مهارة الكتابة خاصة يف ترمجة  ترقيةيف  التدريبات النمطيةما مدى فعالية  -(2

أفكار كتابة يف مجل مستخدما الًتتيب العريب ادلناسب للكلمات لدى 
الطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بيطان بروبولينجا جاوى 

 ؟الشرقية
 

 أهـداف البحث -ج
   :بالنار إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف ىذا البحث إىل 
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  التدريبات النمطية إجراءمعرفة  -(1

 .بيطان بروبولينجا جاوى الشرقية
خاصة يف ترمجة مهارة الكتابة  ترقيةيف  التدريبات النمطيةفعالية  معرفة -(2

لدى  أفكار كتابة يف مجل مستخدما الًتتيب العريب ادلناسب للكلمات
                                                           

)اخلرهوم : مكتبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المنهج الحديثةسلتار الطاىر حسني ،  -6
 514اذلداية،دون سنة( ص 
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ية احلكومية بيطان بروبولينجا جاوى يف ادلدرسة الثانوية اإلسالم الطلبة
 .الشرقية

 
 البحث يةفـرض -د

يف  الطلبةفعالة يف ترقية مهارة الكتابة لدى  التدريبات النمطيةإن  
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بيطان بروبولينجا جاوى الشرقية

 
 أهميـة البحث -ه

التدريبات  أسلوبعرفنا أن التحليل عن فعالية تدريس الكتابة باستخدام  
اإلسالمية احلكومية ببيطان  يف تعليم اللغة العربية لطالب يف ادلدرسة الثانوية النمطية
لينجا من إحدى احملاوالت لًتقية نوعية التعليم والتعلم فيو. وأما فوائد ىذا و بروب

 فيما يلي:فالبحث 
 الناريـة.. األمهيـة 1

 اوال : للباحث.  
ادلعلومات الًتبوية واألساليب والطرق التعليمية الفعالة ىف  ب هدو  أن يز               

 التدريبات النمطية أسلوبتعليم اللغة العربية وخاصة ىف استخدام 
 لتحسني كفاءة مهارة الكتابة.  

 ثانيا : للطالب.
أن يعطى ىذا البحث ذلم الناريات التعلمية ادلتعددة يف تعليم        

 اللغة العربية وتعلمها.
 ثالثا : دلعلمي اللغة العربية.  

أن يكون البحث مرجعا  قًتاحاتطي ادلسامهة واالعيرجى أن ي      
علميا ىف عملية حتسني تعليم اللغة العربية واللغات األجنية و تزويدا على 
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التدريبات  أسلوبالعلمية ىف الفن التدريسى خاصة ىف استخدام ثروهتم 
 .لتحسني كفاءة مهارة الكتابة النمطية
 رابعا : للمدرسة. 

 أسلوبالبحث ادلعلومات العلمية عن فعالية استخدام  يأن يعط                      
مهارة الكتابة ىف تعليم اللغة الطلبة يف لتحسني كفاءة  التدريبات النمطية

العربية وأن يكون أساسا دراسيا علميا ىف البحث العلمى ىف ىذه 
 ادلدرسة. 

 . األمهيـة التطبيقيـة.2   
من الناحية التطبيقية، أن ىذا البحث العلمي يرجي أن يعطي ادلسامهة                 
 قًتاحات: واال

 اوال : للباحث. 
الباحث من التجارب العلمية ىف تعليم اللغة العربية  ستفيديأن             

 مهارة الكتابة.الطلبة يف لتحسني كفاءة  التدريبات النمطيةوخاصة ىف 
 ثانيا : للطالب.

ساعد الطلبة على تعلمهم اللغة العربية خاصة تعلم ييرجى أن       
للغة الكتابة العربية بسهولة. ويزيد معرفتهم وترقية كفاءهتم ىف تعليم ا

 العربية.
 ثالثا : دلعلمي اللغة العربية. 

طي ادلسامهة واإلقًتاحات يف تأدية وترقية مهارة الكتابة. عيرجى أن ي      
وأن يكسبهم ىذا البحث التجارب العلمية ىف تنمية وحتسني تعليم اللغة 

 العربية خاصة ىف تعليم مهارة الكتابة.
 رابعا : للمدرسة. 
البحث نتيجة صاحلة منتجة وخربة وجتربة عملية لديها ىف    يأن يعط       
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 حتليل ادلشكالت القائمة ومعاجلتها ىف ىذه ادلدرسة أو ادلدارس األخرى.  
يف  الطلبة دا لًتقية مهارةاوترجى ىذه النتائج أن تصبح دخال وز  
 انب أن تنفع للباحث القادم.جب، بالتدريبات النمطيةالكتابة 
 

 ثحـدود البح -و
    حدد الباحث حبثو يف األمور التالية:يكى ال يتسع البحث، ف

 ىي ادلطلوبة هارةادلو . التدريبات النمطية عن يبحث ىذا: ادلوضوعية احلدود -(1
خاصة يف ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدما الًتتيب  الكتابة مهارة

 العريب ادلناسب للكلمات
 بادلدرسة الثاين بالفصل الثاين القسم يف البحث ىذا جرى: ادلكانية احلدود -(2

 .اإلسالمية احلكومية بيطان بروبولينجا جاوى الشرقية الثانوية
 .2011-2010 الدراسية لسنةيف ا البحث ىذا رىجي: الزمانية احلدود -(3
 

 تحـديد المصطلحات -ز
تًتدد يف ىذا البحث اصطالحات ينبغي الوقوف علي داللتها لتجتنب  

التدريبات النمطية  الًتقية ويف فهم ىذا البحث. ومن ىذه ادلصطلحات ىي:  أاخلط
 مهارة الكتابة. فيما يلي حتديد للمقصود هبذه ادلصطلحات:و 

 
 الًتقية -1
ىي القيام بالتغيري من أجل تنمية أحد أو بعض خواص الناام التعليمي          

 7يف اجتاه إجيايب حنو معايري قيمة.
 

                                                           
7
 98(، ص. 1980، )القاىرة: دار غريب للطباعة،عجم للمصطلحات التربويةم ،أمحد زكى بدوى -  
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 النمطية :  التدريبات -2
نوع من أنواع التدريبات و يف بعض الكتب تقال أهنا ادلمارسة النمطية و          

 تدريب اآليلالتسمي أيضا ب
 مهارة الكتابة -3
سلزون يف القلب بًتكيب الكلمات الصحيحة مع   ءالكتابة ىي تعبري شي        

كمال ادلفاىم. أو مادة ترتيب الكلمات باذلدف إلدتام مهارة تعرب األفكار 
 والشعور يف شكل الكتابة أو الكالم.

مهارة الكتابة ادلطلوبة حسب ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية ىي 
المات الًتقيم الصحيحة، قدرة الطلبة على كتابة الكلمة واجلملة باستخدام ع

 . والقدرة على التعبري عن األفكار واألراء باستخدام الًتاكيب الصحيحة
 

 الدراسـات السـابقة -ح 
إستخدام هريقة االستجابة اجلسدية ، 2008أمحد شغي  حناين مستويف،  (1

، رسالة ادلاجستري، لربنامج الدراسات الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري
: ما مدى فعالية أسئلة البحث اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج. العليا،

استخدام هريقة هريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري 
 لطالب الص  األول من ادلدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو؟

التعبري  ترقي مهارة لةالكام هريقة اإلستجابة العضوية وحصل على النتيجة أن
كدوجنورو تامان سيدوحارجو يف ص   التحريري لطالب ادلدرسة الثانوية ماس

 األول.
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، رسالة ادلاجستري، ترقية مهارة الكتابة بادلدخل البنائي، 2007والفجر،  (2
:  أسئلة البحثلربنامج الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

تعليم الكتابة بادلدخل البنائي؟ وحصل على النتيجة أن ادلدخل كي  إجراء 
 البنائى فعال لًتقية مهارة الكتابة باللغة العربية.

استخدام برتوفوليو لتطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية ، 2005نور الوحدة،  (3
تالميذ فصل اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية أنتسان باسر لا
، رسالة ادلاجستري، ختصص اللغة العربية برنامج الدراسات سابعة بنجرماسنيال

: ىل يستطيع أسئلة البحثالعليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
استخدام برتوفوليو أن يطور كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ الفصل اخلامس 

ن باسر السابعة بنجرماسني من بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية أنتسا
ناحية تركيب اجلملة وصحة الكتابة؟ وحصل على النتيجة أن استخدام 
برتوفوليو يستطيع أن يطور كفاءة الكتابة باللغة العربية لتالميذ فصل اخلامس 
بادلدرسة اإلبتدائية احلكومية أنتسان باسر السابعة بنجرماسني. لذلك يعد 

 االختيارية يف تطوير كفاءة الكتابة باللغة العربية.  برتوفوبيو من أحد األساليب
تدريس الكتابة يف اللغة العربية بادلدرسة الثانوية األويل ، 2003كمال الدين،  (4

، رسالة ادلاجستري، شعبو اللغة العربية للدراسات العليا، اجلامعة ماتارام
إجراء تدريس : كي  أسئلة البحثالسودانية ماالنج. -اإلسالمية اإلندونيسية

الكتابة باللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األويل ماتارام؟ 
وحصل علي النتيجة أن تبسيط أىداف التدريس وتناسبها باألصول الواقعية 
وزيادة الفرصة لتدريس الكتابة وتكيي  لتدريس ادلتنوعة وتكميل الوسائل 

 لكتابة العربية.ادلستخدمة ىي حلل عدم الكفاءة يف ا
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ىذه ىي دراسات الباحثني السابقني الذين صدرت عن كفاءة الطلبة يف مهارة 
 الكتابة وتدريسها. 

مهارة الكتابة أصعب  أنعرف الباحث ي السابقةبعد مالحاات الدراسات 
فيحتاج إىل عدة هرق وأساليب متنوعة ومناسبة لتحقيق  عند الدارسنيمهارة 

ويستخدم الباحث التدريبات النمطية ألنو مل يبحث  .أىداف تدريس مهارة الكتابة
 يف الدراسات السابقة 

من جانب ادلوضوع أفاد الباحث من الدراسات السابقة بتطبيق التدريبات و 
النمطية والبحث مركز يف تعليم مهارة الكتابة، ألن األغراض ادلنشودة من ىذا 

 بادلدخل الكمياألسلوب ىو تنمية مهارة الكتابة، ويف ادلنهج يتبع الباحث التجريىب 
من تلك الدراسات السابقة من حيث النارية اليت تتعلق  أيضا استفاد الباحثو 

استنتج مبهارة الكتابة كما استفاد منها عن ادلشكالت يف تدريسها وكيفية حلها و 
الباحث أن ىذه الدراسات ختتل  عن الدراسات السابقة. أما دراسة الباحث 

يف تدريس مهارة التعليمية  األساليبالدراسة ادليدانية اليت جترب إحدى فهي احلاضرة 
يف حتسني عملية التعليم والتعلم لتنمية  التدريبات النمطيةالكتابة وىي باستخدام 

مهارة الكتابة اليت مل جيرهبا أحد الباحثني من قبل من ناحية هرق تدريس 
 واستخدامها.
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 الفصـل الثـاني

 النظري اإلطار
. ادلبحث مباحث ثبلثةبُت الباحث ييتناول ىذا الفصل اإلطار النظري ، وفيو 

ادلبحث ، و التدريبات اللغويةالثاين عن ادلبحث األول عن مهارة الكتابة وتعليمها، و 
 التدريبات النمطيةعن  الثالث

 مهـارة الكتابـة ألمبحث األول : 

 مفهـوم الكتابـة   -أ 
يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ والتهجئة، 

اآلخر إهنا نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار الواعي دلا يريد الفرد ويتسع يف بعضها 
التعبَت عنو والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع غرض 

وإهنا أداء منظم وزلكم يعرب بو االنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة  8الكاتب.
وىناك تعريفات  9يف نفسو، وتكون دليبل على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس.

 10أخرى للكتابة، منها:
عملية يف ترتيب الكلمات واجلمل بصحيح مناسبة من قواعد اللغة وتعليقها  -1

 بأن تكون كتابة شاملة كاملة. 
 ن األفكار وادلعاين.افصاح االنسان بلسانو أو قلمو عما يف نفسو م -2
 بادلقام.بلفظ الئق علم يعرف بو كيفية استنباط ادلعاين وتأليفها  -3

                                                           
، اجلزء الثاين، )جامعة أم المرجع في تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخريرشدي أمحد طعيمة،  -8

  589القري: معهد اللغة العربية، دون السنة(، ص. 
ه(، ص. 1413، )الرياض: دار ادلسلم، وطرائق تدريسو، المهارات اللغوية: ماىيتها أمحد فؤاد عليان -9

156 
، )جاكرتا: مركز تطوير وتفعيل ادلدرسُت والعاملُت الًتبوية يف تدريس مهارة اللغة العربيةمنقولة أمحد غازي،  -10

 252(، ص. 2007اللغات،

11 
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اعطاء األفكار يف لغة كتابية على وسيلة اجلمل ادلسلسلة كامبل ومبينا حىت  -4
 يفهم القارئ هبا.

وإهنا عملية ذات شقُت: أحدىا آيل، واآلخر عقلي. والشق اآليل ػلتوي 
على ادلهارات احلركية. وأما اجلانب العقلي، فيتطلب ادلعرفة اجليدة بالنحو وادلفردات 

 11واستخدام اللغة.
 

 

 أىميـة الكتابـة -ب 

تربربربرب الكتابربربربة فنربربربا مربربربن فنربربربون اللغربربربة وىربربربي: االسربربربتما ، والقربربربراءة، والكربربرببلم، تع
والكتابة، مث الًتاكيب اللغوية. والعبلقة بربُت ىربذه الفنربون عبلقربة عضربوية، عبلقربة تربأثر 
وتأثَت، والصبلت بينهما متداخلة، والكفاءة يف فن ينعكس على الفن األخربر، كمربا 

 أحدىا يؤثر يف اآلخر.أن التعبَت يف 
نظام التعليمي من حبلل فرو  ثبلثة وىي التعبَت، الويتم تعليم الكتابة يف 

اخلربربربو، واإلمربربرببلء. وىربربربذا التقسربربربيم تقسربربربيم تعسربربربفي، أو بربربرباألخري ىربربربو تقسربربربيم ؼلضربربربع 
لطريقربربة التربربدريس ادلتبعربربة للمربربادة، وذلربرب  ألن اللغربربة وحربربدة متكاملربربة، أى رلموعربربة مربربن 

 ا البعض.ادلهارات الىت تتكتمل بعضه
وشلربربا يربربدل علربربى طبيعربربة التكامربربل بربربُت الفربربرو  الثبلثربربة الربربىت تعلربربم مربربن خبلذلربربا 
الكتابة يف إطار العمل ادلدرس، أن اخلطأ يف عربرض الفكربرة قربد يكربون سربببا يف عربدم 
وضوحها، وردبا يؤدي إىل قلب ادلعٌت، بل إن رسم احلروف رمسا غَت صحيح تتعربذر 

لصربربحيحة، وأن اخلطربربربأ يف رسربربم الكلمربربات رمسربربربا معربربو قراء ربربا وتر تهربربربا إىل مربربدلوال ا ا
ىجائيربربا سربربليما بالطريقربربة الربربىت اتفربربق عليهربربا أىربربل اللغربربة، يربربؤدي إىل اضربربطراب كبربربَت يف 

                                                           
ة العربية لغير الناطقين بها  دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وزمبلؤه،  -11

 40ىرب(، ص.  1424، )مشرو  العربية للجميع: مئسسة الوقف اإلسبلمي، الجانب النظري
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فهم ادلعٌت وإدراك ادلضمون، فيؤدي ذل  إىل سوء التواصل أو انقطاعو بربُت القربارئ 
 والكاتب.

 

 تدريـس مهـارة الكتابـة  -ج 
 12يف العناية بثبلثة أمور: تدريس التبلميذ على الكتابة يًتكز

 قدرة التبلميذ على الكتابة الصحيحة  -1
 إجادة اخلو  -2
 . قدر م على التعبَت عن األفكار بوضوح ودقة  -3

 13لذل  ال بد للفرد أن يكون لديو القدرة على:
 رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال اضطربت الرموز واستحالت قراء ا  -1
اجتماعيا واال تعذرت قراء ا وتر تها كتابة الكلمات بالطريقة ادلتفق عليها  -2

 إىل مدلوال ا ومعانيها
اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص، واال استحال فهم ادلعاىن   -3

 واألفكار.

 
 أىـداف تدريـس مهـارة الكتابـة   -د 

 14 دف عملية تدريس الكتابة إىل سبكُت التبلميذ من: 
 بُت شكل احلرف وصوتو.كتابة احلروف العربية وادراك العبلقة  -1

                                                           
 315(، ص. 1993،  )اللبنانية : دار ادلصرية، ، تدريس اللغة العربية بين النظرية و التطبيقحسن شحاتو -12
، )القرباىرة: دار دريسية ووسائل تدريس اللغة العربيةسيكولوجية الوسائل التعبد اجمليد سيد أمحد منصربور،  -13

 110(، ص. 1983ادلعارف، 
ــة لغيــر النــاطقين ب، زلمربربود كامربربل الناقربربة ورشربربدي أمحربربد طعيمربربة -14 ــق تــدريس اللغــة العربي ، )إيسيسربربكو: هــاطرائ

 منــــاى ، ، وانظربربربربر: رشربربربربدي أمحربربربربد طعيمربربربربة204م(، ص. 2003ادلنظمربربربربة اإلسربربربرببلمية للًتبيربربربربة والعلربربربربوم ةالثقافربربربربة، 
 121 -117(، ص. 1998، )القاىرة: دار الفكر العريب، تدريس اللغة العربية بالتدريس األساسي
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 كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع سبييز شكل  -2
 يف أول الكلمة ووسطها وآخرىا. احلرف 

 إتقان طريقة كتابة اللغة خبو واضح وسليم.  -3
 إتقان الكتابة خبو النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.  -4

 بسهولة.إتقان الكتابة من اليمُت إىل اليسار   -5
 الًتقيم ودالال ا وكيفية استخدامها. معرفة عبلمات  -6
 معرفة مبادئ اإلمبلء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختبلفات بُت   -7

 النطق والكتابة والعكس.
 تر ة أفكاره كتابة يف  ل مستخدما الًتتيب العريب ادلناسب للكلمات.  -8
 لمات صحيحة يف سياقها من تر ة أفكاره كتابة يف  ل مستخدما الك -9

 حيث تغيَت شكل الكلمة وبنائها بتغَت ادلعٌت.
 تر ة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.  -10
 استخدام األسلوب ادلناسب للموضو  أو الفكرة ادلعربعنها.  -11
 سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة.  -12

قسمُت كبَتين. فاألىداف السبعة األوىل  وقسمت ىذه األىداف إىل
ىي األىداف احلركية. وأما األىداف اخلمسة األخَتة ىي األىداف السلوكية 
وادلعرفية. ونستطيع أن طلرج اذلدف األساسي من تدريس الكتابة ىو أن يستطيع 
التبلميذ أن يعربوا عما يف ذىنهم وفكر م كتابة صحيحة باللغة العربية لكي يفهم 

 ارئ.الق
 

 صعوبات الكتابة -ه 
 15ىناك صعوبات عديدة يف تدريس مهارة الكتابة، منها:

                                                           
 163-158، ص. المرجع السابقأمحد فؤاد عليان،  -15
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 الصعوبات ادلتعلقة برسم احلرف -1
 اختبلف صورة احلرف باختبلف موضعو من الكلمة ( أ
 وصل احلروف وفصلها( ب
 اختبلف النطق عن الكتابة( ج
 قواعد اإلمبلء( د
 الصعوبات ادلتعلقة باحلركات -2

 الصرىفالضبو   (أ
 الضبو النحوى( ب
 استخدام الصوائت القصار( ج

 الصعوبات ادلتعلقة بالنقو  -3
 صعوبات أخرى  -4
 عبلمات الًتقيم( أ    
 اختبلف ىجاء ادلصحف الشريف عن اذلجاء العادى( ب    

 وربتاج ىذه الصعوبات إىل حل مناسب يعاجلو ادلعلم يف عمليتو 

 التقنيات أواألساليب والوسائل ادلناسبة. من ستفادةالالتعليمية دلهارة الكتابة با
 

 مراحـل تدريس الكتابة -و 
راعى عند تدريس الكتابة سواء من حيث اختيار تمبدأ ينبغى أن  راحلادل 

ادلادة اللغوية أو من حيث طريقة التدريس. ويبدأ التدرج يف الكتابة باحلروف مث 
وقد فصل طعيمة ادلراحل اليت الكلمات مث اجلمل مث الفقرة مث ادلقالة أو النص. 

 :16ؽلكن أن يأخذىا تدريس الكتابة فيما يلي
 البدء برسم أشكال ىندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض احلروف -1

                                                           
 603، ص. المرجع السابق  رشدي أمحد طعيمة، -16
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 نسخ بعض احلروف  -2
 نسخ بعض الكلمات -3
 كتابة  ل بسيطة -4
 كتابة بعض  ل ظلطية وردت يف النصوص واحلوارات -5
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة -6
 )منظور، منقول، اختباري(إمبلء  -7
 تعبَت مقيد -8
 تعبَت حر -9

 :17ويقتصر زلمد على اخلوىل يف تدريس الكتابة على مخسة تدرجات وىي
 ورباخل  -1

يتعلم التبلميذ إن اخلو العريب فن  يل رفيع من الفنون العملية اليدوية. 
ن وضع الدفًت أمامو. ويتعلمون رحلة كيف ؽلسكون القلم وكيف يكو ىف ىذه ادل
كيف يتحكمون بطول اخلو الذى يرمسونو واذباىو وبدايتو وهنايتو سبهيدا   أيضا

 لكتابة احلروف ىف ادلرحلة التالية.
وتكون اخلطوط ىف ىذه ادلرحلة مستقيمة أو منحنية. واخلطوط ادلستقيمة 
تكون مائلة أو أفقية أو عمودية. واخلطوط ادلنحنية تكون ذا درجات متفاوتو 

 وال بد لنا من مراعاة ما يلي:  ىف االضلناء.
 الكيفية السليمة دلس  القلم( أ
 الطريقة السليمة للجلوس( ب
 التناسق بُت احلروف( ج
 18توحيد ادلسافات بُت احلروف وبُت الكلمات( د

                                                           
(، 1982، )الريربرباض: ادلملكربربة العربيربربة السربربعودية، 2ط.  العربيربربة،أســاليب تــدريس اللغــة زلمربربد علربربى اخلربربوىل،  -17

  :Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،((Malang،    وانظربر،  أمحربد فربؤاد أفنربدى،140-129ص. 

Misykat,2005.143-138 ص  
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 دربخ أوالتقليربالنس -2

 19نستفيد من ىذه ادلرحلة         
 تدريب إضايف على كتابة احلروف   (أ
  التبلميذ بالتهجئة الصحيحةتنمية إحساس   (ب
 تدريب على الًتقيم   (ج
 تعزيز ما تعلمو من مفردات وتراكيب    (د

 ومن األحوال اليت ينبغي أن نراعى عليها:
 أال يكون واجب النسخ مرىقا للتبلميذ   (أ
 أن تكون ادلادة مألوفة ذلم( ب

 كما يلي:  20وعلى ادلعلم أيضا العناية بظواىر الكتابة العربية
 ( التاء ادلفتوحة وادلربوطةو       ( شكل احلروفأ           

 ( التنوينز        ( ذبريد احلروفب              
 ( ادلربدح        ( الشدةج              
 ( أصوات تنطق وال تكتبط       أل الشمسية والقمرية (د              
 أصوات تكتب وال تنطق( ي( تشابو الكثَت من احلروف   ه              

بالنسبة إىل ظواىر الكتابة ينبغي على ادلعلم اللغة العربية ليعلم الطلبة من 
العناصر اآلتية حىت ىم يعرفوا ويفهموا مادة الكتابة وتكون الكتابة سهلة عندىم 

 .واليشعرون بالصعوبة حُت يتعلم الكتابة باللغة العربية
 
 

                                                                                                                                                               
تـــدريس مهـــارة ، ، وأنظربربربر أمحربربد فربربربؤاد أفنربربربدي وأمحربربربد غربربربازي131، ص. المرجـــع الســـابق، مربربد علربربربى اخلربربربوىلزل -18

 (.2007، )جاكرتا: مركز تطوير وتفعيل ادلدرسُت والعاملُت الًتبوية يف اللغات، للمبتدئينالكتابة 
 132، ص.نفس المرجع، أمحد فؤاد أفندي،وأمحد غازى، 132، ص، المرجع السابق، مد على اخلوىلزل - 19
 599-595، ص. المرجع السابقرشدي أمحد طعيمة،  -20
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 بلءرباإلم  -3

ىو تدريس كتابة الكلمات بصورة صحيحة اإلمبلء مرحلة الغرض من 
وتدريس التبلميذ استعمال عبلمات الًتقيم ونظافة الكراسة وتنظيم ما 

  22وقسم أمحد فؤاد أفندي اإلمبلء إىل قسمُت: معهود وغَت معهود. 21يكتب.
وذلذه ادلرحلة خطوات وىي اإلستعداد مث اإلمبلء مث الكتابة مث التصحيح مث 

 11األخَتة ىي اإلعادة.ادلناقشة واخلطوة 
 دةربة ادلقيربالكتاب  -4

بعد أن يتعلم التبلميذ كتابة احلروف والنسخ واإلمبلء، ؽلكن أن تبدأ   
وىي مرحلة تسبق التعبَت  الكتابة ادلقيدة الىت تسمى أيضا الكتابة ادلوجهة.

احلر. وىذه ىي اليت سًتكزعليها الباحث يف ىذه الصفحات، وسيأيت بياهنا 
  ادلبحث اخلاص. فيما بعد يف

 رةربة احلربالكتاب  -5

ادلهارة الكتابية. والبد من  احلرة ىف ادلرحلة األخَتة من ظلوتأتى الكتابة 
تدريس التبلميذ بعض ادلهارات اآللية ادلتعلقة بالكتابة احلرة. ومن ىذه 

وأنوا   .24ادلهارات وىي اذلامش والتاريخ والعنوان ومؤشر الفقرة ومكان الكتابة
اء ىو العرض البسيو، والقصة، والوصف، والرسالة، واإلنشاء ىذا اإلنش

 11تكاري، واإلنشاء اخليايل.باإل
 
 

                                                           
 256، ص. المرجع السابق،،  الناقةفتحى علي يونس وزلمود كامل  - 21
 139، ص. المرجع السابق، أمحد فؤاد أفندي - 22
  25، ص. المرجع نفسو - 23
24

 140، ص، المرجع السابق  ،زلمد على اخلوىل - 

25. Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005 ), hal 25  
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 وسائـل تدريـس مهـارة الكتابـة  -ز 
 11مهارة الكتابة، أعلها مايلى: مالتعليمية لتعليالوسائل     
 عليو.الشرائو الصوتية ادلسجلة الىت يستمع إليها التلميذ مث يكتب ما سبليو   - 1     
الكلمات ادلتقاطعة الىت تعُت التلميذ على معرفة معاين الكلمات وطريقة   - 2     

 ىجائها.
اعية والتلفزيون الىت تزود التلميذ باألفكار ذاألفبلم السينمائية، والربامج اإل - 3     

 وادلعلومات الىت تلزمو يف كتابة موضوعات الكتابة والكبلم.
وىي وسيلة تعليمية مقيدة يف تعزيز التعلم وتزويد التلميذ اجلرائد واجملبلت   - 4

 بتقنية الكتابة ومضموهنا.
 

 تصحيح الكتابـة -ح 
أمر مرىق يعاين ادلدرسون فيو كثَت من اجلهد الطلبة إن تصحيح واجبات    

ومع ىذا اجلهد فإننا نبلحظ أن ىذا التصحيح ليس لو من أثر كبَت يف  وادلشقة.
 عبلج ضعف التبلميذ يف الكتابة.

ومع ىذا ال مندوحة لنا عن تصحيح أعمال الطلبة، ولكن غلب أن           
نبتعد عن التصحيح التقليدي، إذ أننا نبلحظ أن بعض ادلدرسُت يظنون أهنم 

وا مرحلة التصحيح، وليس عليهم بعد ذل  إال أن ب األخطاء قد أسبيصو تبكتابة 
يردوا دفاترىم إىل الطلبة ليطلعوا ما قدرذلم من درجات. إن ىذا األسلوب يف 
التصحيح يرىق ادلدرس من ناحية وال يعاًف ضعف الطلبة يف الكتابة من ناحية 

 ثانية.
 11ما يلي:ولذا نرى أن يراعي يف التصحيح األمور التالية عند الركايب في      

                                                           
 168-167، ص. المرجع السابقعبد اجمليد سيد أمحد منصور،   -26

  127-127(، ص. 1994، ) دار الفكر ادلعاصر: بَتوت، طرق التدريس اللغة العربيةالركايب،  دتجو  -27
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تابات التبلميذ تصحيحا شامبل غَت ينبغي أن يكون تصحيح ادلدرس لك -1
متقيد بإصبلح كل خطأ وارد، وأن يكون إصبلح الكراسات يطريقة الرموز 

 ليثَت التفكَت التبلميذ يف أخطائهم، ويبعث نشاطهم إيل معرفة الصواب.
ب ال تأيت ينبغي التجاوز عن بعض القصور يف العبارات ألن جودة األسالي -2

 إال متأخرة وبكثرة التدريب.

على ادلدرس أن يدون ادلآخذ العامة واألخطاء الشائعة اليت الحظها يف  -3
 عملية التصحيح، فيعرضها على التبلميذ يف حصة خاصة باإلرشاد.

ػلسن أال يكتفي ادلدرس بتقدير موضو  التبلميذ بدرجة معينة بل ينبغي أن  -4
كشف التبلميذ على عيوبو، أو يكون ذلا يضيف إىل ذل  مبلحظة كتابية ت

 أثر يف تشجيعو.

غلب أن يعٌت ادلدرس عند التصحيح بالناحية اللغوية وبالرسم اإلمبلئي  -5
 وجودة اخلو.

 

 تقويم مهـارة الكتابـة -ط 
إقًتح يونان ثبلثة جوانب ينبغي مراعا ا عند تقوًن كتابة الطلبة، وىي 

. (Grammar)والقواعد النحوية  (Organization)وتنظيم األفكار (Content)ادلضمون 

واصدقائو أن ىناكخمسة معايَت لتقوًن مهارة الكتابة. تقديرىا  وعند ياكوبس
( اإلمبلء 5( القواعد اللغوية ، 4( ادلفردات، 3( التنظيم، 2( ادلضمون، 1وىي: 
 واخلو.

 اإلمالء  القواعد اللغوية المفردات التنظيم المضمون

 

√ 

√ 
 
 

 
√ 

√  

 

√ 
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 معيار الدرجات دلهارة الكتابة كما يف اجلدول التايل:
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز معيار الدرجات الرقم
 1 2 3 4 5 احملتوي 1
 1 2 3 4 5 القواعد 2
 1 2 3 4 5 ادلفردات 3
 1 2 3 4 5 الًتكيب 4
 السرعة ووثيق 5

 الصلة بادلوضو 
5 4 3 2 1 

 
يقوس فتحي علي يونس و زلمد عبد الرؤوف الشيخ ادلستويات يف  

 28تقدير درجات التعبَت كما يلي:
 تحقيق الطالب الدرجات المستوى
 اجلمل بسيطة  6 – 5 مقبول

 األخطاء بسيطة 
 النص مفهوم ادلفردات اللغوية قليلة 

 الًتاكيب اللغوية جيدة  8 – 7 جيد
 ادلفردات اللغوية مناسبة 
 تؤثر علي الفهم األخطاء ال 

 ادلفردات ليست قليلة  9 جيد جدا
 وجود بعض األخطاء 
 ربقيق ادلعٌت بالكفاية 

 
                                                           

28
   314-313: ص ،2003 قاىرة،  وىبة، مكتبة ،المرجع الشيخ، الرؤوف عبد زلمد و يونس، علي فتحي - 
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 ربقيق ادلعٌت ادلطلوب كامل  10 شلتاز
 التعبَتات ذات مستوى عال 
 الًتاكيب عالية اللغة 
 ادلفردات اللغوية جيدة 
 وجود أخطاء بسيطة 

 

 الدراجات ادلعتمدة علي ما يلي:
 محتوى الموضوع -أ(

 = إذا كان احملتوى مبلئما بادلوضو 5
 = مبلئما ولكن غَت وثيق الصلة4
 = وثيق الصلة3
 = كثرة الغلو2
 = إذا ادلضمون كان غَت وثيق الصلة بادلوضو 1
 

 القواعـد -ب(
 = إذا كانت القواعد صحيحة وضابطة5
 الصفةو = إذا فيو أخطاء يف استخدام الفعل واإلسم 4
 ضمائر= األخطاء يف استخدام ال3
 = إذا تؤثر الًتاكيب الوطنية لكن مفهوم2
 = إذا كانت الكتابة ليست فيها معٌت1
 

 المفردات اللغويـة -ج(
 كلمة  30-25= إذا ذباوز عن 5
 كلمة  25-20= إذا يًتاوح بُت 4
 كلمة  20-15= إذا يًتاوح بُت 3
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 كلمة  15-10= إذا يًتاوح بُت 2
 كلمة  10= إذا نقص من 1

 التـركيب  -د( 
 إذا كان الًتكيب صحيحا وضابطا =5
 = األخطاء يف استخدام تركيب ادلبتدأ واخلرب4
 = األخطاء يف تعيُت تركيب ادلبتدأ واخلرب3
 = الًتاكيب غَت منتظمة2
 = الكتابة غَت مفهومة وليست فيو معٌت1
 

 وثيـق الصلة بالموضوع -ى( 
 = إذا كانت الكتابة وثيق الصلة بادلوضو 5
 وضو  بُت الكلمات لكن ال تؤثر الصلةتفاوت  ادل = إذ4
 = تنقصو الصلة بادلوضو 3
 = كثرة الغلو يف تنظيم الكلمات2
 = الكتابة غَت وثيق الصلة بادلوضو  بتة1
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 المبحث الثاني : التدريبات اللغوية وأنواعها

 تدريبال معنى -أ 
وتدعيم  التدريب ىي وسيلة حلفر ادلهارة اليت تعلمها الفرد، وتثبيتها عنده  

 . 11ما تعلمو بشأهنا
 

 لتدريباتأنـواع ا -ب 
ما من حيث أنوا  التدريبات فمن ادلمكن تقسيمها إىل ثبلثة أنوا  أ        

 وىي: 
التدريبات النمطية وىي عبارة عن رلموعة من التمرينات اليت تثبت على شكل  -1

وستأيت بياهنا يف ادلبحث  ذلا. ويتطلب طريقة واحدة يف اإلستجابة واحد.
 الثالث.

 التدريبات ادلعٌت -2

يف تدريبات ادلعٌت ال يزال ىناك نو  من التحكم يف استجابة الدارس، إال أن 
الدارس يف ىذه التدريبات ؽلكنو التعبَت عن ادلعٌت بأكثر من طريقة، وىي يف ىذا 

 االختيار. زبتلف عن التدريبات اآللية أو النمطية اليت زبلو سباما من عنصر
وزبتلف تدريبات ادلعٌت عن تدريب اآللية كذل  من ناحية اإلجرائية، فاألوىل 
تؤدي فرديا فقو، أما التدريبات اآللية، فيمكن آداؤىا فرديا و اعيا، ويف 

 رلموعات صغَتة.
ومن الفروق ادلهمة بُت تدريبات ادلعٌت والتدريبات اآللية، أن الدارس ال يستطيع 

ادلعٌت بشكل صحيح، مامل يكن على معرفة كاملة بطبيعة البنية أداء تدريبات 
النحوية، وبادلعٌت ادلعجمي الذي ربتوي عليو. أما التدريبات اآللية فيستطيع 

 الدارس أداء كثَتا منها بشكل جيد، وإن جهل ادلعٌت كما تقدم.

                                                           
11
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عد عند تقدًن أسئلة ادلعٌت غلب أن يقوم ادلدرس بطرح السؤال أوال مث ؼلتار ب
ذل  الدارس الذي سيقوم باإلجابة، وهبذا األسلوب يطمئن ادلدرس إىل أن  يع 

 الدارسُت يتابعون األسئلة.
وخَت مثال لتدريب ادلعٌت، تدريب السؤال واجلواب، اليت تستخدم عادة يف 
التدريب على الفهم ادلقروء، وفهم ادلسمو ، وادلثال التايل يوضح ىذا النو  من 

 التدريبات : 
: "حضر السيد فريد من السودان إىل القاىرة ، درس اللغة العربية يف جامعة  نص

 القاىرة، وبعد الدراسة رجع إىل السودان وىو اآلن موظف كبَت يف اخلرطوم". 
 أسئلة : 

 من أين السيد فريد ؟  -1

 أين درس ؟  -2

 شهادة جامعية ؟ علىىل حصل   -3

 ىل ىو طالب اآلن ؟  -4

 وتعترب تدريب االستيعاب والفهم جزأ من تدريبات ادلعٌت. 
إن االستجابة ادلتوقعة يف تدريبات ادلعٌت معروفة للمدرس، مثلها يف ذل  مثل 
االستجابة ادلتوقعة يف التدريبات اآللية، ففي كبل النوعُت من التدريبات غلب 

درس مسبقا. على الدارس أن يصدر استجابة بعينها، وىي استجابة يعرفها ادل
والفرق الوحيد بُت االستجابة يف تدريبات ادلعٌت والتدريبات اآللية، أهنا يف األول 
تتخذ صورا وأشكاال سلتلفة، أما يف الثانية فتأيت بشكل واحد، وىو الشكل 

 الذي يقدمو ادلدرس.
وتتمم تغدية الدارس يف تدريبات ادلعٌت بادلعلومات اليت عليو أن يأيت هبا يف 

تو من عدة مصادر مثل ادلواد ادلقروءة وادلسموعة وقد يستمدىا من استجاب
 ادلدرس، أو من ادلوقف احمليو بو أو منالبيئة اليت يعيش فيها يف الصف وخارجو.
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 وبناء على ما تقدم نستطيع القول بأن تدريبات ادلعٌت تقوم على ركنُت علا : 
 معرفة ادلعٌت ادلعجمي للكلمات،  -1

 وية اليت ربتوي على االستجابة.معرفة البنية النح  -2

ويف بعض احلاالت يتخذ تدريبات ادلعٌت صورة  يلة يقوذلا ادلدرس، مث يسأل 
 الدارسُت عن زلتواىا، وقد يتوىل الدارسون طرح األسئلة بأنفسهم، كما التايل : 

 صلى آدم اجلمعة يف ادلسجد الكبَت. –م 
 أين صلى آدم؟ – 1ط
 سجد الكبَت.صلى آدم اجلمعة يف ادل  - 2ط
 ماذا صلى آدم يف ادلسجد الكبَت؟ – 3ط
 صلى اجلمعة. – 4ط
 من صلى اجلمعة يف ادلسجد الكبَت؟ – 5ط
 آدم. – 6ط

وعند تقدًن أسئلة ادلعٌت للدارسُت غلب أن يقوم ادلدرس بطرح السؤال أوال مث 
 ؼلتار بعد ذل  الدارس الذي سيقوم باإلجابة وهبذا األسلوب يطمئن ادلدرس إىل

 أن  يع الدارسُت يتابعون األسئلة.
بة عن تدريبات ادلعٌت تكون فردية و من اخلطأ أن اوكما ذكرنا فيما سبق فاإلج

يسمح للدارسُت باإلجابة يف وقت واحد كما ػلدث يف التدريبات اآللية وذل  
ألن تدريبات ادلعٌت ليست كاملة اآللية بل فيها شيء من االختيار وىو الذي 

 أحيانا إىل إختبلف الدارسُت يف اختيار النمو الذي ػلمل إجابتهم.يؤدي 
ومن األفضل أال يكتفي ادلدرس يف تدريبات ادلعٌت بإجابة دارس واحد ولو كانت 
إجابتو صحيحة، بل عليو أن يعطي الفرصة لدارس آخر، أو أكثر حىت يستخدم 

األسئلة يف  الدارسون أظلاطا سلتلفة من التعبَت. ويستحسن أن تكون صيغة
تدريبات ادلعٌت غَت مطابقة لعبارة النص، حىت ال تكون إجابة الدارس آلية منقولة 
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من النص دون فهم كما ػلدث يف التدريبات اآللية حيث يقوم الدارس بنقل 
 اإلجابة حرفيا من النص ودون تعديل كما يف ادلثال التايل : 

 النص : 
واستقبلو صديقا ذلم. حضر ذىب كرًن مع بعض أصدقائو إىل ادلطار،  

من الشرق األوسو، إىل أمريكا لدراسة اللغة  –وامسو زلمود  –ىذا الصديق 
اإلصلليزية والتاريخ. ذىب كل األصدقاء لزيارة كرًن وعائلتو. أعدت بنت كرًن 

 القهوة العربية للزائرين، شربوا القهوة العربية، واستمعوا بعد ذل  لؤلخبار. 
 أسئلة : 

 من أين حضر زلمود ؟  – 1
 إىل أين ذىب األصدقاء ؟ – 2
 دلاذا حضر زلمود إىل أمريكا ؟ – 3
لدارس يف مثل ىذا التدريب يقوم بنقل العبارات واجلمل نفسها، دون تعديل فا

وهبذا يتحول تدريب ادلعٌت إىل تدريب اآليل. واألفضل من ىذا األسلوب تقدًن 
اليت ترد يف النص، وبعد ذل  نطمئن إىل  أسئلة ادلعٌت يف أظلاط زبتلف عن تل 

 أن الدارس غلب عن فهم.

مع  التدريبات اإلتصالية وىي اليت تدور يف موقف اتصايل عن طريق احلوار -3
 اآلخرين، وال تتبع شكبل واحد، كما ال تنبئ باستجابة واحدة من الطبلب.

بية بشكل اذلدف من التدريبات االتصالية  أسبكن الدارس من ربدث اللغة األجن
عادى وأن ذبعلو قادرا على فهم ما يسمع دون خطأ، وهبذا يتحقق اإلتصال بينو 
وبُت أىل اللغة. وال زبضع إجابة الدارس يف التدريبات اإلتصالية، ألي نو  من 

 أنوا  التحكم. إذ إن الدارس حر يف أن يقول ماشاء وكيف ما شاء.
احية والتدريبات ادلعٌت والتدريبات وىناك فرق كبَت بُت التدريبات االتصالية من ن

اآللية من ناحية أخرى، يتمثل يف أن الدارس يأيت يف التدريبات االتصالية 
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دبعلومات جديدة فهو يتحدث عن نفسو وعلمو اخلاص : ماذا فعل، وماذا 
سيفعل وفيما يفكر. ومهما تكن إجابة الدارس، فهي أمر جديد ال يستطيع 

وىذا ؼلتلف عما ػلدث يف تدريب ادلعٌت والتدريبات  ادلدرس أن يتنبأ بو مسبقا،
 اآللية حيث ال يأيت الدارس دبعلومات جديدة من عنده.

ويستغرق أداء التدريبات االتصالية عادة وقتا أطول، بادلقارنة مع تدريب ادلعٌت 
والتدريبات اآللية، حيث تقضي الدارس بعض الوقت يف تدريبات االتصالية وىو 

قولو لآلخرين. ومن ىنا يواجو الدارس نوعا من ادلشقة اليت ال يفكر يف شيئ ي
زبلو من ادلتعة وىو يؤدي ىذه التدريبات وخباصة يف ادلراحل األوىل من تعليم 
اللغة. أما التدريبات ادلعٌت والتدريبات اآللية فبل ربتاج إىل وقت طويل أو جهد  

 كبَت فالطريق شلهدة وكل شيء بُتن واضح.
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 النمطية التدريبات الثالث :المبحث 
 النمطية مفهوم التدريبات -أ 

ىي عبارة عن رلموعة من التمرينات اليت تثبت على التدريبات النمطية 
. وىدف ىذه التدريبات شكل واحد. ويتطلب طريقة واحدة يف اإلستجابت ذلا

 .12تثبيت األظلاط اليت تعلمها الطبلب و تشيع يف رلال النحو وتعليم الًتاكيب
 ويقال أنو تدريب اآليل أو تدريب ادلكانكي.

إذ ىي التدريبات اليت يتم فيها التحكم التام يف استجابة الدارس، حبيث 
 تكون ىناك استجابة واحدة، ىي االستجابة الصحيحة، اليت على الدارس أن يأيت

هبا. وألن التحكم كامل يف استجابة الدارس، فهو يف غَت حاجة لفهم ادلعٌت، كما 
 أنو يستطيع أداء العمل بشكل صحيح، وإن مل يكن منتبها يف أثناء التدريب.

 
 يةطات النمتدريبالأىمية  -ب 

تعد التدريبات ضرورية، فادلتعلم يراد لو أن يكتسب مهارة، وادلهارة ربتاج 
يطرة على اللغة، فمتعلم سإىل تدريب ومران، وما مل تكثف التدريبات ال تتحقق ال

متلقٍّ دلعلومات ودلعارف فيكفيو ما يستقبل من ادلعلم يف عرضو  اللغة ليس رلرد
لدرسو أو تقدؽلو لو، بل ال بد أن يتدرب ادلتعلم على ذل  لينغمس يف اللغة ولتثبت 
يف ذىنو ولتجري على لسانو وقلمو، وىنا تبدو أعلية التدريبات اللغوية يف محل 

 ادلتعلم على شلارسة اللغة.
الذي تقوم بو التدريبات اآللية، نرجو أن ننبو إىل أن  ورغم أعلية ىذا الدور

الدارس إذا اكتفى بتل  التدريبات، فلن يصل أبدا إىل مرحلة التعبَت عن أفكاره 
وعادلو اخلاص. ولكي يتحقق ىذا اذلدف غلب أن يتلقى الدارس بئلضافة إىل 
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ين وتدريبات التدريبات اآللية أنواعا أخرى من التدريبات، وخباصة تدريبات ادلعا
 االتصالية.
 

 ات النمطيةتدريبأشكال ال -ج 
تعترب تدريبات االستدالل ظلوذجا ذلذا التدريب، حيث يقوم الدارس يف 
ىذا النو  من التدريبات، بإجراء بعض التغيَتات يف البنية، بناء على ادلثَتات اليت 

األشياء يتلقاىا من ادلدرس، أو الشريو أو الكتاب، أو عن طريق الصورة أو 
 احملسوسة.

 ويوضح ادلثال التايل، ىذه اآللية اليت تتسم هبا تدريبات االستدالل.
 ) ماء ( ىل عندكم شاي ؟ 
 ) قهوة ( ىل عندكم ... ؟ 
 )عصَت( ىل عندكم ... ؟ 
 )حليب( ىل عندكم ... ؟ 

 ) ثلج ( ىل عندكم ... ؟ 

  كم ... ؟ ) شاي ( ىل عندكم ... ؟ 
التدريب اآليل، يعيد النمو أو البنية اليت يقدمها فالدارس يف مثل ىذا 

ادلدرس، وكل ما يفعلو ىو إجراء تعديل منظم يف آخر اجلملة، بناء على ادلثَتات 
 اليت يتلقاىا.
 اعترب تدريب اإلعادة والًتديد ظلوذجا آخر ذلذا النشاط اآليل، كميو 

 يتضح من ادلثال التايل :
 استمع جيدا أعد اجلمل التالية :
 أنا أكتب التقرير األسبوعي.
 ضلن نكتب التقرير األسبوعي.
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 ىو  يكتب التقرير األسبوعي.

 ىي تكتب التقرير األسبوعي.

 أنَت تكتب التقرير األسبوعي.

إن كل ما يقوم بو الدارس يف مثل ىذا التدريب ىو اإلستما  جيدا إىل 
لتدريبات اآللية ادلدرس أو الشريو، مث الًتديد بعده. ويستخدم ىذا النو  من ا

أدائو، إذ إن الدارس ال يأيت عادة يف ادلراحل األوىل من تعليم اللغة، لسهولة 
من عنده. وتنفيذ تدريبات اإلعادة يف عرض اخلصائص الصوتية للغة  بشيء

األجنبية، وتساعد الدارس على اكتساب النطق السليم، والسيطرة على األبنية 
 النحوية.

عا من تدريبات اإلعادة اآللية، فالدارس يستمع ويعترب تدريس احلوار نو 
إىل  ل احلوار، بصورة كافية، سبكنو من سبثل خصائص اللغة األجنبية، مث يأخذ 

 يف إعادة  ل احلوار خلف ادلدرس أو الشريو.
 

 يةطات النمتدريبالأىداف  -د 
إن اذلدف النهائ ادلتوقع من التدريبات اآللية ىو سيطرة الدارس على 

و بشكل تلقائي، وىذا اذلدف الذي تسعى التدريبات اآللية إىل ربقيقو النم
يتصل دبفهوم أن اللغة نو  من العادة والسلوك، وىو ادلفهوم الذي نادت بو 
مدرسة سكنر السلوكية، اليت تدعى بأن التعلم يقوم على النظرية الشرطية 

الصحيحة ويتم ويتحقق عن طريق التعزيز الفوري، وتغذية الدارس باالستجابة 
 التعلم يف ىذا النو  من التدريبات عن طريق القياس والنقل ادلطابق لؤلظلاط.

تعلق بادلستوى اآليل من تعلم اللغة، ي ومن الواضح أن التدريب اآليل
وتؤدي بالدارس يف أحسن حاال ا إىل السيطرة على ادلهارة اللغوية، ال الكفاية 

ن التدريب اآللية نشاط ضروري ومهم يف االتصالية. وغلب أن نشَت ىنا إىل أ



11 

 

وىو يقدم ىذه  –تعليم اللغة األجنبية، وعلى ادلدرس أن يضع يف اعتباره 
أن الدارس يستطيع أداءىا بنجاح، وإن مل يفهم زلتواىا. ومن ىنا  –التدريبات 

ينبغي أن يتأكد بصورة مستمرة من أن الدارسُت يؤدون تل  التدريبات مع الفهم 
ا. وىناك عدة وسائل تساعد ادلدرس على ذل ، كأن يسئل الدارسُت حملتويا 

عن معاين الكلمات أو العبارات أو اجلمل، اليت يتوقع أهنم ال يفهمون معانيها، 
ولكي نساعد الدارسُت على الفهم، يستحسن استخدام الصورة، بشكل منظم 

 يف تدريبات األظلو.
يبات اآللية، اليت تنبتها لقد وجو نقد عنيف يف الفًتة األخَتة للتدر 

الطريقة السمعية الشفهية، ورغم أن ذل  النقد صائب يف كثَت من جوانبو، إال 
أن الدعوة إىل استغناء عن تل  التدريبات هنائيا أمر غَت سليم. ذل  أن التجرية 
أثبتت أعلية تل  التدريبات، خباصة يف ادلرحلة األوىل من تعليم اللغة، حيث 

  السيطرة على أظلاط اللغة األساسية.تساعد الدارس يف
 

 في تعليم مهارة الكتابة يةالنمط اتتدريبالاستخدام  -ه 
ستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت االيركز يف ىذه ادلرحلة على 

ربكم سبلمة اجلملة ادلكتوبة من حيث الًتكيب وادلعٌت. والكتابة يف ىذه ادلرحلة 
ادلعلم. ومن ادلمكن أن تأخذ الكتابة ادلقيدة أحد ينبغي أن تظل ربت إشراف 

 :11األشكال اآلتية
 اجلمل ادلوازنة. -1

يطلب من التبلميذ أن يكتب عدة  ل موازنة جلملة معينة ويعطي     
الكلمات البلزمة لكتابة ىذه اجلمل. مثال ذل  أن تكون اجلملة النموذج:  
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كتب الولد درسو. وتكون كلمة التعويض )البنت(. فيكتب التلميذ: كتبت 
 البنت درسها. كما يف ادلثال األخر: 

 قرأت البنت كتاهبا. -قرأ الولد كتابو )البنت(. فيكتب التلميذ     
 الفقرة ادلوازنربة. -2

تعطى للطالب فقرة مكتوبة مث يطلب منو إعادة كتابة الفقرة مغَتا 
ص إمسو خالفقرة تدور حول ش تت الرئيسية فيها. فإذا كانإحدى الكلما

يوسف، يطلب منو ربويلها لتدور حول فتاة إمسها عائشة. ويستدعي ىذا 
بالطبع تعيَت األفعال والضمائر والصفات واألحوال مناسبة مع اإلسم 

 11اجلديد.
 الكلمات احملذوفربة -3

بالكلمة احملذوفة اليت قد  يطلب من التبلميذ أن ؽلبلء الفراغ يف اجلملة      
 تكون أداة جر، أو عطف، أو استفهام، أو شرط، أو كلمة زلتوى وغَتىا.

 ادلثال: ذىب الولد ___ ادلدرسة. 
 كتبت فاطمة الرسالة ____ القلم

 ترتيب الكلمات. -4
تعطى للتلميذ رلموعة من الكلمات يطلب منو أن يرتبها ليكون منها              

  لة صحيحة ومرتبة.
 نظرت  –اجلميلة  –فاطمة  –ناظر ادلادلثال: 

 ناظر اجلميلة (ادل) نظرت فاطمة 
 ترتيب اجلمربل. -5

                                                           
 138، ص. المرجع نفسو  -32



11 

 

تعطى للتبلميذ رلموعة مبعثرة من اجلمل، ويطلب منو أن يرتبها  
كل   11ليكون منها فقرة متكاملة. فالتلميذ ىنا ال ينتج كلمات أو تراكيب.

طالب عليو أن يفهم اجلمل ادلعطاة لو والعبلقات بينها، مث يقوم بًتتيبها زمنيا 
 أومكانيا أو منطقيا، أو بأية طريقة أخرى مناسبة.

 اجلمربل. ربويل -6
تعطى للطالب  لة يطلب منو ربويلها إىل منفية أو مثبتة أو  

استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل ادلاضى أو ادلضار  أو األمر، أو إىل 
 ادلبٍت للمعلوم أو ادلبٍت للمجهول، أو إىل غَت ذل  من التحويبلت.

 وصل اجلمربلة. -7
عا ليكون منهما  لة تعطى للطالب  لتان يطلب منو أن يصلهما م
 واحدة باستخدام أداة ذبدد لو أو تًتك لو حرية ذبديدىا.

 ادلرأة سافرت أمس. –ادلثال: عادت ادلرأة             
 ) عادت ادلرأة الىت سافرت أمس (            
 إكمال اجلمربلة. -8

يعطى للطالب جزء من اجلملة ويطلب منو إكماذلا بزيادة  لة رئيسية 
 11رئيسية.أو غَت 

 ادلقال: إن سألتٍت ____.  أنا أكتب ____
مسعوه أو قرأوه على  ءسئلة غليب عنها الطلبة إما من شيؽلكن استخدام أ -9

 أن تكون اإلجابة ربريريا.
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ؽلكن استخدام تدريبات االختصار والتلحيص كصراءة النصوص أو  -10
شة  اعية يف موضوعات يف الكتب واجملبلت، مث تناقش نتائج القراءة مناق
 الفصل، مث يطلب من الدارسُت كتابة ملخص ذلذه ادلناقشة.

ؽلكن استخدام تدريب الوصف خاصة وصف ادلواقف كأن يصف ادلعلم يف  -11
البداية مثبل موقفا ما مث يطلب من الدارس أن يقدم إما سؤاال وإما  لة 

 قول لو؟ادلثال: قابلت صديقا مل تره مند مدة، فماذا ست خربية مناسبة.
استخدام الصور والرسوم أو االعتماد على الرحلة أو الزيارات واألعمال  -12

ادليدانية وادلشاىدات يف تزويد الدارسُت بأشياء أو موضوعات يكتبون 
 11عنها دبعلومات تعينهم على الكتابة.

 التدريب على األنماطاألمور التـى يجب على المدرس مراعاتهـا في   - و

 :11بالتدريب على األظلاطوػلسن بادلعلم أن يبلحظ األمور اآلتية ادلتعلقة 
ليست  يع أنوا  سبرينات الكتابة ادلقيدة بنفس الدرجة من السهولة.  -1

 ولذا على ادلعلم أن ؼلتار منها ما يناسب ادلستوى اللغوي لطبلبو.
يعاجلو  للًتكيب الذي معد شرح ادلعلبأن يأيت سبرين الكتابة ادلقيدة  غلب -2

 التمرين وتدريب الطلبة عليو شفويا.

غلب أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدي الطلبة أى سبق ذلم أن  -3
 تعلموىا.

بعد أن يكتب الطلبة التمرين يتم تصحيحو عن طريق التصحيح الذايت  -4
حيث يقوم كل طالب بتصحيح ما كتب ؽلقارنتو لئلجابات النمودجية، 

 ا كتب كل طالب.أو عن طريق تصحيح ادلعلم دل
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غلب أن يتناقش ادلعلم مع طبلبو يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم ادلزيد  -5
 من التدريبات والتمرينات دلعاجلة ىذه األخطاء.

 يعيد كل طالب كتابة التمرين كلو أو اجلمل اخلاطئة فقو. -6
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المبحــث الرابــع : نبــية تاريخيــة عــن المدرســة الثانويــة اةســالمية الحكوميــة 
 ولينجابيطان بروب

 الموقع الجغرافي للمدرسة -أ

أنيار  كرانجاحلكومية "بيطان" تقع يف قرية   اإلسبلمية كانت ادلدرسة الثانوية
(Karanganyar)  مقاطعة بيطان(Paiton ) زلافظة بروبرلينجا جاوى

درسة الثانوية ادل الشرقية. ىي ربت رياسة مؤسسة نور اجلديد يف بداية تأسيسها.
اإلسبلمي .  نور اجلديداإلسبلمية احلكومية بيطان تقع داخل ادلباين التابعة دلعهد 

، وىذه ادلدينة العريقة  بروبولينجاأقدم ادلعاىد اإلسبلمية يف مدينة ىذا ادلعهد يعترب 
أنيار  واقعة على الساحل الشمايل جلزيرة جاوا. وىذا ادلعهد يتواجد يف قرية كرانج

راندو مراك من اجلهة الشرقية، ومن جهة الغرب ربدىا قرية  فوندوء كيلور ةربدىا قري
، أما من  سيدوداديومن ناحية اجلنوب تقع على احلدود مع قرية  و راندو تاتاه

 ناحية الشمال فيحدىا مباشرة حبر جاوا . 
رب درسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية بيطان اسًتاتيجي حيث تقع بقادلموقع 

و  -وىي مدينة رئيسية يف ادلنطقة–من خو الطريق العام ادلمتد بُت مدينة سورابابا 
. والبيئة احمليطة هبذه ادلدرسة تدعم خللق اجلو ادلناسب إلجراء سيتوبوندومدينة 

  العملية التعليمية ألهنا تقع بعيدة عن الضوضاء واالزدحام. ىذا باإلضافة إىل
 . 37ادلدرسة الذين يؤيدون تأييداً تاماً للًتبية الدينية أعضاء اجملتمع ادلقيمُت حول

 تاريخ موجز عن تأسيس المدرسة -ب
نور عهد بيطان داخل ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ادلمت تأسيس 

م ، مث بعد ذل  قام  1948 زيٍت منعماإلسبلمي الذي أسسو الشيخ احلاج  اجلديد
مسؤولو ادلعهد بتطوير النظام الًتبوي بادلعهد بإقامة الوحدات التعليمية، ففي سنة 
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م مت  1957يف سنة و  نور اجلديد اإلسبلمية  االبتدائيةدرسة ادلم مت تأسيس  1950
م مت تأسيس  1960يف سنة نور اجلديد  مث  اإلسبلمية  ادلتوسطةتأسيس مدرسة 

 .بيطان نور اجلديد اإلسبلمية  ةالثانويمدرسة 
 وشدة االحتياج اىل وجود ادلدرسة الثانوية احلكومية  وبعد فًتة من الزمان

قدم رئيس مؤسسة نور اجلديد الرسالة إىل مدير الشؤن الدينية طلبا لتكون تل  
حكومية. و أحلق مدير الشؤن الدينية تل  الرسالة  )الثانوية نور اجلديد( ادلدرسة

وأرسلها إىل وزيرة الشؤن الدينية جباكرتا و قررت وزيرة الشؤن الدينية برسالتها تاريخ 
 أن ادلدرسة الثانوية "بيطان" حكومية. 1969ديسمبَت  6

 مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بيطانالأىداف و أغراض  -ج
ثانوية اإلسبلمية احلكومية بيطان على يد العلماء مت تأسيس مدرسة ال

 لتحقيق اجليل اإلسبلمي ادلبتدعُت القادرين على ربقيق اإلصلازات العلمية .
أما عن أىداف مدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية بيطان يف ادلستقبل فهي  

 كاآليت:
 اليومية سبلمية وتعاليمها يف حيا م أن يعمل الطبلب على تطبيق القيم اإل -1
 أن يتمكن الطبلب من تنمية قدرا م األكادؽلية بصورة ُمثربَلى . -2
تنمية قدرات الطبلب ورغبا م ومهارا م ليكون ذل  كلها زاداً ذلم يف حيا م  -3

 ادلستقبلية .
 أن تقوم ادلدرسة بتطوير النظام التعليمي ليتطابق مع العلوم والتكنولوجيا . -4

 كاآليت :أما عن أغراض ادلدرسة فهي  
أن يقدر الطبلب على ربقيق القيم اإلسبلمية وتعاليمها يف حيا م اليومية وأن  -1

 يتكون لديهم رغبات عالية يف تطبيق الثقافة اإلسبلمية وسو اجملتمع 
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أن يكون للطبلب إدلام بالعلوم والتكنولوجيا حىت يستطيعوا أن يبلغوا احلد  -2
االلتحاق باجلامعات داخل الدولة األدىن لشروط النجاح وليتمكنوا من 

 وخارجها .
 إغلاد النظام الًتبوي الذي يتناسب مع العلوم والتكنولوجيا . -3
أن يتكون لدر الطبلب ادلهارات والقدرات وروح الكفاح واالعتماد على النفش  -4

 38ليكون ذل  كلها زادا ذلم يف حيا م وشو اجملتمع .
 ية الحكومية بيطان وةدارتهامدرسة الثانوية اإلسالمالبنية تنظيم  -د

 ةسبنية تنظيم ادلدر   - 1
 1 رسم

 مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بيطانالبنية تنظيم 
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 .1211مارس  11التاريخ  فى سىهارتىوىمقابلة الشخصية مع األستاذ  . 

رئيش شؤون 
 العالقات العامة

رئيش قشم 
 التموين

قشم التوجيه 
 واإلرشاد

 الطـــــــــــــالب

 وزارة الشؤون
 الدينية

 

ةسمدير المدر  
 

ةسالمدر سيئر  
 

رئيش قشم 
 المناهج

رئيش شؤون 
 الطالب

ةسلجنة المدر  
 

مشؤول  سمدر
لالفص  

سهيئة التدري  
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 البيان التفصيلي:
 = اخلو القيادي                    

 = اخلو اإلشتشاري    -------- 
 

 ادلسؤولُت ءامسالبيان بأ
  سوىارتونو ادلاجستَتاحلاج دوكتوراندوس :     ادلدرسةرئيس  

 احلاج زللي مشهود، ب.أ.:    رئيس  جلنة ادلدرسة
 فناين ىاري، س.ت:     مدير ادلدرسة
 دوكتوراندوس زلمد سيف الدين زىري:    م ادلناىجسرئيس  ق

 نور خالص ىاشم ، س.ف.د:    رئيس  شؤون الطبلب
 دوكتوراندوس بورامحان:    م التموينسرئيس  ق

 دوكتوراندوس سونارسو ادلاجستَت:   رئيس  شؤون العبلقات العامة
  راشيدي ادلاجستَت: زلمد    م التوجيو واإلرشادسق

     
 يةستاريخ القيادة ادلدر 

 م1975 – 1969من  :   الشيخ زلمد ىاشم زيٍت  
  م1980 – 1975من :   عبد الواحد زيٍتندوس االدكتور 
 م1985 – 1980من :    الدوكتوراندوس أرشاد منان 
 م1990 – 1985من :    الدوكتوراندوس فرحان أ.إر 
  م1996 – 1990: من  الدوكتوراندوس حبيب إمزيت 
 م2001 – 1996: من    الدوكتوراندوس عبد ادلنان 
  م2002 – 2001: من   الدوكتوراندوس نور خامت زيٍت 
  م2005 – 2002: من    الدوكتوراندوس حنايف 
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  2009 - 2005: من    رفاعي معصوم، س.ف.د 
  حىت اآلن 2009: من  الدوكتوراندوس سوىارتونو ادلاجستَت 
 
مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في الحالة المدرسين والموظفين  -ه

 بيطان
ادلدرسون ىم مسؤولون على صلاح التعليم والتعلم يف ادلدرسة، ويسهم ادلوظفون 

أداء واجبا م يف تثقيف الطلبة و ذيبهم ليكونوا أجياال نافعُت ذوي علوم يف 
 نافعة وسلوك عظيم  وتصرف حسن.
 
 1 جدول

 مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بيطانفي الحالة المدرسين والموظفين 
 

درجة  األسماء النمرة
 الدراسة

 الدرس

 احلساب S2 الدكتورتندوس احلاج سوىارتونو ادلاجستَت 1
 القرأن واحلديث S2 الدكتورتندوس سونارسو ادلاجستَت 2
 كميأ S1 الدكتورتندوس موليادي 3
 إصلليزية S1 الدكتورتندوس أمحد فوزي 4
 االقتصادية، جغرافية S2 سري راىايو ادلاجستَت 5
 العربية، القرأن  S2 زين العارفُت ادلاجستَت 6
 إرشادات S2 ادلاجستَتالدكتورتندوس زلمد راشيدي  7
 اإلندونيسية S1 فتح الرمحن 8
 احلساب S1 مسسوري 9
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 التاريخ S1 زلمد خالق 10
 جغرفيا S1 ىيٍت مورين أيت 11
 العربية S1 سيف العبد 12
 اإلندونيسية S2 سري أرتايت ادلاجستَت 13
 اإلقتصادية S1 بورامحن 14
 االقتصادية S1 الدكتوراندوس زلمد سيف الدين زىري 15
 فزيأ S1 نوكروىو ىداية اهلل 16
 عقيدة، الفنون S1 عبد الرب 17
  اإلصلليزية S2 متممة الفوزية 18
 عقيدة واألخبلق S1 رومفاين إيدرايايت 19
 بيولوجي S1 زلمد نور خالص ىاشم 20
 الفقو، االجتماعية S1 الدكتوراندوس زلمد  21
 الفنونالعربية،  S1 شيخ اإلسبلم  22
 احلساب S1 ىَتو لوسيأنتو 23
 ، اإلصلليزيةعقيدة S1 إرناويادي 24
 اإلصلليزية S1 ييٍت سولستيووايت 25
 الفقو، القرأن واحلديث S1 رفضة 26
 القرأن واحلديث S1 مسرورة 27
 العربية S1 مارية القبطية 28
 اإلصلليزية D2 أغوس سوفايدي 29
 الوطنية S1 الدينالدكتوراندوس إحياء علوم  30
 التاريخ S1 احلاج عبد الشكور 31
 اإلصلليزية S1 إيلوء ىوميدة 32
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 اإلندونيسية S1 الدكتوراندوس داية سومرتويو 33
 القرأن واحلديث S1 الدكتوراندوس مصلح العملي 34
 الرياضية، الوطنية S1 احلاج راشيدي 35
 ادلهارة SMA رافعة الصاحلة 36
 ادلهارة ألكًتونية S1 وارنوتوا 37
 جغرفية S1 سيف الدين 38
 الوطنية S1 ليليئ فائزة 39
  احلساب S1 إسًتي نيج سيو 40
 القرأن واحلديث S1 نور حيايت 41
 احلساب S1 نور ليلي يوليانا 42
 كميأ S1 فضل الرمحن 43
 الرياضة S1 توفيق بودي ستياوان 44
 الكمبيوتَت S1 إمام مهدي 45
  الكمبيوتَت D2 اخلالقعبد  46
 الفقو S1 أسيا 47
 الكمبيوتَت S1 ديدي زين اهلل 48
 الكمبيوتَت S1 سوفري أدي 49
 الكمبيوتَت S1 عظام خالق 50
 العربية S2 حانونة نافعية 51
 بيولوجية S1 عتيق خاليلة 52

 
 :مفه مخسة أساتيذ أما ادلدرس الذى يُعلُم اللغَة العربية  هِبذه ادلدرسة

 سيف العبد (1)
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 شيخ اإلسبلم (1)
 مارية القبطية (1)
 زين العارفُت (1)
 حانونة نافعية (1)

 
 حالة الطلبة -و

كان ذلذه ادلدرسة منذ أول نشأ ا عدد كبَت من الطلبة، وازداد عددىم   
 ( تلميذ/ة. وىا ىي اللوحة عن حالة الطلبة 400) أربعمائةسنوات حىت يبلغ اآلن 

 
 2جدول 

 في عدة سنوات الطلبة من ىيه المدرسة في العام الدراسي حالة
عدد  الفصل

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الفصول
X 4 163 213 170 92 91 128 150 149 
XI 6 284 153 126 177 165 118 131 130 
XII 5 608 595 416 152 150 93 119 148 
 427 400 339 406 421 712 961 1055 15 اجملمو 

 
اإلسالمية الحكومية بيطان  الثانويةمنه  تعليم اللغة العربية في المدرسة  -ز

 نجا يبروبول

يم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تعلادلنهج ادلستخدم يف 
بيطان ىو ادلنهج على مستوى وحدة التعليمية. ويسَت هبا مدرس اللغة العربية يف 

 عملية التعليم بأي طريقة و أسلوب. 
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( لتعليم اللغة العربية  يف ادلدرسة (KTSPفادلنهج مستوى الوحدة التعليمية 
 كمايلى:  الثانوية
 األىداف -1

 39يف تعليم اللغة العربية ةاألىداف العام (أ 

مواىب تطوير اللتشجيع و ترجى للًتبية وا ادلواد اليت يالعربية ى اللغة مواد
 وبناء القدرات وتعزيزوكفاءة الدارسُت معرفيا و انفعاليا والنفس حركى   

  .(produktif)ياجانتاو أ (reseptif)ايلاباستقادلواقف اإلغلابية ذباه اللغة العربية 
و النصوص العربية و أما  الناسكبلم ادلهارة االستقبالية تراد هبا للتفهم على  

القدرة  .أم ربريرية كانت  شفوياتراد هبا مهارة لغوية كواسطة  اإلنتاجية ادلهارة 
القرآن  الدارسُت يف فهم ساعدت ىاالعربية وادلواقف اإلغلابية ضلو  اللغةعلى 

 ماتساعدىم على فهم دينهم. بيةلعر اكتب الواحلديث ، و 
 : كما يلىالعربية   يف تعليم  اللغةو األىداف 

 اليت تشمل  شفويا أو ربريرياتطوير القدرة على التواصل باللغة العربية   -1
 .قراءة والكتابةو ال الكبلمو  االستما  :مهارات اللغة األربع  على

رئيسية خاصة يف زلاولة  لغة أجنبيةك الوعي بأعلية اللغة العربية تنمية -2
 .اإلسبلميةفهم تعاليم 

فَتجى  . الًتابو بُت اللغة والثقافة ، وتوسيع اآلفاق الثقافية تطوير فهم  -3
الثقافات وادلشاركة يف  عنأفكار معرفة و  للمتعلمُتأن يكون  بذل 

 .التنو  الثقايف
 12األىداف اخلاص يف تعليم اللغة العربية  يف ادلدرسة الثانوية.  (ب 

 
 

                                                           
11

   Permenag no 2 tahun 2008.. hal 78 
12

  11المرجع وفسة، ص   
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  )أ( االستماع
فهم اخلطاب الشفوي من خبلل أنشطة االستما  )على شكل  كفاءة 

ذاتية، البيت، األسرة، والطلب عن  سَتةعن : أفكار أو حوار بسيو( 
يف البيت،  اتيف ادلدرسة، والنشاط ات، والنشاطةساعالعنوان، و 

 الدينية، والبيئة حولنا.  ناسبةوادلهنة، اذلواية، وادل
  الكالم)ب( 
تعبَت عن األفكار،  وادلشاعر، واخلربات وادلعلومات من خبلل كفاءة 
ذاتية، البيت، األسرة،  وطرح األسئلة حول سَتة صالقصنشاط 

يف  اتيف ادلدرسة، والنشاط ات، والنشاطةساعالوالطلب عن عنوان، و 
 الدينية، والبيئة حولنا.  ناسبةالبيت، وادلهنة، اذلواية، وادل

  القراءة (ج)
من  بسيوالحلوار ا قراءة مقاطع مكتوبة يف شكلالقدرة على فهم 

ذاتية،  سَتة حول  نشاط القراءة وربليلها والبحث عن موضو خبلل 
يف ادلدرسة،  ات، والنشاطةساعالالبيت، األسرة، والطلب عن عنوان، و 

 الدينية، والبيئة حولنا.  ناسبةيف البيت، وادلهنة، اذلواية، وادل اتوالنشاط
  الكتابة (د)
 ربريرياعن األفكار وادلشاعر، واخلربات وادلعلومات  لقدرة على التعبَت ا

ذاتية، البيت، األسرة، والطلب عن  سَتةعن  خبلل األنشطة والكتابة
يف البيت،  اتيف ادلدرسة، والنشاط ات، والنشاطةساعالعنوان، و 

 الدينية، والبيئة حولنا. ناسبةوادلهنة، اذلواية، وادل
يف  ات، والنشاط ةساعالو وادلواضع ادلدروسة يف فصل الثاين ىي : 

 يف البيت ، وادلهنة ، اذلواية اتادلدرسة ، والنشاط
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 الفصل الثالث 
 ة البحثـمنهجي

 منهـج البحث -أ
ترقيةة  هاةارة يف  التدريبات النمطية  استخدامنظرا إىل ادلوضوع ىذا البحث وىو       

الكتابةة ت تبةةدو أن ياةةدإ  لةة  إىل ة ةةٌن ممايةة  ت اةةيص الكتابةة  يف ال ةة  الدراسةة   
 ادلدخل الكمي بالتجرييب  ادلناج تخدم الباحث يف ىذا البحث يوبالن ب  ذلذا  

ت أن ىذا البحث يأخذ تةأريًنا هةا ادلت ةًن ادل ةٌن ماةى ادلت ةًن بالتجريبيوي مى          
اآلخةةةةر براقبةةةة  جايةةةةدة  أجةةةةرخ ىةةةةذا البحةةةةث باسةةةةتخدام رلمةةةةومتٌنت رلمومةةةة  تكةةةةون 

طالبةةاو  رلمومةة  التجربةة   77طالبةةاو وأخةةرو رلمومةة  ال ةةاب    77رلمومةة  التجربةة   
اارة الكتاب   ورلموم  لرتقي  ه التدريبات النمطي تدرس فياا هاارة الكتاب  باستخدام 
   التدريبات النمطي ال اب  تدرس فياا بدون استخدام 

ت ألن البيانةةةات جتةةةاج إلياةةةا بـــال  يوت تةةةذ ىةةةذا ادلةةةناج هةةةا هةةةدخل البحةةةث             
الباحث تكون ماى صورة ال ددي ت أو ي طي وصفا رقميا يوضح هقدار ىذه الظةاىرة 

 ادلختاف  األخرو أوحجماا ودرجات ارتباطاا هع الظواىر 
        
 مجت ع البحث وعينتـه -ب

 الثاين الف ل يف األول لق ص الطاب  مجيع الدراس  ىذه يف البحث رلتمع إن
 الدراسي  لا ن  بيطان بروبولينجا احلكوهي  اإلسالهي  الثانوي  بادلدرس 
 الباحث ست رض الذخ البحث ومين   طالبا 149 يباغ ومددىص 0211/0212
 ينق صو   طالبا 74 ومددىص الثاين الف ل يف الثانوي  األول ال   طالب ىو

 77 ىصمددو  ال ابط  بجموم  ي مي" ال " الف ل مها الف اٌنت إىل الطاب 
 البحث ىذا يف  طالبا 77 ومددىص التجرب  بجموم  ي مي" الباء" والف ل  طالبا

74 
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 الكتاب  يف خاص  الكتاب  هاارة ت ايص يف التدريبات النمطي  الباحث  تخدمي
  ا ادلوج

 

 متغيـرات البحث -ج
 وظيفتاا ح ب تنق ص ققااج أن الباحث يريد اليت البحث هت ًنات

 :كالتاىل
  ادل تقل ادلت ًن -1

 باستخدام الكتاب  هاارة تدريس ىو البحث ىذا يف ادل تقل ادلت ًن
  التدريبات النمطي 

  التابع ادلت ًن -0
 قبل الطاب  لدو هاارة الكتاب  نتيج  ىو البحث ىذا يف التابع ادلت ًن       

  جترب  وب د التجرب 
  ال اب  ادلت ًن  -7

 : ىو البحث ىذا يف ال اب  ادلت ًن
    كتاب يف هادة وىي ادلادة ىذه يف الدراسي  ادلواد الدراسي ت ادلوادو أ

   ادلدرس  ىذه لاطالب ادل احب وكتاب ادلقرر
  قومي اليت نف و الباحث ىو البحث ىذا يف ادلدرس ادلدرستو ب

  الكتاب   طريق باستخدام
   ىذا يف الباحث ت تخدم اليت الدراسي  وسائل الدراسي ت وسائلو ج

  كراس  التمرينات ىي البحث
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 أدوات البحث -د 
طةةة  البحةةةث ىةةةذا البحةةةث أصةةةبح الباحةةةث أداة هفتاحيةةة  ألنةةةو لةةةيس سل يف   

فح ةةب بةةل أي ةةا جةةاهع البيانةةات وزلاااةةا  واألدوات الداف ةة  األخةةرو الةة  ت ةةامد 
  والوريائق واالستبيان واإلختبارالباحث يف مماي  البحث ىي ورق  ادلالحظ  وادلقابا  

 ماى البيانات ادلرجوة استخدم الباحث ادوات مجع البيانات التالي : لاح ول     
 ادلالحةظ   -1     

ىةةةي وسةةةيا  ي ةةةتخدهاا اإلن ةةةان ال ةةةادخ يف اكت ةةةابو خلذاتةةةةو وه اوهاتةةةو   
حيث جنمع خذاتنا ها خالل ها نشاىده أو ن مع منوت ولكا الباحث حيث 

 ل ها هالحظتو أساسا دل رفة  وامي  أو دقيق  جيتبع هنااجا ه ينا يالحظ فإنو ي
 71لظاىرة ه ين  

البيانةةةةات الةةةةيت تت اةةةةق كت ةةةةب الباحةةةةث ىةةةةذه ادلالحظةةةة  لاح ةةةةول ماةةةةى ي   
بأنشةةط  يف ممايةة  الت اةةيص والةةت اصت واالت ةةال بةةٌن ادلةةدرس والتالهيةةذت واالت ةةال 

 بٌن التالهيذ أنف اصت وهشارك  التالهيذ يف مماي  الت ايص والت اص 
 ادلقابةا   -0     

تق ةةد بادلقاباةة  ىةةي ممايةة  األسةةةا  واإلجابةة  يف البحةةث ال امةةي الةةذو      
 40جترخ شفايا بٌن شح ٌن أو أكثر حٌن يقابالن وجو لوجو لنيةل ادل اوهةات 

قةةوم الباحةةث بادلقاباةة  هةةع رئةةيس ادلدرسةة  وه امةةى الا ةة  ال ربيةة  يوهبةةذه الطريقةة  
 وكذل  ب ض الطاب  لاح ول ماى ادل اوهات 

وجيةةةةةرخ ادلقاباةةةةة   ألجةةةةةل تأكيةةةةةد ماةةةةةى البيانةةةةةات ا  ةةةةةول  هةةةةةا حةةةةةالل                
ادلالحظ  حول هشكالت ت ايص الكتاب  وأرآء ادل اص والطاب  وانطبةامتاص لف الية  

                                                           
 149ت ص  ال رجع السابقدوقان مبيدات ومبد الرمحا مدس واألصدقاءت  - 41

42
 Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara. 2005), 

Hal.83  
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اسةةةتخدام التةةةدريبات النمطيةةة  يف ممايةةة  ت اةةةيص الكتابةةة  بالا ةةة  ال ربيةةة  وه وقةةةات 
   تواجاو مند تطبيق التدريبات النمطي  يف ت ايص الكتاب

 االستبيةان  -7    
ىو أدة هالئم  لاح ول ماى ه اوهات وبيانات وحقائق هرتب  بواقع             

ه ٌن  وىو رلموم  ها األسةا  ادلكتوب  ال  ت تخدهاا الباحث لاح ول 
ماى ادل اوهات ها ادل تجيبٌن  وادل تجيبون ىص الذيا ي تخدم التدريبات 

ت ايص هاارة الكتاب   ويقدم االستبيان بشكل مدد ها األسةا   يفالنمطي  
 73يطاب اإلجاب  مناا ها قبل مدد ها األفراد ادل نيٌن بوضوع االستبيان 

استخدم الباحث االستبيان جلمع البيانات ادلت اق  بيول التالهيذ ادلدرس  
  بيطان بروبولينجاالثانوي  اإلسالهي  احلكوهي  

 االختبةار -4 
مبةةةةةارة مةةةةةا سا ةةةةةا  هةةةةةا األسةةةةةةا  أو التمرينةةةةةات أو آالت األخةةةةةرو  وىةةةةة   

ادل تخده  لقياس ادلاارات وادل رف  والةذكاء والكفةاءة وادلاكة  الةيت ااكاةا الفةرد أو 
يفيةةد اإلختبةةار ه اوهةةات وإمالنةةات هامةة  دل رفةة  هةةدو ة ةةيل الطابةة   44اجملتمةةع 

-pre)باسةتخدام اإلختبةار القباةي يف ال ماي  الت ايمي  قبل اإلجةراء الف ةاي وب ةده 

test)  واإلختبار الب دخ(post-test) وكذل  يف هناي  كل الدور ت 
وي تمةةةةد ت ةةةةني  االختبةةةةار ماةةةةى اخلطةةةةوات: االسةةةةت داد واختيةةةةار ادلةةةةادةت           

 (draft)وت يةةةةٌن نةةةةوع االختبةةةةارت وت يةةةةٌن بنةةةةود األسةةةةةا ت وت ةةةةميص ه ةةةةودة األسةةةةةا  
فةإ ن اسةتحدم الباحةث اإلختبةار  70ه ةودة األسةةا   وترتيب األسةا  ماى أساس

 جلمع البيانات ادلت اق  باارة الطاب  يف الكتاب  
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44
 Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002) Hal.13 

45  M. Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2006), Hal. 94 
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  هامصادر و البيانـات  -ه
إن ت ميص ىذا البحث ىو ت ميص البحث التجرييب الذخ جتاج إىل 
البيانات الكمي  والكيفي   البيانات الكمي  ىي نتائج اإلختبار ها التالهيذت 

اليت جتاج البيانات ها تا  النتائج  فما والبيانات الكيفي  ىي الوص  والتف ًن 
 هبا  الباحث ىي : 

خ نشةتاات ادلناج الدراسيت وحال  البيانات ما أحوال ادلدرس ت تاري -1
 ادل امٌن وادلت امٌن 

ما قدرة التالهيذ يف الكتاب  وىي نتيج  هاارة الكتاب   البيانات -0
 باستخدام التدريبات النمطي  

البيانات ما آراء ادلدرس والطاب  ما مماي  التدريس و التدريبات  -7
 النمطي  

 جلمع تا  البيانات فقرر الباحث ماى ه ادرىا كما ياي : 
الثانوي  اإلسالهي  احلكوهي  بيطان بروبولينجا  ادلدرس  رئيسرئيس  -1

 جاوو الشرقي 
 يف تا  ادلدرس   ال ربي  الا   هدرس -0
  ادلذكورة ادلدرس  يف األول ال   يف طاب ال -7

 البيانـات تحليل أسلوب -و
 الباحث أن ب ىن باالستداليلت هت   البحث ىذا يف البيانات ةايل    

 ب ف  نتيج  ماى ج ل ح  ال اه  التحاياي  ي نع ومث اخلاص  احلقائق ها ت  ي
 :هراحل ريالري  ماى ت تخدم البحث ىذا يف البيانات ةايل أنشط   ماه 
 البيانات ت جيالت -1

 :ىي البيانات ت جيالت خطوات ضمت وها
 التدريس أداة ت ميصو أ
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 ترتيبا وترتباا لديو اجملتم   البيانات الج الباحث أن ب ىن
 اليت تدريس يف أداة ت ميص  ادل تادف  ادل أل  مرض ومث هناسبات
 التدريبات النمطي  باستخدام الكتاب  تدريس ىي الباحث ق ده
  استخداهاا بدون الكتاب  وتدريس

 االختبار أداة ت ميمص وب 
 كتاب  وىي االختبار أداة  مصي تدريس يف أداة صمص أن ب د
  ت ايماا سبق اليت ادلواد ها هأخو  وادلوضوع تادلوجو الت بًن

 البيانات مرض -0
 إجراء يف ت امد اليت ادلرتب  واحلقائق ادل اوهات ب رض الباحث قومي
 الشخ ي ت ادلقابا  سبيل ماى ا  ول  البيانات ب رض وكذل   النتائج

  التجرب  إجراء ها الطاب  ت اص وح يا  وادلالحظ ت
 البيانات ةايل أساوب -7

 أساوب ىو  البحث ىذا يف ادل تخده  البيانات ةايل أساوب
 ما البيانات ىي األساوب ىذا ما ا اا  البيانات االستداليلت اإلح اء
 ح  الطاب  لنتيج  ادل ديل ادلقياس فروق ها تتجاى اليت الطاب  ت اص نتيج 
 فروق ه توو ولتحايل  ادلائ  يف 5 الفروق دالل  تؤخذ البحث فروض ختتذ
 :46التايل اإلح اء الرهوز ي تخدم لامجمومتٌن الت اص نتيج 

  
     

√(
∑     ∑    
         

) (
 
  
 
 
  
)

 

 
 

Ma   =التجرب  الفرق  ها ادل ديل ادلقياس 
Mb   =ال ابط  الفرق  ها ادل ديل ادلقياس 

                                                           
     

46
  Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: balai pustaka, 2003), hlm: 353 
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X
2

a
 التجرب  الفرق  ها النتائج كل يف التنومي مدد= 
X

2

b
 ال ابط  الفرق  ها النتائج التنومي مدد= 

Na   =التجرب  الفرق  يف الطاب  مدد 
Nb   =طال اب الفرق  يف الطاب  مدد  

 التالهيذ كفاءة نتيج  ه دل ما لابحث ادل تخده  الرهوز وأها
 47:فاو

n

x
X


 

=X رئيس ادلدرس  ادل دل 
 x= الطاب  مجيع ها ماياا ا  ول  النتائج مدد 
=n الطاب  مدد 

  (verifikasi) البيانات هراج   -4
 يف ف او اليت البيانات هراج   الباحث ادإي البيانات مجع ب د
 مث التحايل ماي والتطور اإلصالح وكذل  ادلالحظ  ها اجملتم   اليبيانات

 ها ادلرجوة النتائج  يأخذ أن ي تطيع ح  ال ابق التحايل لتأكيد ادإي
  البحث

 
 البحث تنفيـذ مراحـل -ز

 اإلجةةةراءات وىةةةذهشةةةارت أ ريةةةالث قةةةوم الباحةةةث بالبحةةةث التجةةةرييب طةةةولي   
 :اآلتي  باخلطوات بتنفيذىا الباحث تقوم
        استخدام تطبيق ما البحث تقوم أن ادلدرس  رئيس ها الباحث  تأ ني   -1

  الكتاب  هاارة تدريس يف التدريبات النمطي 
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  اإلسالهي  الثانوي  ادلدرس  رئيس ها وإرشادات توجياات الباحث كت بي -0
 تدريس يف التدريبات النمطي  استخدام تطبيق ما بيطان بروبولينجا احلكوهي 
  الكتاب  ادلاارة

  ال ابط  ورلموم  التجريبي  رلموم  وىي رلمومتٌن وت يٌن ةديد    -7
 تدريس يف التدريبات النمطي  باستخدام التدريس ي ين خط  الباحث صيت م -4

  استخداهاا  وبدون الكتاب  ادلاارة
 التجريبي  رلموم  ومها اجملمومتٌن ذلاتٌن القباي باالختبار الباحث قومي -5

 ال ابط  ورلموم 
 جملموم  الكتاب  هاارة تدريس يف التدريبات النمطي  باستخدام ت ايص -6

  ال ابط  جملموم  استخداهاا بدون وت ايص  التجريبي 
 يف التدريبات النمطي  استخدام خالل ها ال ميق  بادلالحظ  الباحث قومي -7

 مجع يف  الوسائل إحدو ألهنا الكتاب  هاارة لتنمي  الكتاب  ادلاارة تدريس
  لاتقومي ادل اوهات

 الت ايصت مماي  يشمل الذخ الت ايمي  ادلظاىر مجع يف الباحث قومي أن -8
 إحدو االختبار إلن وهنايتاات الدراس  أريناء  بالتقومي يقام وأن الت ايص ح يا 
   لاتقومي ادل اوهات مجع يف الوسائل

  اليت التجريبي  رلموم  ومها اجملمومتٌن ذلاتٌن الب دخ باالختبار الباحث قومي -9
 ورلموم  الكتاب  هاارة تدريس يف التدريبات النمطي  باستخدام تطبق

  الكتاب  هاارة تدريس يف التدريبات النمطي  باستخدام تطبق ال اليت ال ابط 
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
  باستخدام التدريبات النمطية تدريـسإجراءت ال المبحث األول :

 درس اللغة العربية ورئيس المدرسةنتائج المقابلة مع م  -أ 

 الثانويةناؿ الباحث البيانات عن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 
أف ادلنهج ادلستخدـ يف تعليم اللغة العربية  كذلك االسالمية احلكومية بيطاف
مل على توحدة التعليمية. كتعليم اللغة العربية يشالىو ادلنهج على مستول 

القراءة كالكتابة ككلها معلمة ك اربع مهارات كىي مهارة االستماع كالكالـ 
االسالمية احلكومية بيطاف. كاما   الثانويةيف تعليم اللغة العربية بادلدرسة 

طريقة التعليم ادلستخدمة ىي طريقة القواعد كالًتمجة كاحلوار كالقراءة حسب 
تشجع كفاءة الطالب لك الطرؽ ت أفالكتاب ادلدرسي. كال يعرؼ ادلدرس 

اخلصة  للكتابة  ، الف ادلدرس ال يستخدـ االختبار على مهارة الكتابة أـ ال
.  كقد عرؼ مدرس اللغة العربية عن الكتابةلقياس كفاءة الطلبة يف مهارة 

 .مكثّفا لكنو ال يستخدـ ذلك االسلوب التدريبات النمطية
دكافع  قلة ة التعليمية ىيادلدرس يف عملي هاكادلشكالت الىت يوجه 

الطلبة يف تعليم اللغة العربية حىت تكاسلوا كملوا. كقلة الفرصة التعليمية، 
بعض الطلبة مل يستطع ك كعدـ الوسائل التعليمية إال الكتاب التعليمي. 

 قراءة القرآف.
 الباحث ايضا ادلقابلة مع مدير ادلدرسة عن تعليم اللغة العربية. أجرلك 

 كنتيجة ادلقابلة كما يلى :
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تعليم ل إف ادلنهج ادلستخدـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   -1
ىو منهج  االسالمية احلكومية بيطاف الثانويةاللغة العربية يف ادلدرسة 

 على مستول الوحدة التعليمية.

 حصص التدريس لتعليم اللغة العربية مها حصتاف يف األسبوع -2

 اللغة العربية يتناسب مع ختصيصو مدرس -3

 ةالسنة الدراسي كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة مازالت ناقصة ففي    -4
ادلدرسة الربامج ادلكثفة يف تعليم اللغة العربية  تضيف  2212/2211
 الثانويةتدريس اللغة العربية يف ادلدرسة  ة نقص حصصلتكمل

 اإلسالمية احلكومية بيطاف.

اليت يواجهها مدرس اللغة العربية ىي عدـ تنوع طريقة ادلشكالت   -5
كالطريقة الىت استخدمها ادلدرس يف تعليم اللغة العربية ال التدريس. 

ناسب مع اىداؼ التعليم. فادلدرس يستخدـ طريقة القراءة اك تت
ناسب تتكىذه الطريقة ال  ات الغويةالقواعد كالًتمجة يف تدريس مهار 

الكتابة. فألجل ذلك يؤيت الرئيس رة اىداؼ تدريس مها كل  مع
الفرصة كافية دلدرس اللغة العربية لتطوير كفاءتو من خالؿ: دكرة 
تدريبية، مسينارات، ك باستمرار دراستو إىل مرحلة ادلاجستري كغري 

 ذلك. 

 األساليباحدل كقد عرؼ رئيس ادلدرسة عن التدريبات النمطية كىي   -6
ألف ىذا األسلوب دتارس  .الكتابةلى الطلبة ع ةالفعالة لًتقية كفاء

 الكتابة كثريا.
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 ستبانةات االعرض بيان -ب 

 ستبانة قبل التجربةات االعرض بيان -1

أجريت ىذه االستبانة لطالب الفصل األكؿ يف اجملموعة الضابطة كاجملموعة 
كىذه االستبانة للحصوؿ على  ـ.2211أبريل  12التجريبية يف  يـو االثنني ، 

ادلعلومات عن ميوذلم كرغبتهم يف تعليم اللغة العربية قبل تطبيق التدريبات 
كزع الباحث مؤشرات ميوؿ الطلبة كرغبتهم على أربع مؤشرات، ك  النمطية، 

 كىي كما يف رسم البياىن التاىل:
 ستبانة يف كل ادلؤشراتنتيجة اال 3جدكؿ 

 مؤشرات
مجموعة  اإلصابة رقم األسئلة

 4 3 2 1 اإلصابة

 االىتماـ

1 3 23 31 17 74 
6 9 31 24 12 74 
7 9 26 22 17 74 

 222 44 77 82 21 مجموعة
 888 176 131 161 11 تكّرر

 47 11 25 27 11 3 ادلوافقة

4 4 33 25 12 47 

11 8 29 23 14 47 

13 7 28 25 14 47 

 692 51 98 117 32 مجموعة

 761 112 192 132 31 تكّرر
 47 15 31 23 5 5االعتماد 
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 47 12 25 33 4 8 على نفسو

12 8 29 23 14 47 

 666 41 79 85 17 مجموعة

 588 164 237 172 17 تكّرر
 47 12 25 33 4 2 االقتناع

9 8 29 23 14 47 

12 11 27 25 11 47 

 666 37 73 89 23 مجموعة

 568 148 219 178 23 تكّرر
مث حنسب كل النتيجة من كل ادلؤشرات كنقيس معدذلا )رلموعة التكرر 

 مقسـو مبجموعة اإلصابة الكلية(. كنعني درجاهتا مبعيار كما يلى: 
 

 معيار درجة الطلبة في رغبتهم 2جدول  
 مدى معدال النتيجة المستوى الرقم
 4،22-3،52 جيد جدا 1
 3،49-3،22 جيد 2
 2،99-2،22 مقبوؿ 3
    2،49- 1،99 ضعيف 4
 1،49 – 1،22 راسب 5

 
 كمن ادلعلومات السابقة حيسب الباحث درجة  كل ادلؤشرات كما يلى:
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 معدل نتيجة اإلصابة من كل المؤشرات 8جدول 
 ادلستول احلساب ادلؤشرات

 مقبوؿ 2،65=  588:  222 درجة اىتماـ الطلبة
 مقبوؿ 2،57=  762: 296 ادلناسب/ادلوافقة

 مقبوؿ 2،65=  588: 222 االعتماد على نفسو
 مقبوؿ 2،56=  568: 222 االقتناع

كمن اجلدكؿ السابق يعرؼ الباحث أف رغبة الطلبة يف تدريس مهارة الكتابة 
 قبل تطبيق التدريبات النمطية يف مستول مقبوؿ.

 ستبانة بعد التجربةعرض بيانات اال -1

 التدريبات النمطيةاستخدـ الباحث االستبانة بعد عملية التعليم باستخداـ 
كىذه االستبانة  2211مايو  9تاريخ ثنني يـو االللمجموعة التجريبية يف 

 بعدتعليم اللغة العربية  يفللحصوؿ على ادلعلومات عن ميوذلم كرغبتهم 
لبة كرغبتهم كقد كزع الباحث مؤشرات ميوؿ الط التدريبات النمطيةتطبيق 

 على أربع مؤشرات، كىي:
 مؤشرات ميول الطلبة 6جدول  

 رقم اإلسئلة مؤشرات رقم
 1،6،7 االىتماـ 1
 3،4،11،13 ادلناسبة/ادلوافقة 2
  5،8،12 االعتماد على نفسو 3
  2،9،12 االقتناع 4

مث حنسب كل النتيجة من كل ادلؤشرات كنقيس معدذلا. كنعني درجاهتا 
 يلى:مبعيار كما 
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 معيار درجة الطلبة في رغبتهم 7 جدول
 مدى معدال النتيجة المستوى الرقم
 5،22 – 4،5 جيد جدا 1
 4،49 – 3،52 جيد 2
 3،49 – 2،52 مقبوؿ 3
    2،49- 1،52 ضعيف 4
 1،49 – 1،22 راسب 5

فيما يلى نتائج البيانات من أجوبة االستبانة الىت كزعها الباحث ألفراد الطلبة 
 للحصوؿ على أرائهم يف ىذا األسلوب التعليمي:

 نتيجة االستبانة من كل المؤشرات بعد التجربة 8 جدول

 ادلؤشرات
رلموعة  اإلصابة رقم 

 5 4 3 2 1 األسئلة اإلصابة

 اىتماـ
1 2 2 5 23 7 37 
6 2 1 2 23 11 37 
7 2 1 4 26 6 37 

 111 24 72 11 4 2 رلموعة
 449 122 288 33 8 2 التكرر 

 ادلناسبة

3 2 2 2 27 6 37 
4 2 2 6 25 6 37 
11 2 2 6 25 6 37 
13 2 2 6 25 6 37 

 148 24 122 22 2 2 رلموعة
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 592 122 428 62 4 2 التكرر 
االعتماد 

على 
 نفسو 

5 2 2 3 22 12 37 
8 2 2 3 28 6 37 
12 2 2 2 28 7 37 

 111 25 78 8 2 2 رلموعة
 461 125 312 24 2 2 التكرر 

 االقتناع
2 2 2 1 32 4 37 
9 2 2 3 32 4 37 
12 2 2 3 25 9 37 

 111 17 87 7 2 2 رلموعة
 454 85 348 21 2 2 التكرر

 
من ادلعلومات السابقة حيسب الباحث معدؿ كل النتيجة من كل ادلؤشرات 

 يلى:)رلموعة التكرر مقسم مبجموعة اإلصابة الكلية( كنعني درجاهتا كما 
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 معدل نتيجة األصابة من كل المؤشرات 9 جدول
 ادلستول معدؿ اإلصابة ادلؤشرات

 جيد  4،25=   111:  449 اىتماـ الطلبة
 جيد 4،22=  148:  592 ادلناسبة/ادلوافقة

 جيد 4،15=   111:  461 االعتماد على نفسو
 جيد 4،29=   111:  454 االقتناع

الباحث أف رغبة الطلبة يف تدريس مهارة من ادلعلومات السابقة يعرؼ 
الكالـ بأسلوب التدريبات النمطية يف مستول جيد ألف كل ادلؤشرات تدؿ 

 على ذلك.

 باستخدام التدريبات النمطية تدريـسإجراءت ال -ج
، قاـ الباحث بإجراء البحث  ىو البحث التجرييبعلى ىذ البحث إعتمادا        

التخطيط كتصميم اخلطة كالتطبيق كادلػالحظة حبسب ادلراحل التاليػة كىي 
  كاالنعكاس. كيتناكؿ مراحل إجراءات ىذا البحث فيمايلي:

 طة التعليمتصميم خ -أ      
، الحظ الباحث التدريبات النمطيةباستخداـ قبل إجراء تعليم الكتابة     

م كالطالب عملية التعليم الكتابة باللغة العربية يف الصف كما يقـو مبقابلة ادلعل
عنها. كذلك دلعرفة كتشحيص مشكالت تعليم الكتابة باللغة العربية اليت توجو 

قـو الباحث مبناقشة مع يادلعلم كالطالب. كبعد معرفة ادلشكالت كتشحيصها، 
 يف تعليم الكتابة.   التدريبات النمطيةادلعلم دلعاجلة ىذه ادلشكالت بتطبيق 

قـو الباحث باالختبار القبلي دلعرفة قدرة يضافة إىل ذلك، كباإل         
. اما تصميم التدريبات النمطيةالطالب علي الكتابة العربية قبل استخداـ 

 جدكؿ إجراءات التعليم كمايلي:
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 حثـم في هذا البـءات التعليـذ إجراتنفي  11 جدول
 الموضـوع اليـوم والتاريـخ الّلقـاء الرقـم

 االختبػار القبلػي 2211 مارس 27، األحد يـو  األكؿ 1

 اذلوايػة 2211 أبريل 23، األحديـو  الثػاين 2

 اذلوايػة 2211 أبريل 17،  األحديـو  الثػالث 3

 اذلوايػة 2211 أبريل 24،  األحديـو  الرابػع 4

 ادلهنػة 2211 مايو 21،  األحديـو  اخلػامس 5

 ادلهنػة 2211 مايو 8،  األحديـو  السػادس 6

 ادلهنػة 2211 مايو 15،  األحديـو  السػابع 7

 االختبار البعػدم 2211 مايو 22،  األحديـو  الثػامن 8
 

 يف تعليم الكتابة قػالتطبي -ب 
  التدريبات النمطيةالباحث تعليم الكتابة باستخداـ  لجر ابعد ذلك                     

قـو الباحث بعد إفتتاح يمدا على تصميم اخلطة. كيف ىذا اجملاؿ، تمع
يف تعليم الكتابة يف الصف  التدريبات النمطيةالدرس بتطبيق استخداـ 

. كيف هنايتها ختترب بيطافب من ادلدرسة اإلسالمية احلكومية -األكؿ
الباحث  الطالب لتقوًن العملية التعليمية ككذلك دلعرفة حتصيلهم يف مهارة 

 م الكتابة إىل ثالثة مراحل:الكتابة. بالنسبة ذلذا تقسم عملية تعلي

( التمهيد، كالغرض منو إكتشاؼ كحتديد الغرض من الكتابة  كفيها 1              
يساعد ادلدرس  الطالب على أف يكشف كبشكل زلدد مالذم يود 

 أف يكتبو، كحيدد موضوعو  كالجتاىات اليت سأخذىا كتابتو. 

دلعلم  أف يساعد الطالب على حتديد العػرض، كيف ىذه اخلطوة على ا (2              
أفكاره الفرعية، كحتويل ادلوضوع العاـ إىل موضوعات  تفصيلية 
كتقسيمو إىل رلموعة من العناصر احملددة اليت يؤدم اخلركج عنها إىل 

35 
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تفتني ادلوضوع. إف مساعدة الطالب على حتديد العناصر ميكنو من 
معرفة طريقة تنظيم كتابتو معرفة ادلواد اليت حيتاجها لكتابة ادلوضوع ك 

  بشكل مناسب.

( االختتػاـ، كفيها يساعد ادلعلم الطالب على ادلراجعة كإجراء تعديالت 3              
 كتغيريات كإصاقات تنمي ادلوضوع كتعمقو. 

 الباحث ة العربية اليت عمل ػتعليم الكتابمن ادلراحل ثالثػة ىذه ىي      
 احلكومية بيطاف بركبولينجا.ها يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تعليمطة يف أنش

 ادلػالحظػة -ج 
. ك الحظ الباحث  جراءات التعليميةاإلبادلالحظة يف  الباحثقاـ          

أنشطة الطالب يف فهم مادة الدرس ككذلك يف عمل كظائفهم عن 
 ادلوضوع ادلقرر، يعين عن اذلواية كادلهنة.   

 االنعكاس -د  

إلجراءات التعليمية فقاـ الباحث  باالنعكاس عن طريق لبالنسبة         
، كما قاـ الباحث  بتحليل حصيلة يل ادلالحظة من اإلجراء التعليميحتل

مراقبة سلوؾ الطالب عندما اشًتكوا هبذه اإلجراءات التعليمية. كقاـ 
باستعماؿ الباحث  باالنعكاس عن طريق حتليل حصيلة االختبار البعدم  

 معيار جناح الطالب ادلقرر يف ىذا البحث يف االختبار البعدم.
 

 اسًتاجتية تعليم الكتابػة باستخداـ التدريبات النمطية -ق         
 تعليم الكتابة يف الفصل التجرييب (1             

 )أ( إجرائات التدريس
تعليم الكتابة باستخداـ التدريبات النمطية  بالباحث   قاـ

 كمايلي:
 سبة بادلوضوع ااألمناط ادلنتعيني ادلادة أك  (1)
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 التدريبات النمطية على الطالب عرض ادلدرسي (2)

 األمناطقرأ ادلدرس ( ي3)

 يكرر الطالب أنشطة ادلدرسة مجاعة بصوت جهرية( 4)

يف  اليت يقدـ ذلم طامنيف األكما يكتب الطالب اجلمل  ( 5)
 كراستهم

 /قسم ادلدرس الطالب إىل سبعة فرؽ، ككل فرقة مخسة ( ي6)
 ستة طالب

 يعرض الطالب حصيلة تعلمهم كتابة كاضحة( 7)

 يكوف الطالب مناقشة بني الفرؽ ليتعمق ىذه ادلادة( 8)

ـ ادلدرس األسئلة عن ادلادة دلعرفة قدرة الطالب من دق( ي9)
 فهمهم

ل بة قاإلقًتاحات كالواجبات ادلنزليعطي ادلدرس ي (12)
 إختتمت الدراسة

 ادلوضػوعات التعليمية  (ب
ادلوضوعات التعليمية ادلستخدمة يف رلموعة التجربة ىي 

 ادلوضوعني مها اذلواية كادلهنة.
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 جريبيةالموضوعات التعليمية للمجموعة الت 11جدول 
 حصيـلة التعـلم على مجموعة التجربـة الكفاءة األساسيـة المـادة
مهارة 
 الكتابة

كتابة الكلمات كاجلمل عن     .1
اذلواية مستخدما احلركؼ 
كالتهجئة السليمة كعالمات 

 الًتقيم ادلناسبة كالصحيحة.
. تعبري التالميذ عن األفكار 2

ادلتعلقة باذلواية حتريريا يف 
اجلملة أك الفقرة مستخدما 

مات كالقواعد اللغوية لالك
 الصحيحة.

. قدرة الطالب على كتابة الكلمات 1
 كاجلملة السليمة بالقواعد الصحيحة.

مراعات الًتقيم عند على . قدرة الطالب 2
 الكتابة

 . يعرب الطالب حتريريا حوؿ ادلوضوع3
. قدرة الطالب على كتابة اجلملة مستعينا  4

 باألمناط
 . قدرة الطالب على كتابة الفقرة القصرية 5
. قدرة الطالب على كتابة التعبري باستخداـ 6

 كالًتاكيب ادلفردات
 

 التدريبات النمطية لكل اللقاء 11جدول 
 انوع التدريبات النمطية الموضوع اللقاء النمرة

 - االختبار القبلي األكؿ 1
 تكوين اجلملة )استفهاـ+اجلواب( -1 اتاذلواي الثاين 2

 ما ىوايتك ؟ ىواييت القراءة مثاؿ : القراءة 
 أنِت(-استبداؿ )استبداؿ أنَت ب -2

أنت تقرئني  مثاؿ : أنت تقرأ الكتاب 
 الكتاب

 تكوين اجلملة )استفهاـ+اجلواب( -1 اذلوايات الثالث 3

نعم معي ؟  معك قلم ىل مثاؿ : القراءة 
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 قلم
 (ىم-ب ىواستبداؿ )استبداؿ  -2

 الكتاب ءكفقر ي ىم قرأ الكتاب ي ىومثاؿ : 
 إمالء الفراغ -1 اذلوايات الرابع 4

 استبداؿ  -2

 ترتيب الكلمات
 كصل الكلمة -1 ادلهن اخلامس 5

 استبداؿ  -2

 اجلملة ادلوازية -3
 إمالء الفراغ -3 ادلهن السادس 6

  استبداؿ -4

 ترتيب الكلمات -5
 الكلة احملذكفة -1 ادلهن السابع 7

 حتويل اجلمل -2

 كصل اجلملة -3
 - االختبار البعدم الثامن 8

 
 الوسػائل التعليمية (ج               

، األمناطهي: بطاقات فاما الوسائل ادلستخدمة يف ىذا التعليم                     
 ادلعجم، اآللة الكتابية مثل: السبورة، القلم كادلمسحة.

عن اسًتاتيجة تعليم الكتابة العربية يف الفصل  بني الباحثأف بعد      
ة تعليم الباحث اسًتاتيجي عرضيالتجرييب باستخداـ التدريبات النمطية ف

 الكتابة العربية يف الفصل الضابط بدكف استخداـ التدريبات النمطية.
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 تعليم الكتابة يف الفصل الضابط (2            
 )أ( اجرائات التعليم

 تعليم الكتابة يف الفصل الضابط كمايلي:بقـو الباحث  ي                      
 يداتطلب من الطالب إغالؽ الكتب كاالستماع ج (1)   
 تقرأ ادلدرسة ادلادة اليت تتعلق بادلوضوع اذلواية كادلهنة كالطالب  (2)   

 يعيد الطالب قراءة ادلادة فرديا أكمجاعيا بعد ادلدرسة جهرية( 3)

 يكتب الطالب ادلفردات اليت كتبت ادلدرسة يف كراستهم( 4)

 أف يفتح الطالب كتاهبم كيفهموا حوؿ ادلادة (5)

 على الطالب إجابة األسئلة شفويا مث حتريريابعد فهم ادلادة ( 6)

 يعرض الطالب حصيلة تعلمهم كتابة كاضحة ( 7)

 يكوف الطالب مناقشة مجاعية ليتعمق ىذه ادلادة( 8)

 أف جيمع الطالب كراستهم بعد تصحيح اإلجابة ادلخطئة (9)
 

 للفصل الضابطادلوضػوعات التعليمية  ()ب  
ف اىي ادلوضوع الضابطةالتعليمية ادلستخدمة يف رلموعة ادلوضوعات                     

 مها اذلوايػة كادلهنػة.
 الضابطةالموضوعات التعليمية للمجموعة  13جدول 

حصيـلة التعـلم على مجموعـة  الكفاءة األساسيـة المـادة
 الضابطة

مهارة 
 الكتابة

. كتابة الكلمات كاجلمل عن   1
اذلواية مستخدما احلركؼ 

السليمة كعالمات كالتهجئة 
 الًتقيم ادلناسبة كالصحيحة.

. تعبري التالميذ عن األفكار ادلتعلقة 2

. قدرة الطالب على كتابة 1
الكلمات كاجلملة السليمة 

 بالقواعد الصحيحة.
مراعات على . قدرة الطالب 2

 الكتابةالًتقيم عند 
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باذلواية حتريريا يف اجلملة مستخدـ 
مات كالقواعد اللغوية لالك

 الصحيحة.
 

رب الطالب حتريريا حوؿ . يع3
 ادلوضوع

. قدرة الطالب على كتابة الفقرة  4
 القصرية

. قدرة الطالب على كصف 5
 األشياء

. يفهم الطالب فهما جيدا عن 6
 ادلوضوع 

 للفصل الضابط الوسػائل التعليمية (6         
، ادلعجم،   الكتاب ادلقرراما الوسائل ادلستخدمة يف ىذا التعليم ىي:                     

 اآللة الكتابية مثل: السبورة، القلم كادلمسحة.
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 نمطية في ترقية مهارة الكتابة  الالمبحث الثاني : فعالية التدريبات 
 اإلختبار عرض البيـانات - أ

 عة الضابطةنتيجة االختبار القبلي وبعدي للمجمو  -1

يف الفصلني  2211مارس  27قاـ الباحث باالختبار القبلي يف التاريخ 
 مث مجع الباحث. 2211مايو  22التجرييب كالضابط كباالختبار بعدم يف 

النتيحة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم يف الفصل الضابط للطالب ادلدرسة 
 جاكل الشرقية للسنة الدراسيالثانوية اإلسالمية احلكومية بيطاف بركبولينجا 

. كطلب الباحث مساعدة من ادلدرس يف إعطاء األسئلة يف ىذا 2212/2211
االختبار. ككانت األسئلة أجاهبا الطلبة كتابيا. كالرمز دلعرفة مقارنة نتيجة 

 48اإلحنراؼ ادلعيارم يف االختبار للمجموعة الواحدة كما يلي : 

  
     

√
    
     

    
    

 

مث حسب تاء احلساب لالختبار القبلي كالبعدم للمجموعة ادلوحدة 
  49بالرمز:

  
  

√
∑   

      

 

 
  

                                                           
65

 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) hal. 79 
65

 Ibid, hal. 79 
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 ىا ىي النتائج من االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة : 
 للمجموعة الضابطةدي ـي البعـار القبلـختبـة االنتيج حساب 12 جدول
 الطلبة
(N) 

 الفرق االختبار
D=x-y 

D2 
 (y)البعدي  (x)القبلي 

1 68 71 3 9 
2 82 81 1 1 
3 68 69 1 1 
4 65 73 8 64 
5 59 75 16 256 
6 59 63 4 16 
7 72 72 2 4 
8 71 74 3 9 
9 62 64 4 16 
12 68 71 3 9 
11 72 74 4 16 
12 68 71 3 9 
13 52 56 6 36 
14 68 71 3 9 
15 72 75 3 9 
16 59 62 3 9 
17 72 73 3 9 
18 72 75 5 25 
19 62 63 3 9 
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22 61 64 3 9 
21 71 74 3 9 
22 62 64 4 16 
23 68 71 3 9 
24 32 74 42 1764 
25 42 62 22 422 
26 76 77 1 1 
27 82 82 2 4 
28 75 76 1 1 
29 76 79 3 9 
32 82 82 2 4 
31 75 77 2 4 
32 76 77 1 1 
33 77 79 2 4 
34 72 74 4 16 
35 62 64 4 16 
36 61 71 12 122 
37 72 74 4 16 

N=37 ∑x=2463 ∑y=2652 ∑D= 989 ∑D2=2899 
∑MD=∑D/N=  989 / 54 = 3199 

   MD=ك D2   2899∑=ك D  189∑= نظرا من اجلدكاؿ أف
5،11  
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∑  

 
 

 

        
    

  
 

 

        
     

  
 

 
               

 
        

 

  
  

√
∑   

      

 

 

  
    

√
    

        

 

 

  
    

√    
    

 

 

  
    

√    
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أكرب من  4،22من احلساب السابق قد كجد الباحث أف تاء احلساب = 
% . أنظر ملحق عن جدكؿ تاء 99)تاء اجلدكؿ عند مستول الداللة  2،66

احلساب ادلأخوذ من كتاب الذم ألفو سوىارسيمي أريكونتو(. لذلك أف ق مقبوؿ. 
 كىذه ػن ىناؾ فرؽ بني النتيجة يف اإلختبار القبلي كالبعدم. 

 التجريبيةبعدي للمجموعة الة االختبار القبلي و نتيج -1

 النتائج من االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كمايلي : 
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 18 لجدوا

 الطلبة
(N) 

 الفرق االختبار
D=x-y 

D2 
 (y)البعدي  (x)القبلي 

1 82 92 12 144 
2 68 91 23 529 
3 65 77 12 144 
4 59 91 32 1224 
5 59 82 21 441 
6 72 87 17 289 
7 71 91 22 422 
8 62 87 27 729 
9 61 71 12 122 
12 72 91 21 441 
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11 62 75 15 225 
12 68 76 8 64 
13 72 86 16 256 
14 72 91 21 441 
15 68 91 23 529 
16 52 91 41 1681 
17 68 88 22 422 
18 67 88 21 441 
19 67 87 22 422 
22 68 85 17 289 
21 75 91 16 256 
22 72 85 15 225 
23 68 91 23 529 
24 71 86 15 225 
25 55 92 35 1225 
26 42 92 52 2522 
27 76 87 11 121 
28 75 89 14 196 
29 75 85 12 122 
32 67 87 22 422 
31 76 91 15 225 
32 75 91 16 256 
33 72 85 15 225 
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34 62 91 31 961 
35 62 89 29 841 
36 72 87 17 289 
37 61 82 19 361 

N=37 ∑x=6725 ∑y=3211 ∑D= 478 ∑D2=17922 
∑MD=∑D/N=  478 / 54 = 62166 

 
   MD=ك D2   17922∑=ك  D  748∑= نظرا من اجلدكاؿ أف

22،22  
 

      
∑  

 
 

 

         
    

  
 

 

         
      

  
 

 
                  

 
           

 

  
  

√
∑   
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√
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√    
 

 

  
     

    
 

 
        

 
أكرب من  13،94من احلساب السابق قد كجد الباحث أف تاء احلساب = 

% . أنظر ملحق عن جدكؿ تاء 99)تاء اجلدكؿ عند مستول الداللة  2،66
احلساب ادلأخوذ من كتاب الذم ألفو سوىارسيمي أريكونتو(. لذلك أف ق مقبوؿ. 

 ف ىناؾ فرؽ بني النتيجة يف اإلختبار القبلي كالبعدم. أكىذه 
 

 نتيجة االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية -3

 النتائج من االختبار البعدم للمجموعني الضابطة ك التجريبية كما يلي :
 
 



55 

 

 التجريبيةالضابطة و  البعدي للمجموعتيننتيجة االختبار  16 لجدوا
 ر البعدياالختبا

 الطلبة
(N) 

 التجريبية
(Xa) 

 الضابطة
(Xb) 

xa xb xa
2

 xb
2 

1 92 71 5.22 -2.68 27.21 2.46 
2 91 81 4.22 9.32 17.78 86.94 
3 77 69 -9.78 -2.68 95.72 7.16 
4 91 73 4.22 1.32 17.78 1.75 
5 82 75 -6.78 3.32 46.22 11.25 
6 87 63 2.22 -8.68 2.25 75.27 
7 91 72 4.22 2.32 17.78 2.11 
8 87 74 2.22 2.32 2.25 5.42 
9 71 64 -15.78 -7.68 249.13 58.92 
12 91 71 4.22 -2.68 17.78 2.46 
11 75 74 -11.78 2.32 138.86 5.42 
12 76 71 -12.78 -2.68 116.29 2.46 
13 86 56 -2.78 -15.68 2.61 245.73 
14 91 71 4.22 -2.68 17.78 2.46 
15 91 75 4.22 3.32 17.78 11.25 
16 91 62 4.22 -9.68 17.78 93.62 
17 88 73 1.22 1.32 1.48 1.75 
18 88 75 1.22 3.32 1.48 11.25 
19 87 63 2.22 -8.68 2.25 75.27 



55 

 

22 85 64 -1.78 -7.68 3.18 58.92 
21 91 74 4.22 2.32 17.78 5.42 
22 85 64 -1.78 -7.68 3.18 58.92 
23 91 71 4.22 -2.68 17.78 2.46 
24 86 74 -2.78 2.32 2.61 5.42 
25 92 62 3.22 -11.68 12.34 136.32 
26 92 77 3.22 5.32 12.34 28.35 
27 87 82 2.22 12.32 2.25 126.59 
28 89 76 2.22 4.32 4.91 18.72 
29 85 79 -1.78 7.32 3.18 53.65 
32 87 82 2.22 12.32 2.25 126.59 
31 91 77 4.22 5.32 17.78 28.35 
32 91 77 4.22 5.32 17.78 28.35 
33 85 79 -1.78 7.32 3.18 53.65 
34 91 74 4.22 2.32 17.78 5.42 
35 89 64 2.22 -7.68 4.91 58.92 
36 87 71 2.22 -2.68 2.25 2.46 
37 82 74 -6.78 2.32 46.22 5.42 

N=37 ∑Xa=
3211 

∑Xb=
2652 

  ∑xa
2= 

982 
∑xb

2= 
1452 

 Ma=
82148 

Mb=
49128 
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 ك Xb∑ =2652 ك Xa∑ =3211من اجلدكاؿ السابق ظهر أف 
xa

xbمث  982 = ∑2
2∑ = 1452 

 مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة كحصل على عدد التالية : 

   
    

  
       

 

   
    

  
       

 بالرمز :  tمث حساب 

  
     

√(
∑     ∑    
         ) (
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من احلساب السابق ظهر للباحث أف ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
(Ma ىو )86،78 ( مث ادلتوسط من اجملموعة الضابطةMb ىو )71،67 

-df=(N1+N2)بالرمز   df. مث حسب الباحث 11،19( ىو tكقيمة ت )
( يرجع إىل درجة تاء 72مث ىذا العدد ) 72= 2-(37+37كحصل على ) 2
(t يف اجلدكؿ. كقد اتضح أف درجة تاء يف اجلدكؿ عند مستول الداللة )5 %

فعرؼ الباحث أف درجة تاء  2،66% تدؿ 1كعند مستول الداللة  2،22تدؿ 
 ( يف اجلدكؿ.t( أكرب من درجة تاء )toاحلساب )
 

 االختبار تحليل البيانات - ب

 فعالية التدريبات النمطية في ترقية مهارة الكتابة

 قاـ الباحث، تبعد أف عرض الباحث البيانات عن االختبار 
تحليلها. كباإلعتماد على البيانات اليت قدمها الباحث يف الصفحات ب

السابقة فيحللها الباحث إلجابة أسئلة البحث اليت قدسبق ذكرىا يف 
 الفصل األكؿ.

( Xaحيلل الباحث البيانات، رسم الباحث عالمة )كقبل أف 
( لإلختبار البعدم Xbلإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية، كعالمة )

 للمجموعة الضابطة. مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي : 
  Ma = ∑Xa/Naبالرمز :  Xaمعرفة متوسط  -

  Mb = ∑Xb/Nbبالرمز :  Xbمعرفة متوسط  -

 xa = Xa-Maبالرمز :   xaمعرفة نتيجة  -

 xb = Xb-Mbبالرمز :   xbمعرفة نتيجة  -

Xa∑مث جيمع كيناؿ  xaارتقاء درجة ثانية  -
2 

81 
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Xb∑مث جيمع كيناؿ  xbارتقاء درجة ثانية  -
2 

 ( بالرمز : t0معرفة االختبار تاء ) -

  
     

√(
∑     ∑    
         ) (

 
  

 
 
  

)

 

 

كيف حتليل البيانات إلجابة أسئلة البحث يف الفصل األكؿ السابق 
حسب الرمز ادلذكورة، فسوؼ عرض البيانات ادلقصودة مناسبة مبا يطلب 

 من البيانات ككجد الباحث ىذه النتائج : 
 بالرمز :  tمث حساب 
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من احلساب السابق ظهر للباحث أف ادلتوسط من اجملموعة التجريبية 
(Ma ىو )86،78 ( مث ادلتوسط من اجملموعة الضابطةMb ىو )71،67 

-df=(N1+N2)بالرمز   df. مث حسب الباحث 11،19( ىو tكقيمة ت )
( يرجع إىل درجة تاء 72مث ىذا العدد ) 72= 2-(37+37كحصل على ) 2
(t يف اجلدكؿ. كقد اتضح أف درجة تاء يف اجلدكؿ عند مستول الداللة )5 %

فعرؼ الباحث أف درجة تاء  2،66% تدؿ 1كعند مستول الداللة  2،22تدؿ 
 ( يف اجلدكؿ.tمن درجة تاء ) أكبر( toاحلساب )
 

 ثمناقشة نتائج البح -ج
يف الدراسة ميدانية اليت قد قاؿ هبا الباحث، قد حصل الباحث من 
التجريب استخداـ التدريبات النمطية يف ترقية مهارة الكتابة لدل الطلبة يف اجملموعة 

 التجريبية. كيف جتريبة ىذه الوسيلة قدـ الباحث الفركض : 
فرض فال إف كانت درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدكؿ -

مقبوؿ، كىذا يعين أف استخداـ التدريبات النمطية يف ترقية مهارة 
 الكتابة فعاؿ.

إف كانت درجة تاء احلساب أصغر من درجة تاء اجلدكؿ أك متساكية  -
فرض مرفوض، كىذا يعين أف استخداـ التدريبات النمطية يف فال ذلا

 ترقية مهارة الكتابة غري فعاؿ.

قواعد الختبار الفرض السابق كجد اعتمادا على النتائج احملصولة كال
الباحث أف درجة تاء احلساب يف مقارنة نتيجة االختبار البعدم بني اجملموعتني 

. فهذه النتيجة كانت أكرب من درجة تاء اجلدكؿ 11،19التجريبية كالضابطة ىي 
 2،66% تدؿ 1كعند مستول الداللة  2،22% تدؿ 5على مستول الداللة 
ق مقبوؿ، كىذا يشري إىل أف استخداـ التدريبات النمطية يف فعرفنا أف فركض الساب
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ككانت استخدامها تؤثر على قدرة التالميذ يف مهارة . فعالةترقية مهارة الكتابة 
الكتابة خاصة يف ترمجة أفكار كتابة يف مجل مستخدما الًتتيب العريب ادلناسب 

 للكلمات.
دريبات النمطية تؤثر يف نتيجة ىذا البحث تدعمها نتيجة االستبياف أف الت

 ترقية رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة.
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 امسـالخالفصـل 
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 

 عرض البيانات مث حتليلها إستطاع من البيانات عنالباحث  بناء على ما قدم 
اخلامتة من نتائج البحث، والتوصيات . وتتكون ىذه تخرج النتائج التاليةيسالباحث  أن 

 وادلقرتحات كما يلى:

 ائج البحثـنت -أ

التدريبات النمطية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بيطان بروبولينجا   -1
 يشمل على عدة أنوع التدريبات النمطية وىي :

 اجلملة ادلوازية  (أ 

 الكلمات احملذوفة (ب 

 امأل الفراغ باختيار الكلمة ادلناسبة (ج 

 ترتيب الكلمات (د 

 ملةحتويل اجل (ه 

 وصل اجلملة (و 

وتلك األنواع يبىن على أساس ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية الذي 
 يطرقو ادلدرسة.

اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف اإلختبار القبلي والبعدي   -2
 فيلخصها كما يلي :

التدريبات النمطية أن عدد النتيجة يف تدريس مهارة الكتابة قبل استخدام  (أ 
. أما عدد النتيجة يف 2463، وللفصل التجريبػي: 2464للفصل الضابط: 

، وللفصل 2652للفصل الضابط: لالختبار البعدي تدريس مهارة الكتابة 
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. أي أن عدد النتيجة يف تدريس مهارة الكتابة بعد 3211التجريبػي: 
أكرب من عدد النتيجة يف تدريس مهارة الكتابة التدريبات النمطية استخدام 

 .التدريبات النمطيةقبل استخدام 

( ومقدار "تػ" 11،19ىي أن "تػ" احلساب ) (t- test)أن النتيجة من االختبار  (ب 
، أي النتيجة "تػ"  (2،6662و ىي ) (2،2222ىي ) (t-table)اجلدول 

 ( H1 )مردودة، و   ( Ho )احلساب أكرب من "تػ" اجلدول. لذلك النظرية التخمينية 
تدريس مهارة الكتابة خاصة يف التدريبات النمطية يف مقبولة، أي أن استخدام 

 فعالة.كانت تدريس الكتابة ادلوجهة  

تائج للفصل الضابط وأما معدل الن 86،78أن معدل النتائج للفصل التجريبػي   (ج 
 . أي ادلقياس ادلعديل يف الفصل التجريبػي أكرب من الفصل الضابط.71،68فهو 

 فهذا يدل على أن التدريبات النمطية فعالة يف ترقية كفاءة الطالب يف الكتابة.

حسب نتيجة  البيػاناتحنو حتليل  البيػاناتل ػالتيان التصور عن تأويو 
 احلساب احملصولة مدة إجراء األنشطة فيستنبط كما يلي:

ألجل ترقية مهارة الكتابة للطالب التدريبات النمطية إن فعالية استخدام  (أ 
بيطان اجلالسني يف الفصل التجرييب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تلك  يقال إن م2212/2211الدراسي بروبولينجا جاوى الشرقية للسنة 
 النتيجة فعالة.

 -بنتيجة ت التدريبات النمطية بالتدخالت اليت جاءت من استخدام  (ب 
، فيمكن القول إن استخدامها قد أتاح التدخالت 11،19احملسوب قدر 

 الوفرية اطالقا أجال إىل ترقية مهارة الكتابة.
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 التوصيـات -ب

 بعض التوصيات، منها:  الباحث بناء على نتائج البحث احملصولة، فتوصى                

على ادلعلم أن يهتم جيدا باستخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم  -1      
وطرائق التعليم ادلتنوعة ادلمتعة، ألن استخدامها وطريقة تعليمها تؤثر يف 

 دىنهم.

يف  ادلوجودة مثل التدريبات النمطية أساليب التدريسعلى ادلعلم أن يطبق  -2      
 تعليم الكتابة ألجل ترقية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية. 

عقد الدورة التدريبية لتدريب معلمي اللغة العربية على تطبيق يعلى ادلدرس أن  -3      
 التدريبات النمطية يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم ادلهارة الكتابة.

 اتـاالقتراح -ج

قوم من اإلقرتاحات يف استخدام التدريبات يالباحث  أن إستطاع            
 النمطية لرتقية مهارة الكتابة كمايلى:

التعليمية ادلوجودة ذلذه ادلدرسة وإجيادىا يف  األسلوباالىتمام باستخدام  -1
لتحقيق أىداؼ التعليم  إحدى األساليب التعليميةعملية التعليم كما أهنا 

التعليمية الفعالة يف  األسلوب الباحث  ىأعطيف ىذا البحث،  الناجحة.
 تدريس مهارة الكتابة. 

نظرا ذلذا البحث يركز على ترقية مهارة الكتابة، فينبغي للباحثني األخرين أن  -2
  يطوروا ىذا البحث يف فعالية التدريبات النمطية يف ترقية مهارة اللغوية األخرى.

 الطلبةقدرة  ىباالعتماد علي مستو  أن يستفذ ادلعلمون التعليم تنفيدا مناسبا -3
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصدر

 القرآن الكرمي -1
 

 المراجع العربية
 

 كتب :
، )القاىرة: دار غريب معجم للمصطلحات التربوية ،أمحد زكى بدوى -2

 (1891للطباعة،

، )الرياض: دار المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد عليان، -3
 ه(1111املسلم، 

، ) دار الفكر املعاصر: بريوت، التدريس اللغة العربيةطرق الركايب،  دتجو  -4
1881) 

،  )اللبنانية : دار تدريس اللغة العربية بين النظرية و التطبيقحسن شحاتو،  -5
 (1881املصرية، 

، المرجع في تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخريرشدي أمحد طعيمة،  -6
 عربية، دون السنة(لغة الاجلزء الثاين، )جامعة أم القري: معهد ال

، )القاىرة: ، مناهج تدريس اللغة العربية بالتدريس األساسيرشدي أمحد طعيمة -7
 (1889دار الفكر العريب، 

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وزمالؤه،  -8
ميع: مئسسة ، )مشروع العربية للجالعربية لغير الناطقين بها  الجانب النظري

 ىـ( 1141الوقف اإلسالمي، 
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، تعليم اللغة العربية األطرد واإلجراءاتعبد القادر أبو بكر وعبد اللطيف،  -9
 )عمان: مكتبة ضامري، دون سنة(

اململكة السعودية،  ، ) الرياض:جامعةعلم اللغةعبد اجمليد السيد أمحد املنصور،  -01
1894) 

الوسائل التدريسية ووسائل تدريس سيكولوجية عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  -00
 (1891، )القاىرة: دار املعارف، اللغة العربية

، )الرياض: اململكة 4ط.  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،حممد على اخلوىل -02
 (1894العربية السعودية، 

العربية  ، )عمان: اململكةأساليب التدريس اللغة العربيةحممد علي خويل،  -03
 (1894السعودية، 

، طرائق تدريس اللغة العربية لغير كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة  حممود -04
 م(4111، )إيسيسكو: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم ةالثقافة، هاالناطقين ب

، )جاكرتا: مركز تطوير وتفعيل تدريس مهارة اللغة العربيةمنقولة أمحد غازي،  -05
 (4119املدرسني والعاملني الرتبوية يف اللغات،

ريوت: دار النفائس، ، )بخصائص العربية وطرق تدريسهاف حممود معروف، ناي -06
1891) 

 

 دوريات :

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان و زمالءه،  -07
 ىـ. 1141ظري، مؤسسة الوقف اإلسالمي، ، اجلانب النالعربية لغير الناطقين بها
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 مدير المدرسةنقاط المقابلة مع 
 

 مىت نشأت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي بيطاف؟ .ٔ

 ماىي  األىداؼ العامة واخلاصة من ىذه ادلدرسة؟ .ٕ

 ماىو ادلنهج الدراسي ادلستخدـ يف ىذه ادلدرسة؟ .ٖ

 ما رأيك عن قدرة التالميذ على مهارة الكتابة باللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ .ٗ

 ما ىي ادلشكالت يف ترقية مهارة الكتابة لدى الدارسُت يف ىذه ادلدرسة؟ .٘

 ىل ادلدرس يستخدـ أنواع الطرؽ يف تدريس مهارة الكتابة؟ .ٙ

 كم حصة للغة العربية كل أسبوع؟ .ٚ

 ختصصو؟ىل مدرس اللغة العربية يتناسب مع  .ٛ

 ىل تعرؼ التدريبات النمطية؟ .ٜ

  

 1الملحق 
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 نقاط المقابلة مع مدرس اللغة العربية
 

الثانوية احلكومية بيطاف مبدرسة  ادلستخدـ يف تدريس اللغة العربيةما ىو ادلنهج  .ٔ
 ؟ بروبولينجا

 

الثانوية ما ىي ادلشكالت اليت تواجو ادلدرس يف تدريس اللغة العربية مبدرسة  .ٕ
 ؟  بيطاف بروبولينجااحلكومية 

 

الثانوية مبدرسة  الكتابةما ىو الكتاب ادلدرسي ادلقرر يف تدريس اللغة العربية دلهارة  .ٖ
 ؟ احلكومية بيطاف بروبولينجا

 

الثانوية مبدرسة  الكتابةما ىي الطريقة ادلستخدمة يف تدريس اللغة العربية دلهارة  .ٗ
 ؟ احلكومية بيطاف بروبولينجا

 

الثانوية مبدرسة  الكتابةستخدمة يف تدريس اللغة العربية دلهارة ما ىي الوسائل ادل .٘
 ؟ احلكومية بيطاف بروبولينجا

 

الثانوية ما ىو التقومي ادلستخدـ دلقياس قدرة الطلبة يف تدريس اللغة العربية مبدرسة  .ٙ
 ؟ احلكومية بيطاف بروبولينجا

  

 2الملحق 
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 لطلبةلاألسئلة لالستبانة 
 اللغة العربية ؟ىل حتب أف تدرس  .ٔ

  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحيانا . ب  ال . أ

 ىل أنت حتب أف تدرس مهارة الكتابة ؟ .ٕ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل دتل حُت تعليم مهارة الكتابة ؟ .ٖ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل تعلم مهارة الكتابة عندؾ صعبة ؟ .ٗ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل فهمت ادلادة التعليمة للتعبَت الكتايب يف درس اللغة العربية ؟  .٘
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل ادلادة التعليمية ادلصممة لدرس الكتابة جذابة ؟ .ٙ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ادلادة التعليمية ادلصممة لدرس الكتابة متنوعة ؟ىل  .ٚ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل فهمت اللغة العربية بعد تعلمها بالطريقة ادلستخدمة ؟ .ٛ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 
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 ىل فهمت اللغة العربية بعد تعلمها بالوسائل ادلستخدمة ؟ .ٜ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل تقدر على القياـ بالوظيفة اليت أعطاؾ ادلدرس ؟  .ٓٔ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل حتتاج إىل التدريب على األمناط يف الكتابة ؟  .ٔٔ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل األمناط تعينك يف الكتابة ؟  .ٕٔ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 ىل حتب أف تتعلم الكتابة بتدريب األمناط ؟  .ٖٔ
  د. على الدواـ  ج. طادلا     أحياناب.   الأ. 

 
  



19 

 

 

 

 و بعدياالختبػار القبػلي 
 رتب ىػذه الكلمػات لتكػوف مجلػة مفيػدة ! -أ 

 الطبيب –ادلرضى  –ادلستشفى  –يعاًف  –يف  .ٔ
 بادلرمسة –ادلناظر  –ادللونة  –أخىت  –اجلميلة  –ترسم  .ٕ

 كرة القدـ  –ادليداف  –يلعب  –سليماف  –يف  .ٖ

 ذىب  –ادلزرعة  –الفالح  –إىل  –صباحا  .ٗ

 الطالب –تشرح  –ادلدرسة   -درس اجلديد  –عن  .٘

 ضع يف ادلكاف اخلالػى معػطوفا مناسبػا! -ب 
 يت مشاىدة كرة القدـ و ..........من ىوايا .ٔ

 رأينا القمر و .......... يف السماء .ٕ
 الفالحوف مشغولوف يف البستاف و ........... .ٖ
 يعمل الطبيب ىف البيت و .......... .ٗ

 أنا أصّلى و .......... على خَت األناـ .٘

 كّوف مجل مفيػدة من ىذه الكلمػات باستعمػاؿ احلػروؼ اجلػر ! -ج 
 ...........................................................:  الطبيب .ٔ
 : ........................................................... ادلدّرسة .ٕ

 : ........................................................... الفالح .ٖ

 ..........: ................................................. يرسم .ٗ

 : ...........................................................  يقرأ .٘

 إجعل مجلػة مفيػدة من ىذه الكلمػات ! - د
 . يزرع = ......................................ٔ
 

 . يبيع = .......................................ٕ
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 .................................. يبحث عن = ٖ
 

 = .......................................      . يعاًف ٗ
 

 = ................................... حيتاج إىل  .ٙ
 

 ! مجلتكلم عن ىوايتػك بإستعمػاؿ حرؼ اجلػر والعطف على األقػل ثالث  -ىػ 
.........................................................................................
.........................................................................................

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

....................................... 
 ! مجلبإستعمػاؿ حرؼ اجلػر والعطف على األقػل ثالث  كمهنتتكلم عن  -و

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

......................................................................................... 
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 األنشطة البحث وتطبيق التدريبات النمطية
 االنشطة ادلوضوع اللقاء

 االختبار القبلي ٔ
 للمجموعة التجريبية

طلبة واحدا للورقة أسئلة االختبار الباحث  يوزع .ٔ
 كتابيا وجييب الطلبة فيهاواحدا ف

ويعطى النتيجة على كل  إجابة الطلبةالباحث  فحص .ٔ
 منهم

 االختبار القبلي ٔ
 للمجموعة الضابطة

طلبة واحدا للورقة أسئلة االختبار الباحث  يوزع .ٔ
 كتابيا وجييب الطلبة فيهاواحدا ف

ويعطى النتيجة على   إجابة الطلبةالباحث  فحص .ٕ
 منهمكل 

التدريب التعرؼ عن  ٔ
 النمطية

النمطية وادلوضوع الذي التدريب يشرح ادلدرس عن  .ٔ
 سيقدـ ادلدرس يف اللقاء اآليت

يكتبوا كل سيجري يف أف  الطلبةيأمر ادلدرس كل  .ٕ
 الفصل من ادلوضوع و زلتوى التدريس

التدريس ( ٔتطبيق ) ٕ
 بالتدريبات النمطية

 للمجموعة التجريبية
 )اذلواية(

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالـ والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
الذي  التدريبات النمطيةيشرح ادلدرس عن  

 التالميذ. اهفعلسي
 عملية التدريب .ٕ

  عمل الطلبة التدريبات مبراقبة ادلدرس -

 5الملحق 
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 مناقشة وتقومي .ٖ
 التدريبات يةمراجعة عمل 
 التدريباتمناقشة حوؿ  

 اختتاـ .ٗ
 الطلبة الواجب ادلنزيلي عن الكتابةيعطى ادلدرس 

التدريس ( ٕتطبيق ) ٖ
 النمطيةبالتدريبات 

 للمجموعة التجريبية
 )اذلواية(

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالـ والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
الذي  التدريبات النمطيةيشرح ادلدرس عن  

 التالميذ. اهفعلسي
 عملية التدريب .ٕ

  عمل الطلبة التدريبات مبراقبة ادلدرس -
 مناقشة وتقومي .ٖ

 التدريبات يةمراجعة عمل 
 التدريباتمناقشة حوؿ  

 اختتاـ .ٗ
الطلبة الواجب ادلنزيلي عن يعطى ادلدرس  

 الكتابة
التدريس ( ٖتطبيق ) ٗ

 بالتدريبات النمطية
 للمجموعة التجريبية

 )اذلواية(

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالـ والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
الذي  التدريبات النمطيةيشرح ادلدرس عن  

 التالميذ. اهفعلسي
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 التدريبعملية  .ٕ
  عمل الطلبة التدريبات مبراقبة ادلدرس -

 مناقشة وتقومي .ٖ
 التدريبات يةمراجعة عمل 
 التدريباتمناقشة حوؿ  

 اختتاـ .ٗ
 يعطى ادلدرس الطلبة الواجب ادلنزيلي عن الكتابة

التدريس ( ٗتطبيق ) ٘
 بالتدريبات النمطية

 للمجموعة التجريبية
 )ادلهنة(

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالـ والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
الذي  التدريبات النمطيةيشرح ادلدرس عن  

 التالميذ. اهفعلسي
 عملية التدريب .ٕ

  عمل الطلبة التدريبات مبراقبة ادلدرس -
 مناقشة وتقومي .ٖ

 التدريبات يةمراجعة عمل 
 التدريباتمناقشة حوؿ  

 اختتاـ .ٗ
 ادلنزيلي عن الكتابةيعطى ادلدرس الطلبة الواجب 

التدريس ( ٘تطبيق ) ٙ
 بالتدريبات النمطية

 للمجموعة التجريبية
 )ادلهنة(

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالـ والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
الذي  التدريبات النمطيةيشرح ادلدرس عن  
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 التالميذ. اهفعلسي
 عملية التدريب .ٕ

  عمل الطلبة التدريبات مبراقبة ادلدرس -
 مناقشة وتقومي .ٖ

 التدريبات يةمراجعة عمل 
 التدريباتمناقشة حوؿ  

 اختتاـ .ٗ
 يعطى ادلدرس الطلبة الواجب ادلنزيلي عن الكتابة

التدريس ( ٙتطبيق ) ٚ
 بالتدريبات النمطية

 للمجموعة التجريبية
 )ادلهنة(

 مقدمة .ٔ
 القى ادلدرس السالـ والتحية  
 قراءة كشف الغياب واحلضور 
الذي  التدريبات النمطيةيشرح ادلدرس عن  

 التالميذ. اهفعلسي
 عملية التدريب .ٕ

  عمل الطلبة التدريبات مبراقبة ادلدرس -
 مناقشة وتقومي .ٖ

 التدريبات يةمراجعة عمل 
 التدريباتمناقشة حوؿ  

 اختتاـ .ٗ
 يعطى ادلدرس الطلبة الواجب ادلنزيلي عن الكتابة

 البعدياالختبار  ٛ
 للمجموعة التجريبية

طلبة واحدا للورقة أسئلة االختبار الباحث  يوزع .ٔ
 كتابيا وجييب الطلبة فيهاواحدا ف

ويعطى النتيجة على كل  إجابة الطلبةالباحث  فحص .ٕ
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 منهم
 البعدياالختبار  ٛ

 للمجموعة الضابطة
طلبة واحدا للورقة أسئلة االختبار الباحث  يوزع .ٔ

 كتابيا وجييب الطلبة فيهاواحدا ف
ويعطى النتيجة على كل  إجابة الطلبةالباحث  فحص .ٕ

 منهم
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 ْلـِهَواَيات  ا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ابً ثػْ وَ  لِ يْ خَ ػى الْ لَ ا عَ وْ بػُ ثِ يَ  فْ أَ  مْ ىُ وْ رُ مُ وَ  لِ يْ خَ ػالْ  بَ وْ كُ ُر وَ  ةَ ايَ مَ الرّْ وَ  ةَ احَ بَ السّْ  مُ كُ اءَ نَ ا أبػْ وْ مُ لّْ عَ 
Ajarilah anak-anakmu renang, memanah dan menunggang kuda dan perintahkanlah 

mereka melompat ke atas punggung kuda 
( Umar bin Khatthab ra ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setiap orang pasti mempunyai hobi. Hobi yang dimiliki setiap 
orang tidak mesti sama. Ada orang yang hobinya melukis, ada yang 
hobinya membaca buku, ada yang hobinya kaligrafi, dan ada yang 
hobinya bermain sepak bola. 

Pada pelajaran berikut ini, kalian akan berlatih mengutarakan 
hobi kalian kepada orang lain dengan menggunakan Bahasa Arab. 

 6الملحق 
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 (1الوحدة )

 أْنَواُع اْلِهَواَياتِ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 (1تدريب )

 اْكُتْب اْسَم ُجػْمِعيٍَّة لِْلِهَوايَِة ِوفْػًقا لِلصُّْورَِة التَّالَِيِة :
 

 

 
 
 
 

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

 

 ةُ دَ ي  دِ جَ ال   اتُ دَ رَ ف  مُ ػل  اَ 
 ُيَصوّْرُ  -يَػْرُسُم / َصوََّر  –َيْشتػَرُِؾ فػِي / َرَسَم  –يَػْخَتاُر / ِاْشتػََرَؾ  -ِاْخَتارَ 

  –الصََّحاَفُة  -الرَّْسُم  -الرّْيػَاَضُة  –ُجػْمِعيَّاُت الْػِهَواياِت: الػَحاُسْوُب 
 ِىَوايٌَة ُمَفضََّلٌة. –التَّْصوِيْػُر  -الػَخطُّ اْلَعَربػِيُّ     

 

 تدريبات على المفردات

(1)                   (2           )               (3                )             (4               )            (5) 
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 (2تدريب )

 اكتب كما يف ادلثاؿ !
 ةُ اءَ رَ قِ لْ ي اَ ػِ تػايَ وَ ىِ : َما ِىَوايَػُتَك ؟   ِمثَاٌؿ : اْلِقَراَءُة =  

ُر الْػَمْنِزِل ٖ  اَلْػَحاُسْوبُ . ٕ  الرَّْسمُ  .ٔ  . اَلْػَخطُّ اْلَعَربِػيٗ  . التَّْدبِػيػْ
 . اْلِكَتابَةُ ٛ   . الصََّحاَفةُ ٚ  . التَّْصوِيْػرُ ٙ  .الرّْيَاَضةُ ٘
 . اْلَكشَّاَفةُ ٕٔ   . اْلُمَراَسَلةُ ٔٔ . َصْيُد السََّمكِ ٓٔ  .الرّْْحَلةُ ٜ
 

 (3تدريب )

 اْلِمثَاِؿ !اْكُتْب َكَما يفْ 
ُر اْلَمْنِزِل      ِمثَاٌؿ : تَػْخَتارِْيَن / التَّْدبِيػْ

  أْخَتاُر ُجػْمِعيََّة التَّْدبِْيػِر الْػَمْنزِلػِي : أيَّ مُجِْعيٍَّة تَػْخَتارِْيَن ؟ 
 تَػْخَتاُر / الرَّْسمِ  .ٔ
  تُػِحبُّ / التَّْصوِْيرِ  .ٕ
 تُػِحبػّْْيػَن / الػَحاُسْوبِ  .ٖ
 يَاَضةِ تُرِْيُد  / الرّْ  .ٗ
    تُرِْيِدْيَن / الصََّحاَفةِ  .٘
 تَػْخَتارِْيَن / الْػَخطّْ اْلَعَربػِي .ٙ
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 ! ةِ يَ ػآلتِ اْ  اؿِ عَ ألفػْ اْ  نَ مِ  لٍ عْ فِ  لّْ كُ   رِ دَ صْ  مَ ىَل إِ  رْ ظُ نْ أُ 

 رُ دَ ص  المَ  عُ ارِ ضَ المُ  ياضِ المَ 

 ِكَتابٌَة / اَْلِكَتابَةُ  َيْكػُتبُ  َكػَتبَ 

 َرْسٌم / الرَّْسمُ  يَػْرُسمُ  َرَسمَ 

 ِقرَاَءٌة / اْلِقرَاَءةُ  يَػْقَرأُ  قَػَرأَ 

 ِإْشرَاٌؼ / ْاإِلْشرَاؼُ  ُيْشِرؼُ  أْشَرؼَ 

/ الْػُحبُّ  يُػِحبُّ  أحبّ   ِإْحَباٌب/ُحبّّ

 َتْدبِػْيػٌر/ التَّْدبِػيػْرٌ  يَُدبػّْرُ  َدبػَّرَ 

 َتْصوِيْػٌر / التَّْصوِيْػرُ  ُيَصوّْرُ  َصوَّرَ 

 ِإْشًتَاٌؾ / ْااِلْشتِػرَاؾُ  َيْشتَػرِؾُ  ِاْشتَػَرؾَ 

 ِإْخِتَياٌر / ْااِلْخِتَيارُ  يػَْخَتارُ  ِاْخػَتارَ 

 ُماَلَحظٌَة:
 .ٍ ٍ, َوالْػَمْصَدُر َيُدؿُّ َعَلى َحَدٍث ِبُدْوِف َزَمٍن ُمَعُتَّ  اْلِفْعُل َيُدؿُّ َعَلى َحَدٍث يف َزَمٍن ُمَعُتَّ
 
 
 
 
 

 التركيب



919 

 

 

 

 
 

 (4تدريب )

 ِاْختَػْر اْلُمَناِسَب بَػُْتَ اْلَقْوَسُْتِ َواْكُتْب يفْ ُكرَّاَسِتَك !
ْينِػيَِّة. –أْشًَتُِؾ يف )يَػْقرَأُ  -ٔ  ِقرَاَءِة( اْلُكػُتِب الدّْ
َلَة. –)يَػْرُسُم  -ٕ  َرَسَم( َأْْحَُد اْلَمَناِظَر الْػَجِميػْ
َر( الْػَمْنزِلِػي. –أَنَا اُِحبُّ )يَُدبػُّْر  -ٖ  التَّْدبِيػْ
 السََّفُر( ِإىَل اْلَمِديْػَنِة. -أَنَا )ُأَساِفُر  -ٗ
 َلْعُب( اْلبَػَناُت ؟  –َماَذا )تَػْلَعُب  -٘

 

 (5تدريب )
 

َدٍر ُمَناِسٍب !   ِام ََلِ ال َفَراَغ بِػَمص 
......َولَُو ُأْخٌت طَِبْيػػَبٌة تُػِحبُّ َأْف تَػْرَحَل يف يَػْوـِ َأْْحَُد ُمَدرٌّْس, ُىَو يَػْقرَُأ َوَيْكػُتُب َكػِثيػْرًا, ِىَوايَػُتُو 

ُو إْبٌن اْلُعْطَلِة, ِىَوايَػتُػَها ..... َولَُو َأٌخ ُصُحِفيّّ يُػِحبُّ أْلَوانًا ُمتَػػػنَػوَّْعًة, ِىَوايَػُتُو ..... َو ...... َولَ 

ـَ الْػَحاُسْوِب َطوِْيالً ُُثَّ َيْذَىبُ   ِإىَل اْلَمْلَعِب, ِىَوايَػُتُو ....... َو ......... يَػْجِلُس أَما

 (6تدريب )
 

ُتب  ِفي  ُكرَّاَسِتكَ َحوِّل  َكَما ِفي ال ِمثَاِل   !َواك 
 : أَْنَت تَػْقرَأُ اْلِكَتابَ  ِمثَاٌؿ : ُمَدرٌّْس 

 : أَْنِت تَػْقَرِئُْتَ اْلِكَتابَ  طَاِلٌب  
 

 مُجِْعيََّة الرّْيَاَضةِ : أَْنَت َتْشًَتُِؾ  ُمَدرٌّْس  .ٔ
 : ....................... طَاِلبٌ 

    : أَْنَت تَػْحُضُر ِإىَل اْلَمْدَرَسةِ  ُمَدرٌّْس  .ٕ

التركيبتدريب على   
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 : ....................... طَاِلبٌ 
 : أَْنَت تَػَتَأخَُّر قَِلْيالً  ُمَدرٌّْس  .ٖ

 : ....................... طَاِلبٌ 
 َسالَةَ : أَْنَت َتْكُتُب الرّْ  ُمَدرٌّْس  .ٗ

 : ....................... طَاِلبٌ 
 : أَْنَت تُػِحبُّ الرّْْحَلَة َواْلِقرَاَءةَ  ُمَدرٌّْس  .٘

 : ....................... طَاِلبٌ 
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 (2الوحدة )

 الهواياتفي معرض 
 

 
 
 
 
 
 

 عُ م  جَ ال   ىنَّ ثػَ مُ ال   دُ رَ ف  مُ ال  
 َمَعاِرضُ  َمْعِرَضافِ  َمْعِرضٌ 
 أْجِنَحةٌ  َجَناَحافِ  َجَناحٌ 
 ُرُسْوـٌ / ُرُسْوَماتٌ  َرمْسَافِ  َرْسمٌ 
 أْزَىارٌ  َزْىرَافِ  َزْىرٌ 
 ُصَورٌ  ُصْوَرتَافِ  ُصْورَةٌ 
 أْلَوافٌ  َلْونَافِ  َلْوفٌ 
 أنْػَواعٌ  نَػْوَعافِ  نَػْوعٌ 

 
 

 

رِي ٌب )  (1َتد 
َع ال َكِلَماِت ا آلتَِيِة !َهاِت    َجم 

 ُصْوَرٌة = .............  َجَناٌح = ...........  َمْعِرٌض = .........
 ِىَوايٌَة = .............  َرْسٌم  = ...........  = ......... َلْوٌف 

 ُصْوَرٌة = .............  َزْىٌر  = ............  نَػْوٌع   = .........
 

رِي بٌ   (2) َتد 
  امإل الفراغ بالكلمات المناسبة !

 المفرد والمثنى والجمع

َرَداتِ  رِيػ َباٌت َعَلى ال ُمف   َتد 
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 ْاألْزَىار –اجْلََناح  –ُصْورَة  –الرُُّسْوَمات  –أنْػَواع  –ِىَوايَات  –َمْعِرض 
َها اْلِقرَاَءُة َوالصََّحاَفُة. (ٔ  .............اأْلُْسَتاِذ َكِثيػْرٌَة, ِمنػْ
َها النَّْسُخ َوالرّْقػَْعُة وَ  (ٕ طّْ ِمنػْ  اْلُكْويفّ.ُأِحبُّ .......... اخلَْ
َلٍة. (ٖ يػْ  تَػْرُسُم َعاِئَشُة النََّباتَاَت َو ............بِأَْلَواٍف مجَِ
 تَػَعاَؿ ُنَشاِىُد ......... اْلُكُتِب اْلَقْوِمي ِِبَاَكْرتَا. (ٗ
َلَة. (٘  َىَذا ...........يَػْعِرُض الرُُّسْوَماِت اجلَِْميػْ

رِي ٌب )  (3َتد 
ُتب  َكَما ِفي  ال ِمثَالِ    ! اك 

 اْلَمْعِرُض / رُبػُْع َساَعةٍ   ِمثَاٌؿ :
   يف َكْم َساَعٍة َنِصُل ِإىَل اْلَمْعِرِض ؟  يف رُْبِع َساَعٍة : 
 السََّكُن / ِنْصُف َساَعٍة         .ٔ
 اْلَمْدَرَسُة / َساَعٌة َواِحَدةٌ  .ٕ
َقةً  .ٖ  اْلَمْعَهُد / ِعْشرِْيَن َدِقيػْ
 اْلِمُلَعُب / َساَعٌة َو رُبػُْع َساَعةٍ  .ٗ
   فَالِيْمَبانْج / أْربَُع َساَعاتٍ  .٘
 اَلَىاْت / َساَعتَػُْتِ  .ٙ
رِي ٌب )  (4َتد 

ُتب  َكَما ِفي  ال ِمثَالِ   ! اك 
 = نَػَعْم, ِعْنِدي قَػَلٌم, تَػَفضَّْل ! - : َىْل َمَعَك قَػَلٌم ؟ ِمثَاٌؿ : قَػَلٌم / نَػَعْم 

 َمِعي قَػَلٌم != آِسْف, لَْيَس  - : َىْل َمَعَك قَػَلٌم ؟ قَػَلٌم / آِسفْ  
 قَػَلُم الرََّصاِص / نَػَعمْ  .ٔ
 قَػَلٌم َجاؼّّ / آِسفْ  .ٕ
ُر / نَػَعْم           .ٖ  طََباِشيػْ



991 

 

 

 

 شلَْحاٌة / آِسفْ  .ٗ
 ِمْسَطَرٌة / نَػَعمْ  .٘
َقَلٌة / آِسفْ  .ٙ  ِمنػْ

 

رِي ٌب )  (5َتد 
َتب ِدل  َكَما ِفي ال ِمثَاِل !   ِاس 

.: ُىَو يَػْلَعُب ُكَرَة  اْلِمثَاُؿ: ُمَدرٌّْس   اْلَقَدـِ
.  ٔطَاِلٌب    : ُىْم يَػْلَعبُػْوَف ُكَرَة اْلَقَدـِ
.  ٕطَاِلٌب    : ُىنَّ يَػْلَعْْبَ ُكَرَة اْلَقَدـِ

 : ُىَو يَػْرُسُم الصَُّوَر. . ُمَدرّْسٌ ٗ  : ُىَو يَْدُرُس اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة. ُمَدرّْسٌ  .ٔ
 ................:  ٔطَاِلٌب       : .....................  ٔطَاِلٌب 
 : ................ ٕطَاِلٌب       : ..................... ٕطَاِلٌب 

 : ُىَو َيْسَتِمُع ِقرَاَءَة اْلُقْرآفِ  . ُمَدرّْسٌ ٘   : ُىَو حَيَْفُظ اْلُقْرآَف. ُمَدرّْسٌ  .ٕ
 : ................ ٔطَاِلٌب       : .....................  ٔطَاِلٌب 
 : ................  ٕطَاِلٌب       : ..................... ٕطَاِلٌب 

 : ُىَو جَيَْتِهُد يف التػََّعلُِّم. . ُمَدرٌّْس ٙ  : ُىَو ُيَصلّْي يف اْلَمْسِجِد. ُمَدرّْسٌ  .ٖ
 : ................ ٔطَاِلٌب       : .....................  ٔطَاِلٌب 
 : ............... ٕطَاِلٌب      : ..................... ٕطَاِلٌب 

 
 
 
 قَاِعَدٌة َعْن بَػْعِض ُحُرْوِؼ اجلَْرّْ : - أ

ـُ. .ٔ  ِمْن ُحُرْوِؼ اجلَْرّْ : ِمْن َو ِإىَل َو َعَلى َو يف َو اْلَباءُ َو اْلَكاُؼ َو الالَّ
( Huruf-huruf jar di antaranya ialah :  َِعنْ ,  , ؾَ , بِ ى, يف لَ , عَ ىَل , إِ نْ م   dan  ِؿ ) 

 التراكيب
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 ُحُرْوُؼ اجلَْرّْ َتْدُخُل ُعَلى ْاإِلْسِم فَػَيُكْوُف رَلُْرْورًا. .ٕ
( Huruf-huruf jar jika digabung dengan ism, maka ism itu menjadi 

majrur) 

 

 َشرُْح اْلَقاِعَدِة: - ب
 

Makna huruf jar adalah sebagai berikut :  

 

 ke, kepada ِإَلى =  dari, di antara, termasuk ِمن  = 

 ال ِمثَاُل :
 ِجْئُت ِمْن َجاَكْرتَا. .ٔ
 ِتى اْلِقرَاَءُة.اِمْن ِىَوايَ  .ٕ
 الِسَباَحُة ِمْن ِىَوايَايت. .ٖ

 ْادلِثَاُؿ :
 أَْذَىُب ِإىَل اْلَقْريَةِ  .ٔ
 أَْرَسْلُت رَِساَلًة ِإىَل َأْصِدقَاِئي .ٕ

 

 di, di dalam, pada يف =  kepada, di atas, wajib َعَلى =

 اْلِمثَاُؿ: 

 نَػَزَؿ اْلَوْحُي َعَلى زُلَمٍَّد صلعم. .ٔ
ٕ. .  َأْجِلُس َعَلى اْلُكْرِسيّْ
َنا َأْف صَلَْتِهَد يف الدَّْرسِ  .3  َعَليػْ

 اْلِمثَاُؿ:

 ُوِلْدُت يف ُسوَمْطَرِة اجْلَنُػْوبِيَِّة. .ٔ
 ُأَصلّْى ََخَْس َصَلَواٍت يف اْلَمْسِجِد. .ٕ
 السَّاَعِة السَّاِدَسِة.أَْدُخُل اْلَفْصَل يف  .ٖ

 
 seperti كػػػػػَ =  dengan, di, karena بػػػػػػِػ =

 ال ِمثَاُل: 

 أَْرُسُم بِاْلِمْرمَسَِة اْلُمَلوَّنَِة. .ٔ
 ُوِلْدُت ِِبَاَكْرتَا .ٕ
 يُػَعذُّْب اهللُ النَّاَس ِبُذنُػْوِِبِمْ  .3

 اْلِمثَاُؿ:

رَاَسَلِة.ِل ِىَوايَاٌت, كاَْلِقرَاَءِة َوالرَّْسِم  .ٔ
ُ
 َوْادل

 َمَثُل اْلِعْلِم َكالنػُّْورِ  .ٕ
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 untuk, kepunyaan لػػػِ =  dari, tentang َعن  =

 ال ِمثَاُل: 

 َمْدَرَسيِت بَِعْيَدٌة َعْن بَػْييِت. .ٔ
 َتَكلَّْم َعْن َىَذا اْلَمْوُضْوِع. .ٕ

 

 اْلِمثَاُؿ:

 َأْكُتُب الرَّْساَلَة ِلَواِلَديَّ  .ٔ
 لِْلَمْكَتَبةِ َىِذِه اْلُكُتُب  .ٕ

 
 
 
 
 

رِي ٌب )  (6َتد 
 ِام ََلِ ال َفَراَغ بَِأَداِة َجرٍّ ُمَناِسَبٍة !

 أَنَا أَْدُرُس ......الصَّفّْ اأْلَوَِّؿ .......اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة. .ٔ
 ......ػَها......... السَّيَّاَرِة.بَػْييِت بَِعْيٌد ...... اْلَمْدَرَسِة, أَْذَىُب  .ٕ
َقًة َتِصُل.......اْلَمْدَرَسِة ؟ َأِصُل ......ػػَها ....َعْشر َدقَاِئَق. .ٖ  َوأَْنَت, .......َكْم َدِقيػْ
 اْلبَػوَّاُب حُيَاِفُظ ......أَْمِن اْلَمْدَرَسِة, َويَْأُخُذِن ......اْلُمَصلَّى. .ٗ
 ْل !َىْل ....ػَك قَػَلٌم ؟ نَػَعْم, تَػَفضَّ  .٘
 الَ أَْعِرُؼ ......الضَّْبِط .......َمْن َىَذا اْلَقَلُم. .ٙ

 

رِي ٌب )  (2َتد 
َسي ِن ! تَػر  َمع َنى َحر ِؼ َجرٍّ ُمَناِسٍب ِممَّا بَػي َن ال َقو   ِإخ 

 

ْرِكْيبِ   َتْدِرْيَباٌت َعلَى التَّ
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 ( termasuk – dari - di antara)   اْلِقرَاَءُة ِمْن ِىَوايَاِت َعاِئَشَة.   .ٔ
 ( di atas – kepada - wajib)    اْلِكَتاُب َعَلى اْلَمْكَتِب. .ٕ
ُد يف فَالِيْمَبانْج. .ٖ  ( di dalam - di - pada)    ُوِلَد َأْحِْ
 ( di – karena - dalam)   َعِليّّ َيْكُتُب الرَّْساَلَة بِاْلَقَلِم.  .ٗ
 ( kepada – kepunyaan - untuk)    َىِذِه السَّاَعُة ِلَمْحُمْوٍد. .٘

 
رِي ٌب )  (7َتد 

َتُه َخطٌّ !رَتِّب    َن ُجَمالً ُمِفي َدًة ِاب ِتَداًء ِممَّا َتح   َكِلَماِت ا آلتَِيَة لَِتُكو 
 

 الرَّْساَلَة  -ِمْن  –اْلُمرَاَسَلُة  –َتْكُتُب  –ِإىَل  –َصِديْػَقِتَها  –ِىَي  –ِىَوايَاِت  –ُأْخيِت  .ٔ
 ِكَتابًا  – َيْذَىبُ  –َجِدْيًدا  –ِإىَل  –لَِيْشًَتَِي  –َأْْحَُد  –اْلَمْكَتَبِة  .ٕ
 اْلَمْدَرَسةِ  –يف  –حَتُْصُل َعَلى  –َجائِزَِة  –النَّظَاَفِة  –فَاِطَمُة  .ٖ
 ِقرَاَءِة  -َأْف  –أَنَا  –اْلَمَجالَِّت  –َو  –ِؿ  –اْلُكُتِب  –ِإىَل  –اْلَمْكَتَبِة  –أَْذَىَب  –ُأِحبُّ  .ٗ
 َيْذَىبُ  –يُػَعاِلَج  –اْلُمْسَتْشَفى  –ِؿ  –ِإىَل  –الطَِّبْيُب  –اْلَمْرَضى  .٘
 أَْرُسمُ  –ِب  –اْلِمْرمَسَِة  –اْلَمْنظََر  –أَنَا  –اْلُمَلوَّنَِة  .ٙ
 يَػْبَحُث  -ْاأَلْخَباِر  –الصََّحِفّي  –َعْن  –النَّاِفَعِة  .ٚ
 
 
 
 

 

  



999 

 

 

 

 (3الوحدة )
 

لَبةِ    ُة الطَّ  ُجْمِعيَّ
 

 
 
 
 

 
 

ِن ال ِحَواِر ! ِر ال ِحَواَر َمَع زَِمي ِلَك ُمَواِفًقا ِبَمض ُمو  َرِأ النَّصَّ ا آلِتي, ثُمَّ َأج   ِاقػ 
 يٍَّة خَتَْتارِْيَن يَا َعاِئَشُة ؟: َأيَّ مُجْعِ  اَْلُمَدرّْس
 : َأْخَتاُر مُجِْعيََّة الصََّحاَفِة, أُرِْيُد َأْف َأُكْوَف َصَحِفيًَّة َمْشُهْوَرًة.  َعاِئَشةُ 

 : َأيَّ مُجِْعيٍَّة خَتَْتارِْيَن يَا فَاِطَمُة ؟ اَْلُمَدرّْسُ 
 ْاإِلْساَلِميَِّة, أُرِْيُد َأْف َأُكْوَف َداِعَيًة.: َأْخَتاُر مُجِْعيََّة الثػََّقاَفِة   فَاِطَمةُ 

 : َأيَّ مُجِْعيٍَّة خَتَْتارِْيَن يَا زَلُْمْوَدُة ؟ اَْلُمَدرّْسُ 
 : َأْخَتاُر مُجِْعيََّة احْلَاُسْوِب,ِ أَلِنّْ أُرِْيُد َأْف أَْعَمَل ِسْكرِتِيػْرًا.  زَلُْمْوَدةٌ 

 َتارِْيَن يَا َفرِْيَدُة ؟: َأيَّ مُجِْعيٍَّة ختَْ  اَْلُمَدرّْسُ 
َرٌة.  َفرِْيَدةٌ  , أُرِْيُد َأْف َأُكْوَف ُمَفكّْ  : َأْخَتاُر مُجِْعيََّة اْلُعُلْوـِ

 : َوأَْنِت يَا َزيْػَنُب, َأيَّ مُجِْعيٍَّة خَتَْتارِْيَن ؟ اَْلُمَدرّْسُ 
 رِْيُد َأْف َأُكْوَف ُمَدرَّْسَة اللَُّغِة.: َأْخَتاُر مُجِْعيََّة اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة,ِ أَلِنّْ أُ   َزيْػَنبُ 

 : َأيَّ مُجِْعيٍَّة خَتَْتارِْيَن يَا َسْلَمى ؟ اَْلُمَدرّْسُ 
 : َأْخَتاُر مُجِْعيََّة اْلُمْوِسيػَْقى.  َسْلَمى

َرَة. : َاجلُْْمِعيَُّة ُمِهمٌَّة لِلطََّلَبِة, َفِهَي تُػَوسُّْع اْلَمْعُلْوَماِت َوَتزِْيدُ  اَْلُمَدرّْسُ   اخْلِبػْ
 
 

 : ةُ دَ ي  دِ جَ ال   اتُ دَ رَ ف  مُ ال  
 –مُجِْعيَُّة اْلُعُلْوـِ  –احْلَاُسْوُب  –ثَػَقاَفٌة ِإْساَلِميٌَّة  –َصَحِفيّّ  –مُجِْعيٌَّة 

 ُمَفكَّْرةٌ  -َداِعَيٌة 
 

 تدريبات على المفردات
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 (1) بٌ ي  رِ د  تَ 
  ! نِ ي  سَ و  قػَ  نَ ي  ا بػَ مَّ مِ  حَ ي  حِ ر الصَّ تَ إخ  

 –فَػْلَيِصْل َرِْحَُو  –َمْن أرَاَد أْف يَػْنَسأَلُو يف أَثَرِِه َويَػْبُسَط يف رِْزِقِو ...... ) فَػْلَيِصْل َأْوقَارِبَُو  -ٔ
 فَػْلَيِصْل ُرَْحَاَئُو (

يف  –...... التَّاَلِمْيُذ يُػَفضُّْلْوَف السََّفَر ِلُمَشاَىَدِة ِباَلٍد آَخَر  ) يف ْاإِلَجازَِة الطَّوِيْػَلِة  -ٕ
َجاَزِة ْاأُلْسبُػْوِعيَِّة  َجاَزِة اْليَػْوِميَِّة( –اإْلِ  يف اإْلِ

الَِّت َوَيْكتُبُػْوَف الدُُّرْوَس ) يَػْفَعُلْوَف التَّاَلِمْيُذ َيْذَىبُػْوَف ِإىَل اْلَمْدَرَسِة َو ..... اْلُكُتَب َواْلَمجَ  -ٖ
 يَػْقرِأُْوَف ( –يَػْعَمُلْوَف  –

ُب يَػْلَعبُػْوَف ُكَرَة اْلَقَدـِ َواجْلاْسيِت وَُكَرَة الرّْْيَشِة يف ....... ) اْلَماَلِعِب الرّْيَاِضي  -ٗ  –الطُّالَّ
 الرّْيَاِضي اْلَبَدِن ( –النَّاِدي الرّْيَاِضي 

َرُة ْاأَلْشَجاِر َوالنََّباتَاُت َواحْلَيَػَوانَاُت ُتَسمَّى ..... ) رِْحلَ  -٘ ٌة الرّْْحَلُة فَػْوَؽ اجْلََبِل الَِّذي ِفْيِو َكِثيػْ
 اْلَعاََلُ اْلََبِْيِئي ( –تَػَعلُُّم اْلَعَلْميَِّة  –َعَلِميٌَّة 

 
 

رِي ٌب )  ( 2َتد 
تُ   َحًة َو )خ( ِإَذا َكاَنت  َخطَأً !َلُة َصِحي  م  )ص( ِإَذا َكاَنِت ال جُ  ب أك 
 ) ....... ( النَّاِدي الرّْيَاِضي َمَكاُف الطََّعاـِ َوْقَت ْااِلْسًتَاَحِة. -ٔ
 ) ....... ( ِمَن الْػِهَوايَاِت مَجُْع الطََّواِبِع َأِو اْلُمرَاَسَلِة أَْو مِسَاِع اْلُمْوِسيػَْقى. -ٕ
 النػَّْوـِ َأِو ْاأَلْكِل َأِو الشُّْرِب َوَغَْتِِِهَا ِمَن اْلَمْأُكْواَلِت.) ....... ( ِمَن الْػِهَوايَاِت َكثْػَرُة  -ٖ
َرُة ْاألْشَجاِر والنَّباتَاِت َواحْلَيوانَاِت. -ٗ  ) ....... ( فَػْوَؽ اجْلََبِل َكِثيػْ
 ) ....... ( ِصَلُة الرَِّحِم يُػَقلّْل الرّْْزَؽ َويَػْزَداد الُعْمَر. -٘
.) ....... ( َيْذَىُب  -ٙ  التَّاَلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة لِلَّْعِب ُكَرِة اْلَقدـِ
 ) ....... ( اأُلْسَتاذ يف الَفْصل يَػْقرأُ الدَّْرس َويَتَكلَّم التَّاَلِمْيذ َعِن اإِلَجاَزة. -ٚ
 ) ....... ( ِمْن ِىَوايَاِت التَّالِمْيذ يف اْلَمْدرَسة ُكَرُة الرّْْيَشة. -ٛ
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 ذ يَػْلَعبُػْوف ُكَرة الَقدـِ يف الَفْصل.) ....... ( التَّالِميْ  -ٜ
 ) ....... ( التَّالِمْيذ يَػْقُضوَف وْقَت ااِلسًتاَحة يف اْلَمْكتَبة. -ٓٔ

 
رِي ٌب: )  (3َتد 

 تَػر ِجم  َما يَِلي ِإَلى اللَُّغِة ال َعَربِيَِّة ال َفِصي َحِة !
1. Seminggu sekali Ahmad dan teman-temannya pergi ke tempat oleh raga untuk 

bermain sepak bola dan bulu tangkis. 
2. Di waktu liburan panjang, Ali dan teman-temannya pergi ke gunung untuk wisata 

alam. 
3. Aisyah dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama teman-temannya untuk 

belajar ilmu pengetahuan. 
4. Ketika datang waktu istirahat, Abdullah bersama teman-temannya bermain sepak bola 

di halaman sekolah. 
5. Saya dan bersama beberapa orang teman pergi ke kantin. 

رِي ٌب )  (4َتد 
ِمِل ال ِحَواَر ا آلِتي !   َأك 

 : َىْل ُزْرَت َمْعِرَض اذلَِْوايَاِت ؟ ٔطَاِلٌب 
 ...................................:  ٕطَاِلٌب 
 : َما ِىَوايَػُتَك ؟ ٔطَاِلٌب 
 : ...................................  ٕطَاِلٌب 
 : ...................................  ٔطَاِلٌب 
 : أَقػْرَأُ َثاَلَث َساَعاٍت يف اْليَػْوـِ تَػْقرِيْػًبا. ٕطَاِلٌب 
 ...................................:  ٔطَاِلٌب 
ْساَلِميَّةَ  ٕطَاِلٌب   : أَقػْرَأُ اْلُكُتَب اإْلِ
 : ................................... ٔطَاِلٌب 
َرٌة. ٕطَاِلٌب   : نَػَعْم, َلَديَّ َمْكَتَبٌة َكِبيػْ
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َها )  (ُٕحُرْوُؼ الْػَجرّْ َوبَػْعُض َمَعانِيػْ
 

 dengan – di - karenaالَباُء = 
 Saya menulis dengan pena َكَتْبُت بِاْلَقَلمِ 

 Saya bertempat tinggal di pesantren َأْسُكُن بِاْلَمْعَهدِ 

 Allah menyiksa orang-orang kafir karena يُػَعذُّْب اهللُ اْلُكفَّاَر ِبُكْفرِِىمْ 
kekufurannya 

  sepertiالَكاُؼ = 
 Ahmad itu seperti singa َكْاأَلَسدِ أْْحَُد  

 untuk - kepunyaanالالَّـُ = 
 Buku ini untuk Ahmad َىَذا اْلِكَتاُب أِلَْْحَدَ 

 ? Kepunyaan siapa buku ini ِلَمْن َىَذا اْلِكَتاُب ؟

 huruf untuk bersumpahُحُرْوُؼ اْلَقَسِم = 

 Demi Allah تَاهللِ  –بِاهلِل  –َواهلِل 

 mulaiُمْنُذ / ُمْذ = 

 Saya pergi mulai hari Jumat َسافَػْرُت ُمْنُذ يَػْوـِ اجلُُْمَعةِ 

 Saya menuntut ilmu mulai dari kecil أَتَػَعلَُّم ُمْذ الصَّْغرِ 

 terkadang - sedikitُربَّ = 

 Murid itu terkadang di masjid ُربَّ تِْلِمْيٍذ يف اْلَمْسِجدِ 

 Sedikit orang laki-laki yang mulia aku jumpai َرُجٍل َكرميٍْ َلَقْيُتوُ ُربَّ 

 

 التركيب
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 اَْلِمْهَنة  

   
 
 

 

 

                                    

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya 

dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan. 

Q.S. Al – Mulk: 15 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Setiap orang bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Profesi yang dijalankan orang 

berbeda-beda. Ada orang yang bekerja sebagai 
petani,  pedagang, ada pula orang yang bekerja 

sebagai dokter.  
Pada pelajaran ini, kalian akan belajar 

mengenai pekerjaan-pekerjaan seseorang dengan 
menggunakan bahasa Arab. 
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 مهن الناس
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 (1) الوحدة

َنُة َوال َحَياةُ   اَل ِمه 
 
 
 
 

 

ِن ال ِحَواِر ! ِر ال ِحَواَر َمَع زَِمي ِلَك ُمَواِفًقا ِبَمض ُمو  َرِأ النَّصَّ ا آلِتي, ثُمَّ َأج   ِاقػ 
 

ْنَساُف  –اَلطَّاِلُب ْاأَلوَُّؿ : ضَلُْن   ضَلَْتاُج ِإىَل طََعاـٍ نَْأُكُلُو. –َاإْلِ
َها ؟ اَلطَّاِلُب الثَّاِن   : َصِحْيٌح, ضَلَْتاُج ِإىَل اْلَمَوادّْ اْلِغَذائِيَِّة, َوَلِكْن ....َكْيَف ضَلُْصُل َعَليػْ
ِح, ُىَو الَِّذي يَػْزرَُع لََنا النََّباتَاَت َواْلَمَوادَّ اْلِغَذائِيََّة. اَلطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ   : َأوَّالً ضَلَْتاُج ِإىَل اْلَفالَّ
 : ُُثَّ ضَلَْتاُج ثَانًِيا ِإىَل اْلَباِئِع. اَلطَّاِلُب الثَّاِن 

ُعَها يف السُّْوِؽ.  اَلطَّاِلُب ْاأَلوَُّؿ : َصِحْيٌح, ُىَو الَِّذي يَِبيػْ
 ِإىَل اْلُمَهْنِدِس. –ثَالِثًا  –: ُُثَّ ضَلَْتاُج  الطالب الثاِن
 ِت لِنَػْقِل َىِذِه اْلَبَضاِئِع.: َصِحْيٌح, ُىَو الَِّذي َيْصَنُع السَّيَّارَا اَلطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ 
َها السَّيَّارَاُت. اَلطَّاِلُب الثَّاِن  ُر َعَليػْ  : َوُىَو الَِّذي يَػْبٍِت الشََّوارَِع َواجلُُْسْوَر الَّيِت َتِسيػْ
 : َوضَلَْتاُج ِإىَل َجوٍّ ِمَن ْاأَلْمِن َوالصّْحَِّة. اَلطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ 
 َتاُج ِإَذْف,  ِإىَل الشُّْرِطيّْ َوالطَِّبْيِب َواْلُكنَّاِس.: ضلَْ  اَلطَّاِلُب الثَّاِن 
 : َصِحْيٌح, َوضَلَْتاُج ِإىَل الصََّحِفيّْ الَِّذي يُػَوفػُّْر لََنا اأْلَْخَباَر. اَلطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ 
, ُىُم الَِّذْيَن يَػُقْوُمْوَف بَِتخْ  اَلطَّاِلُب الثَّاِن  ًعا.: َوالَ تَػْنَس اْلُمَدرِّْسُْتَ يػْ  رِْيِج َىُؤالَِء اْلَعاِمِلُْتَ مجَِ

 
   
 

 

 :ال َجِدي َدةُ  اتُ دَ رَ ف  مُ ل  اَ 
 –الزَّبَاَلُة  –اَْلُكنَّاُس  –الطَِّبْيُب  –اَْلُمَهْنِدُس  –الشُّْرِطيُّ  –اَْلَباِئُع  –اَْلَفالَُّح 

 اْلُمِذْيعُ  –اْلَمَوادُّ اْلِغَذائِيَُّة  –الصّْحَُّة اْلَعامَُّة  –يف َجوٍّ ِمَن ْاألَْمِن  –الصََّحِفيُّ 



999 

 

 

 

 
 

رِي ٌب )  (1َتد 
 ِصل  بَػي َن َكِلَمتَػي ِن ال ُمَناِسَبتَػي ِن !

 َاأْلَْمنُ  - اْلَفالَّحُ  .ٔ
 اَلنََّباتَاتُ  -
 اَْلَبَضاِئعُ  -
 اَلنَّظَاَفةُ  -
 اَْلَمرِْيضُ  -
 اَْلِقَماَمةُ  -
 اَْلَمَباِن  -
 َاأْلَْخَبارُ  -

 اْلَبائِعُ  .ٕ
 اْلُشْرِطيُّ  .ٖ
 اْلُمَهْنِدسُ  .ٗ
 اَلطَِّبْيبُ  .٘
 اْلُكنَّاسُ  .ٙ
 اَلزَّبَاَلةُ  .ٚ
 اَلصََّحِفيُّ  .ٛ

 

رِي ٌب )  (2َتد 
  ِام ََلِ ال َفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة !

ُقُل  –) يَػْفَحُص   يَػْهَتمُّ ( –َيْكُنُس  –يَػُقْوـُ  –حَيُْصُل  –يُػَوفػُّْر  –ُيْصَنُع  –حَيَْتاُج  –يَػنػْ
 

ٔ. . ْنَساُف ........ِإىَل الطََّعاـِ  َاإْلِ
 اَلطَِّبْيُب ......... اْلَمرِْيَض َو......... بِالصّْحَِّة اْلَعامَِّة. .ٕ
 اَْلُكنَّاُس ........َشَوارَِع اْلَمِديْػَنِة. .ٖ
 .َاأْلُوُتوبِيْس ...... النَّاَس ِإىَل أَْعَماذلِِمْ  .ٗ
 اَلطَّاِلُب اْلُمِجدُّ ........َعَلى اْلُعُلْوـِ النَّاِفَعِة. .٘
ْيَن. .ٙ  اَْلُمَدرُّْس .........بَِتْخرِْيِج اْلَعاِمِلُْتَ اْلُمِجدّْ
 اَلشُّْرِطيُّ ........ لََنا َجوِّا ِمَن ْاأَلْمِن يف اْلَمِديْػَنِة. .ٚ

َ
 
َت رَ د 

َبَ يَ  َعَ  ات 
 
َل

 
َدَ رَ ف َم َـى ال  ات 
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رِي ٌب: )  ( 3َتد 
َلًة ُمِفي َدًة !رَتِّب ا لَكِلَمات ا آلتَِيَة  َن ُجم   لَِتُكو 

ْيِل  –يف  –َمَكاٍف  –َعَلِميٌَّة  –فَػْوَؽ  –رِْحَلٌة  –اجْلَبِل  -ٔ  –َقرِْيٌب  –ُىَو  –َمَكاٌف  –مجَِ
 ِمن  –اْلَمْدَرسِة 

................................................................................. 
 –َيْكُتَب  –الدَّْرَس  –َيْذَىب  –اْلَمْكَتبِة  –ِإىَل  –التػّْْلِمْيُذ  –يف  –ِت َوقْ  –ااِلْسًتَاَحِة  -ٕ

 وَ  –اْلُكُتَب  –لِيَػْقرأَ 
................................................................................. 

الدّْرَاِسي  –اْلِكَتاَب  –َو  –يَػْقرَأُ  –َصَباٍح  –ُكلَّ   –إىَل  –التػّْْلِمْيُذ  –َمْدَرسِتِو  –َيْذَىُب  -ٖ
 يف  –الَفْصِل  –

................................................................................. 
 – َغَْتِه –َو  –ُكَرِة   –الَقَدـِ  –لِلَّْعِب  –َيْذَىُب  –النَّاِدي  –التػّْْلِمْيُذ  –الرّْيَاِضي  –ِإىَل  -ٗ

 اْلَمالِعِب  –الريَّاِضي 
................................................................................. 

 تَػَعٍب  –ِمن  –َيْسًَتِحْيُوا  –ْاإِلَجازَة  –يف  –التَّالِمْيُذ  –أْف  –حُيَاِوُؿ  –اأُلْسُبوِعيَِّة  -٘
................................................................................. 

 
رِي ٌب : )  (4َتد 

ُل بِاللَُّغِة ال َعَربِيَِّة ؟  َماَذا تَػُقو 
1. Insinyur  : ………………………… 
2. Dokter wanita : ………………………… 
3. Pilot   : ………………………… 
4. Perawat  : ………………………… 
5. Tukang sapu : ………………………… 
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رِي ٌب )  (5َتد 
 ! اكتب كما في المثال
 َىْل أَْنِت ُمَوظََّفٌة ؟  الَ, َبْل طَالَِبٌة.   ِمثَاٌؿ : ُمَوظٌَّف/ طَالَِبةٌ 

 بَائَِعٌة / طَبَّاَخةٌ  .ٔ
   ُشْرِطيٌَّة / ُمَوظََّفٌة ِإَدارِيٌَّة. .ٕ
 ُمُهْنِدَسٌة / طَِبْيَبٌة. .ٖ
 ُمِذيْػَعٌة / ِسْكرِْيِتيػْرٌَة. .ٗ
    َصَحِفيٌَّة / ُمَصوّْرَةٌ  .٘
    صَلَّاٌر / َفالٌَّح. .ٙ
 

رِي ٌب )  (6َتد 
 ! اكتب كما في المثال
 َىْل تُرِْيُد اْلَقَلَم ؟ اَل, َبْل أُرِْيُد اْلَوَرَؽ.   ِمثَاٌؿ : اَْلَقَلُم / اَْلَوَرؽُ 

 اَلشَّاُي / اَْلَماُء اْلَمْعَدِنُّ. .ٔ
َرةِ ِكَتاُب اْلَعَربِيَُّة / ِكَتاُب  .ٕ يػْ     السّْ
 اَْلَقَلُم اجْلَاؼُّ / اَلطََّباِشيػْرُ  .ٖ
 اَْلِمْسطََرُة / اَْلِمْمَسَحةُ  .ٗ
 ُكرَّاَسُة التَّْمرِيْػَناُت / َكْشُف احلُُْضْورِ  .٘

 

رِي ٌب )  ( 7َتد 
َتب ِدل  َمَع تَػغ ِيي ِر َما يَػل َزُم َكَما ِفي ال ِمثَالِ  ُتب  ِفي  ُكرَّاَسِتكَ  ِاس   !  َواك 

 : َفالٌَّح / َمْزَرَعةٌ  : ُمَدرٌّْس  َمثَاؿٌ 
 : َأيب َفالٌَّح ُىَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْزَرَعِة.  طَاِلبٌ    

 ةٌ عَ امِ / جَ  : زُلَاِضرٌ  رّْسٌ ُمدَ  .ٕ    : تَاِجٌر / ُسْوؽٌ  ُمَدرّْسٌ .ٔ
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 : .................. طَاِلبٌ         : ..................  طَاِلبٌ   
 ةٌ ارَ دَ / إِ  ةٌ فَ ظَّ وَ : مُ  ُمَدرّْسٌ . ٗ   ىفَ شْ تَ سْ مُ لْ / اَ  ةٌ بَ يْ بِ : طَ  ُمَدرّْسٌ .ٖ
 : .................. طَاِلبٌ        : ..................  طَاِلبٌ   

 سيْ وبِ تُ وْ اأْلُ  فُ قِ وْ / مَ  قٌ ائِ : سَ  ُمَدرّْسٌ . ٘   
 ......: .................. طَاِلبٌ    

 

رِي ٌب )  (8َتد 
  ُجَمالً  َكَما ِفي ال ِمثَاِل!َكوِّن  

 : تَاِجرٌ  ِمثَاٌؿ : ُمَدرٌّْس 
 : َأْْحَُد تَاِجٌر, ُىَو يَِبْيُع اْلَبَضاِئَع يف اْلَمْتَجِر. طَاِلبٌ  

 : ُشْرِطيّْ  . ُمَدرّْسٌ ٕ    ُصُحِفيّّ :  سٌ رّْ دَ مُ .ٔ
 : ................ طَاِلبٌ        : ..................  طَاِلبٌ   
 : شُلَرََّضةٌ  . ُمَدرّْسٌ ٗ    ُمَهْنِدسٌ :  َدرّْسٌ مُ  .ٖ

 : ................ طَاِلبٌ        : ................... طَاِلبٌ 
 : طَيَّارٌ   . ُمَدرّْسٌ ٘

 : ................  طَاِلبٌ    
 
 
 
 

 ( kata penghubung, konjungsiَحْرُؼ اْلَعْطِف : ) 
 اَْلَقاِعَدُة:

َنُو َوبَػُْتَ َمْتبُػْوِعِو َأَحُد َأْحُرِؼ اْلَعْطِف. .ٔ  اَْلَعْطُف ُىَو تَاِبٌع يَػتَػَوسَُّط بَػيػْ
1. ‘Athaf ialah pengikut yang diantaranya dan yang diikuti terdapat salah satu huruf ‘athaf. 

 َو ِمْن َأْحُرِؼ اْلَعْطِف : .ٕ

 التركيب
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 Dan, lalu, kemudian (menunjukkan urutan atau bersambung atau =  وَ 

tidak) 

 اَْلِمثَاُؿ:
ُرْوِس. .ٔ  َأْجِلُس َعَلى اْلُكْرِسيّْ َوأُرَاِجُع بَػْعَض الدُّ
 ضَلُْن نَْأُكُل ْاأَلُرزَّ َواْلَفَواِكَو َوْاخَلْضَرَواِت. .ٕ
 اَلصُُّحِفيُّ َيْكُتُب ْاأَلْخَباَر يف اجلَْرَاِئِد َواْلَمَجالَِّت. .ٖ

 

 Kemudian (urutan terpisah) ثُمَّ =

 اَْلِمثَاُؿ :

 ُنَصلّْى الظُّْهَر ُُثَّ اْلَعْصَر ُُثَّ اْلَمْغِرَب ُُثَّ اْلِعَشاَء. .ٔ
 نَػْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة يف السَّاَعِة الثَّانَِيِة ُُثَّ َنْسًَتِْيُح. .ٕ
 ِؿ.َنُصْوـُ يف َرَمَضاَف ُُثَّ نُػْفِطُر ِمْنُو بَػْعَد ُرْؤيَِة اذلِْالَ  .ٖ

 

 Tetapi َبل  =

 اَْلِمثَاُؿ:
 َلْسُت ُأْسَتاًذا َبْل طَاِلبٌ  .ٔ
 لَْيَس اْلَفالَُّح يف اْلَمْدَرَسِة, َبْل يف اْلَمْزَرَعِة. .ٕ
 اَل يَػْنظُُر اهللُ ِإىَل ُصَوِر ْاإِلْنَساِف, َبْل ِإىَل قُػُلوِِبِْم. .ٖ

 
 Bukan الَ =

 اَْلِمثَاُؿ:
 التػّْْلِمْيُذ.َجاَء ْاأُلْسَتاُذ الَ  .ٔ
 ُنَصلّْى اجلُُْمَعَة يف اْلَمْسِجِد الَ يف اْلبَػْيِت. .ٕ
 نَػْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدـِ يف اْلَمْيَداِف الَ يف احلُْْجَرِة. .ٖ
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 Lalu (urutan bersambung) َؼ =

 اَْلِمثَاُؿ:
 َيْدُخُل ْاأُلْسَتاُذ اْلَفْصَل فَػُيَسلُّْم َعَلى التَّاَلِمْيِذ. .ٔ
 اْلُمْسِلُمْوَف ِإىَل اْلَمْسِجِد فَػُيَصلُّْوَف ِفْيِو مَجَاَعًة.َيْذَىُب  .ٕ
 َيْدُخُل زُلَمٌَّد فَػُعَمُر فَػُعْثَماُف فَػَعِلٌي السَّيَّاَرَة ِبُسْرَعٍة. .ٖ

 
 

 Atau (memilih) َأو  =

 اَْلِمثَاُؿ:
 اْلبَػْيِت ؟َىْل تَػْلَعُب اْلُكَرَة اْلَقَدـِ يف اْلَمْيَداِف َأْو تَػبػَْقى يف  .ٔ
ُر اْلَمْنِزِل ؟ .ٕ طُّ اْلَعَريبُّ َأِو التَّْدبِيػْ  َأيُّ ِىَوايٍَة خَتَْتاُر: اْلِقرَاَءُة أَِو اخلَْ
 َىْل حتُِبُّ َلْعَب ُكَرِة السَّلَِّة َأْو ُكَرِة اْلَقَدـِ ؟ .ٖ

 
 

 Tetapi َلِكن  =

 اَْلِمثَاُؿ:
 َلْسُت َسائًِقا َلِكْن طَاِلٌب. .ٔ
 َفالًَّحا َلِكْن ُمَدرٌّْس.لَْيَس َأْْحَُد  .ٕ
 الَ ُأَشاِىُد التػّْْلَفاَز بَػْعَد اْلَمْغِرِب َلِكْن أَقػْرَأُ اْلُقْرآَف. .ٖ

 
 Hingga….pun َحتَّى =

 اَْلِمثَاُؿ:
 اَْلَعاِمُلْوَف يف َمْدَرَسِتَنا يَػَتَكلَُّمْوَف اْلَعَربِيَِّة َحىتَّ اْلبَػوَّاِب َوالسَّاِئِق. .ٔ
 َحىتَّ أَفػَْهَم َجيًّْدا. أُطَاِلُع ُدُرْوِسي .ٕ
رَاِسيَِّة َحىتَّ اْنِتَهاِء الدَّْرِس. .ٖ  اَل خَتْرُُج ِمَن اْلُغْرَفِة الدّْ
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رِي ٌب )  (9َتد 
  ِام ََلِ ال َفَراَغ ِبَحر ِؼ َعط ٍف ُمَناِسٍب :

 اَل ( –َلِكْن  –َحىتَّ  –َبْل  –ُُثَّ  –َأْو  –) َو  
 َيْسُكُن َأْْحَُد ........ُأْسَرتِِو يف َمْعَهِد َداِر اْلُمتَِّقُْتَ. .ٔ
ُر. .ٕ  لَْيَس َمِعي قَػَلٌم ....... طََباِشيػْ
 ُأَصلّْى اْلَفْجَر يف اْلَمْسِجِد .........أَقػْرَأُ اْلُقْرآَف يف اْلبَػْيِت. .ٖ
 .أَنَا أَقػْرَأُ ........َأْكُتُب يف ُغْرَفِة التػََّعلُّمِ  .ٗ
 اَْلُمَوظَُّف َيْذَىُب ِإىَل ِديْػَوانِِو َصَباًحا, ........ يَػْرِجُع ِإىَل اْلبَػْيِت َمَساًء. .٘
 َىْل خَتَْتارِْيَن اْلِقرَاَءَة ...... احْلَاُسْوَب. .ٙ
 َتْسًَتِْيُح بَػْعَد َصاَلِة الظُّْهِر ....... تَػْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدـِ بَػْعَد َصاَلِة اْلَعْصِر. .ٚ
ْضَر, ......أُرِْيُد اْلَفاِكَهَة.اَل أُرِيْ  .ٛ  ُد اخلَْ
 يَػْنَبِغي َأْف يَػْرَتِدي ُكلّّ الزّْيَّ الرَّمسِْيَّ ......اْلُكنَّاِس. .ٜ

رِْيِض. .ٓٔ
َ
 فَػَرَض اهللُ الصَّاَلَة َعَلى ُكلّْ ُمْسِلٍم يف َأيّْ َحاٍؿ َما ........ ْادل

 َرَة اْلَيِد.اَل تَػْلَعُب الطَّالَِبُة ُكَرَة اْلَقَدـِ ........ كُ  .ٔٔ
 يَػَتَكلَُّم اْلُمَدرُّْسْوَف بِاللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ........... ُمَدرِّْس الرّْيَاِضيَّاِت. .ٕٔ
 َىْل يَُدرُّْس الطُّالَُّب ...... الطَّالَِباُت يف قَاَعِة ْااِلْجِتَماَعاِت ؟ .ٖٔ
 َدارِيًَّة .........طَبَّاَخٌة.َىْل أَْنَت ُمَوظََّفٌة ِإَدارِيٌَّة ؟ اَل, َلْسُت ُمَوظََّفًة إِ  .ٗٔ
ُر.  .٘ٔ ُر ؟ آِسٌف, لَْيَس َمِعي قَػَلٌم .......طََباِشيػْ  َىْل َمَعَك قَػَلٌم َأْو طََباِشيػْ

رِي ٌب )  (11َتد 
َؼ َعَلي ِه ! َؼ َوا لَمع طُو  ِرج  ِمَن ال ِعَبارَاِت ا آلتَِيِة ال َمع طُو  َتخ   ِاس 

 اْلَوزِيْػُر يف اْلَمْسِجِد.ُيَصلّْى اْلَفالَُّح َحىتَّ  .ٔ

ْرِكْيبِ   َتْدِرْيَباٌت َعلَى التَّ
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ٕ. .  نَْأُكُل التػُّفَّاَح َواْلبُػْرتُػَقاَؿ ُكلَّ يَػْوـٍ
 نَػْغِسُل اْلَمالَِبَس بِاْلَماِء ُُثَّ الصَّابُػْوِف. .ٖ
ُرْوَس. .ٗ  َيْذَىُب التَّاَلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة فَػَيتَػَعلَُّمْوَف الدُّ
 َربّْ اْغِفْرِل َواْرَْحٍِْت. .٘

 اَْلَمْعطُْوُؼ َعَلْيوِ  اَْلَمْعطُْوؼُ  الرَّْقمُ 
ٔ ........................... ........................... 

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

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

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

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

رِي ٌب )  (11َتد 
َلٍة ُمِفي َدٍة ِمن   ِعن ِدَك !  َضِع ال َكِلَماِت ا آلتَِيَة ِفي ُجم 

 

 = ...................................................................... يَػْزرَعُ  .ٔ

 . = ..................................................................... يَِبْيعُ  .ٕ

 = ...................................................................... يَػْبَحثُ  .ٖ

 = ...................................................................... يُػَعاِلجُ  .ٗ

 = ..................................................................... جُ حَيَْتا  .٘

 

 
 

  



991 

 

 

 

 (2الوحدة )

َنُة َوالنِّظَامُ   اَل ِمه 
 

 
 
 
 

 

 
َرَسِة  َوبَػي َن الطَّالِبَػي ِن : ِن ا إِلَدارِيَِّة لِل َمد   ِحَواٌر بَػي َن رَئِي ِس الشُُّؤو 

ـٌ   اَلرَّئِْيسُ   َمْعُمْوٌؿ ِبِو َعَلى الطُّالَِّب َوالطَّالَِباِت.: ِعْنَدنَا ِنظَا
, يَا ُأْسَتاُذ ! الطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ   : َىْل دُيِْكُن َأْف َتْذُكَر بَػْعَض اأْلَْمِثَلِة ذِلََذا النّْظَاـِ

 الدّْرَاِسيّْ  اْلُمَقرَِّر  اَلرَّئِْيُس         : َمَثالً, َأْف َيْدُرَس الطَّاِلُب َوالطَّالَِبُة َعَلى َحَسِب اجلَْْدَوؿِ 
.  َوَأْف يَػْرَتِدى الطَّاِلُب َوالطَّالَِبُة الزّْيَّ اْلَمْدَرِسيَّ

 : َما رَْأُيَك يف طَاِلٍب يَػَتَأخَُّر َعِن الدَّْرِس ؟ اَلطَّاِلُب الثَّاِن 
ـَ. اَلرَّئِْيسُ   : َىَذا َواِضٌح, ُىَو خُيَاِلُف النّْظَا

 َما رَْأُيَك يف طَاِلٍب أَْو طَالَِبٍة يُػَقلُّْد اْلَعاَداِت اْلَغْربِيََّة ؟ : الطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ 
 : اَْلُمَعاَمَلُة احْلُرَُّة ......َمَثالً ! اَلطَّاِلُب الثَّاِن 

. أَلَْيَس َكذَ  اَلرَّئِْيسُ   ِلَك ؟: َىَذا َواِضٌح, َبِل اْلُمَعاَمَلُة احْلُرَُّة خُتَاِلُف تَػَعالِْيَم ْاإِلْسالَـِ
ْيِعِهْم ؟ الطَّاِلُب ْاأَلوَّؿُ  ـٌ َمْعُمْوٌؿ ِبِو َعَلى اْلَعاِمِلُْتَ يف اْلَمْدَرَسِة مجَِ  : َىْل ُىَناَؾ ِنظَا

ًعا, َأيَّ ِنظَاـٍ يَػْنطَِبُق َحىتَّ َعَلى اْلَباِئِع يف اْلَمْقَصِف َواْلبَػوَّاِب َوَخاِدـِ اْلَمْدَرَسِة. اَلرَّئِْيسُ   : طَبػْ
 : َمَثالً, يَا أُْسَتاُذ ؟ اِلُب الثَّاِن اَلطَّ 

ـُ مبََواِعْيِد اْلَعَمِل َواحْلِْفِظ َعَلى أَْمِن اْلَمْدَرَسِة َوَنظَاَفِة اْلِبْيَئِة. اَلرَّئِْيسُ  ْلِتزَا  : َمَثالً, َااْلِ
 

 :ال َجِدي َدةُ  اتُ دَ رَ ف  مُ ل  اَ 
ـُ بِالنّْظَاـِ  -َمْعُمْوٌؿ َعَلى الطُّالَِّب  ْلِتزَا   –اَلزّْيُّ اْلَمْدَرِسيُّ  –اَْلُمَقرَُّر  –َااْلِ

ـَ  –َما رَْأُيَك يف    َمَواِعْيُد اْلَعَملِ  –اَْلُمَعاَمَلُة احْلُرَُّة  –َعاَداُت اْلَغْريبّْ  –خُيَاِلُف النّْظَا
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 اَْلَمْصَدرُ  اَْلِفْعُل اْلُمَضارِعُ  اَْلِفْعُل اْلَماِضي

ـٌ  يَػْلتَػِزـُ  ِإل تَػَزَم بِػػ  اِْلتِػزَا
 سُلَاَلَفةٌ  خُيَاِلفُ  َخاَلفَ 
 تَػْقِلْيدٌ  يُػَقلّْدُ  قَػلَّدَ 
 تََأخُّرٌ  يَػَتَأخَّرُ  تََأخَّرَ 
 ِإطَاَعةٌ  يُِطْيعُ  َأطَاعَ 
 َرْميٌ  يَػْرِمي رََمى

تَػَقرَ   ِاْحِتَقارٌ  حَيَْتِقرُ  ِاح 
 

 

 
 
 

رِي ٌب )  (1َتد 
  ِام ََلِ ال َفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة !

 
 
 
 ........َنْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة َوضَلُْن نَػْرَتِدي ....... .ٔ
ْيِع اْلَعاِمِلُْتَ يف اْلَمْعَهِد. .ٕ  َاحْلِْفُظ َعَلى النَّظَاَفِة ِمَن النّْظَاـِ ....... َعَلى مجَِ

اتِ دَ رَ فْ م  ى الْ لَ عَ  ات  بَ يْ رِ دْ تَ   

ْسالَـِ  –خُيَاِلُف    –َواِضٌح  –اَْلَمْعُمْوُؿ ِبِو  –اَلزّْيُّ اْلَمْدَرِسيُّ  –تَػَعالِْيُم اإْلِ
 َمَواِعْيُد اْلَعَملِ  –يَػْنطَِبُق 
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ٖ. .  َرْمُي اْلِقَماَمِة َعَلى ْاأَلْرِض ......... النّْظَاـِ
 َمَساًء. َٗصَباًحا ِإىَل السَّاَعِة  ٜ.......... يف اْلَمْكَتَبِة ِمَن السَّاَعِة  .ٗ
 َىَذا النّْظَاـِ ........َعَلى اْلُمَدرِّْسُْتَ. .٘
ُر .............. .ٙ  َمْعٌَت َىِذِه اْلِعَباَرِة َغيػْ

 
رِي ٌب )  (2َتد 

ََدِب َوَعاَلَمَة ال َخطَِأ ) √َضع  َعاَلَمَة الصَِّحي ِح ) َلة  الَِّتي ُتطَاِبُق بِالنِّظَاِم َواأل  (  ×( ِبَجاِنِب ال ُجم 
 َلِة الَِّتي ُتَخاِلُف النِّظَاِم َوا ألَدِب ! ِبَجاِنِب ال ُجم  

 

  تَػَباُدُؿ التَِّحيَّاِت ِعْنَد اللَّْقاءِ  ٔ
  تَػْقِلْيُد َعاَداِت اْلَغْرِب احلََْسَنةِ  ٕ
  اَْلُمَعاَمَلُة احْلُرَُّة بَػُْتَ الطَّاِلِب َوالطَّالَِباتِ  ٖ
ـُ اْلِغشّْ ِعْنَد ْااِلْمِتَحافِ  ٗ   َعَد
 اْ  نَ مِ  عُ وْ جُ لرُّ اَ  ٘

َ
  ادِ عَ يػْ مِ الْ  لَ بْ قػَ  ةِ سَ رَ دْ دل

  سِ رْ الدَّ  نِ عَ  رُ خُّ أَ لتَّ اَ  ٙ

  نِ يْ دَ الْ وَ الْ  ةُ اعَ طَ إِ  ٚ

  ةِ اضَ يَ لرّْ لْ  غِ رَا فَ الْ  اتِ قَ وْ أُ  اءُ ضَ قَ  ٛ
  ةِ رَ رَّ قَ مُ ا الْ هَ نِ اكِ مَ أَ  َْتِ  غَ يف  خِ ائِ سَ وَ الْ  يُ مْ رَ  ٜ

  نَ يْ رِ آلخَ اْ  ارُ قَ تِ حْ اِ  ٓٔ
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رِي ٌب )  ( 3َتد 
 تَػر ِجم ا لُجَمَل ا آلتَِيَة ِإَلى اللَُّغِة ال َعَربِيَِّة ال َفِصي َحِة !

 

1. Pamanku seorang petani, dia menanam sayuran di kebun. 

 َاجلََْواُب : .......................................................................
2. Seorang pedagang menjual pakaian di toko. 

 َاجلََْواُب : .......................................................................
3. Ibuku seorang dokter, ia pergi ke rumah sakit setiap hari. 

 َاجلََْواُب : .......................................................................
4. Wartawan adalah orang yang mencari berita dan menuliskannya di koran. 

 َاجلََْواُب : .......................................................................
5. Kita membutuhkan petani, pedagang, wartawan dan dokter. 

.........................................َاجلََْواُب : ..............................  
 

 
رِي ٌب: )  (4َتد 

ِتَياِر َجَواٍب ُمَناِسٍب ! ِر ال ِحَواَر بِاخ   َأج 
 َماَذا تُرِْيُد يف اْلُمْستَػْقَبِل ؟ -ٔ
 َوأَنَا الَ دُيِْكُن َأْف َأْوَصَل ِدرَاَسيِت  -ٕ
رٌ  -ٖ  َواِلِدي َرَجٌل َفِقيػْ
ُر قَاِدٌر  -ٗ َعَلى اْلُوُصْوِؿ ِإىَل َوأَْعَتِقُد َأِنّْ َغيػْ

 النََّجاحِ 
َرةٍ  -٘  نَػَعْم, َكاَف يَِتْيًما َوَنَشأَ يف أُْسَرٍة َفِقيػْ
 َماَذا أَفػَْعُل, ِإَذْف ؟ -ٙ
َلِة ! -ٚ  ُشْكرًا َعَلى ِفْكَرِتَك الْػَجِميػْ
ـُ َعَلْيُكمْ  -ٛ  السَّاَل

 ُكْن ُمتَػَفاِئالً َوالَ َتُكْن ُمَتَشائًِما ! -
 ؟ ِلَماَذا الَ دُيِْكُن َذِلكَ  -
 يَا َأِخي, الَ تَػْيَأْس ِمْن َحَياِتَك ! -
أُرِْيُد َأْف أَْلَتِحَق ِبُكلَّْيِة الطّْبّْ أِلَُكْوَف طَِبْيبًا   -

 َكِبيػْرًا, َوأَْنَت ؟
 َعْفًوا -
ـُ  -  َوَعَلْيُكُم السَّاَل
 َصِحْيٌح, َوَلِكنَُّو َأْصَبَح ِإَماًما َمْشُهْورًا يف اْلَعاَلَِ  -
 الشَّاِفِعي ؟ َىْل َتذَكَّْرَت ِقصَّةَ  -
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رِي ٌب: )  (5َتد 
وِبَِة ا آلتَِيِة ! َعل  ُسَؤاالً ِمَن ا ألج   إج 

ٔ- ...................................................................................
. 

 اجلواب : يَػْنظُُر ِإىَل ْاأَلْشَياِء ِمْن نَاِحَيِتَها السَّارَّةِ 
ٕ- ...................................................................................

. 
 اجلواب : يَػْعَتِقُد اْلُمتَػَفاِئُل بَِأفَّ اهلَل ُىَو الرَّزَّاُؽ ِلَمْن يََّشاءُ 

ٖ- ...................................................................................
. 

ْيِع اْلُعُلْوـِ اَلِسَيَما اللَُّغُة اْلَعَربِيَّةُ اجلو   اب : نَػَعْم, جَيْتَػْهُد يف مجَِ
ٗ- ...................................................................................

. 
 اجلواب : الَ يَػْنظُُر اْلُمتَػَفاِئُل النََّجاَح يف أَْمِر ِدْيِنِو َوَأْخالَِقوِ 

٘- ...................................................................................
. 

 اجلواب : اَْلُمَتَشاِئُم يَػْنظُُر ُكلَّ َشْيٍئ ِِبُْزنِِو ِمْن ِصحٍَّة َوَخَْتٍ َوَغٍِتٍّ َوَغَْتِ َذِلكَ 
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 قائمة العينة
 والفصل التجريبي طػل الضابػلفصل الطلبة

أسماء الطلبة للفصل  المعلومات
 التجريبي

أسماء الطلبة للفصل 
 الرقم الضابط

 ٔ اْحد فوزي إرحاـ حافلي 
 ٕ اْحد إماـ سبويو زلمد طالب الرفق 
 ٖ أْحد مشرؼ زلمد أندي وحيودي 
 ٗ أْحد صايف زلمد دار اإلستقامة 
 ٘ ألفى مفتاح الشفاه زلمد رزاؽ 
 ٙ فوروانتوأندي ىنري  زلمد سوفريادي 
 ٚ أسعد مشس العارفُت أ زلمد ياسُت 
 ٛ أْحد رفاعي سفياف ثوري 
 ٜ خايف ينتو سيف الدين 
 ٓٔ ىاري يتتو كوسوما مشس العلرفُت 
 ٔٔ جاكا عبد اهلل خَت الدين صاٌف 
 ٕٔ ميموف زبَت زلمد ِبر العلـو 
 ٖٔ موالنا علي الدين تيتو فرادتا 
 ٗٔ حقيقيزلمد  توفيق نور ىداية 
 ٘ٔ زلمد رفيقي عبد الرْحن 
 ٙٔ زلمد فرقاف أبو حسوف 
 ٚٔ زلمد جيالِن أْحد بصري 
 ٛٔ زلمد كامل أندي ىارينتو 
 ٜٔ زلمد خفيفي أريانتو 

 7الملحق 
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 ٕٓ زلمد نصر الفارؽ أكَب ديدي عارفُت 
 ٕٔ زلمد صاحلُت فتح الرازي 
 ٕٕ زلمد طهار الدين فَبيانتو رمضاف 
 ٖٕ نانانق قاسم حناف ىارينتو 
 ٕٗ نور خالص إندرا وحيودي 
 ٕ٘ شكراف مأموف زلمد أوالدريانتو 
 ٕٙ زين القدسي مصباح الرازقُت 
 ٕٚ زلفوظ إيفيندي زلمد شرقوي 
 ٕٛ علي أكَب موري زلمد فجرالدين 
 ٜٕ عبد القادر جيالِن زلمد خليل الرْحن 
 ٖٓ أغوس سوغيونو نوفاف سيف البحري 
 ٖٔ أغوس واحدين البحري أسيف  
 ٕٖ أْحد ذكري حسن صهَت الدين 
 ٖٖ أْحد فيصاؿ صاحلُت 
 ٖٗ أسعد مشس العارفُت ب سومارنو 
 ٖ٘ فرحاف شهري سيف البحي ب 
 ٖٙ فري فضلي سيف ادلأمور 
 ٖٚ إذلاـ وحيودي تري جوف ديسي ويراتنو 
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 الضابطةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة 
 31 25 21 15 11 النتيجة الرقم إسػم الطالب مضمون قواعد تركيب مفردات إمالء مجموع

 ٔ اْحد فوزي ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٕ اْحد إماـ سبويو ٕ٘ ٕٓ ٘ٔ ٖٔ ٚ ٓٛ

 ٖ أْحد مشرؼ ٕٓ ٛٔ ٓٔ ٖٔ ٚ ٛٙ

 ٗ أْحد صايف ٕٔ ٘ٔ ٔٔ ٔٔ ٚ ٘ٙ

 ٘ ألفى مفتاح الشفاه ٕٔ ٓٔ ٓٔ ٔٔ ٚ ٜ٘

 ٙ أندي ىنري فوروانتو ٛٔ ٘ٔ ٔٔ ٜ ٙ ٜ٘

 ٚ أسعد مشس العارفُت أ ٕٕ ٚٔ ٕٔ ٕٔ ٚ ٓٚ

 ٛ أْحد رفاعي ٕٔ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٔٚ

 ٜ خايف ينتو ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٜ ٙ ٓٙ

 ٓٔ ىاري يتتو كوسوما ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٔٔ جاكا عبد اهلل ٕٔ ٚٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٕٔ ميموف زبَت ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٖٔ موالنا علي الدين ٘ٔ ٕٔ ٓٔ ٛ ٘ ٓ٘

 ٗٔ زلمد حقيقي ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٘ٔ زلمد رفيقي ٕٕ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٕٚ

 ٙٔ زلمد فرقاف ٚٔ ٘ٔ ٕٔ ٜ ٙ ٜ٘

 ٚٔ زلمد جيالِن ٕٓ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٛٔ زلمد كامل ٕٓ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٜٔ زلمد خفيفي ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٜ ٙ ٓٙ

 ٕٓ زلمد نصر الفارؽ أكَب ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٓٔ ٙ ٔٙ

 ٕٔ زلمد صاحلُت ٕٔ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٔٚ

 8الملحق 
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 ٕٕ زلمد طهار الدين ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٜ ٙ ٓٙ

 ٖٕ نانانق قاسم ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٕٗ نور خالص ٚ ٛ ٙ ٙ ٘ ٕٖ

 ٕ٘ شكراف مأموف ٓٔ ٛ ٛ ٛ ٙ ٓٗ

 ٕٙ زين القدسي ٕٔ ٚٔ ٛٔ ٖٔ ٚ ٙٚ

 ٕٚ زلفوظ إيفيندي ٕٙ ٚٔ ٘ٔ ٗٔ ٛ ٓٛ

 ٕٛ علي أكَب موري ٖٕ ٜٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٘ٚ

 ٜٕ عبد القادر جيالِن ٕٚ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٙ ٙٚ

 ٖٓ أغوس سوغيونو ٕٗ ٜٔ ٙٔ ٖٔ ٛ ٓٛ

 ٖٔ أغوس واحدين ٕٔ ٛٔ ٘ٔ ٖٔ ٛ ٘ٚ

 ٕٖ أْحد ذكري حسن ٕ٘ ٛٔ ٙٔ ٔٔ ٙ ٙٚ

 ٖٖ أْحد فيصاؿ ٕٙ ٙٔ ٙٔ ٖٔ ٙ ٚٚ

 ٖٗ أسعد مشس العارفُت ب ٕٔ ٛٔ ٖٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٖ٘ فرحاف شهري ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٜ ٙ ٓٙ

 ٖٙ فري فضلي ٚٔ ٘ٔ ٕٔ ٓٔ ٚ ٔٙ

 ٖٚ إذلاـ وحيودي ٕٓ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٓٚ
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 للمجموعة الضابطة ينتيجة االختبار البعد
 مضمون قواعػد تركيب مفردات إمػالء مجمػوع

 الرقم إسػم الطالب
 31 25 21 15 11 النتيجػة

 ٔ اْحد فوزي ٕٓ ٜٔ ٘ٔ ٓٔ ٚ ٔٚ

 ٕ سبويواْحد إماـ  ٕٗ ٖٕ ٘ٔ ٕٔ ٚ ٔٛ

 ٖ أْحد مشرؼ ٕٔ ٚٔ ٗٔ ٔٔ ٙ ٜٙ

 ٗ أْحد صايف ٕٕ ٜٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٖٚ

 ٘ ألفى مفتاح الشفاه ٕٕ ٕٓ ٗٔ ٕٔ ٚ ٘ٚ

 ٙ أندي ىنري فوروانتو ٕٓ ٙٔ ٕٔ ٜ ٙ ٖٙ

 ٚ أسعد مشس العارفُت أ ٕٕ ٚٔ ٗٔ ٕٔ ٚ ٕٚ

 ٛ أْحد رفاعي ٕٕ ٕٓ ٗٔ ٔٔ ٚ ٗٚ

 ٜ خايف ينتو ٕٓ ٘ٔ ٗٔ ٜ ٙ ٗٙ

 ٓٔ ىاري يتتو كوسوما ٕٕ ٛٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٔٚ

 ٔٔ جاكا عبد اهلل ٕٕ ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٚ ٗٚ

 ٕٔ ميموف زبَت ٕٕ ٚٔ ٘ٔ ٓٔ ٚ ٔٚ

 ٖٔ موالنا علي الدين ٜٔ ٖٔ ٔٔ ٛ ٘ ٙ٘

 ٗٔ زلمد حقيقي ٕٔ ٛٔ ٘ٔ ٓٔ ٚ ٔٚ

 ٘ٔ زلمد رفيقي ٕٔ ٜٔ ٚٔ ٔٔ ٚ ٘ٚ

 ٙٔ زلمد فرقاف ٛٔ ٚٔ ٕٔ ٜ ٙ ٕٙ

 ٚٔ زلمد جيالِن ٕٔ ٛٔ ٙٔ ٔٔ ٚ ٖٚ

 ٛٔ زلمد كامل ٕٕ ٜٔ ٙٔ ٔٔ ٚ ٘ٚ

 ٜٔ زلمد خفيفي ٕٓ ٙٔ ٕٔ ٜ ٙ ٖٙ

 ٕٓ زلمد نصر الفارؽ أكَب ٕٓ ٙٔ ٖٔ ٜ ٙ ٗٙ

 9الملحق 
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 ٕٔ زلمد صاحلُت ٕٕ ٜٔ ٗٔ ٕٔ ٚ ٗٚ

 ٕٕ زلمد طهار الدين ٛٔ ٘ٔ ٖٔ ٕٔ ٙ ٗٙ

 ٖٕ نانانق قاسم ٕٔ ٚٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٔٚ

 ٕٗ نور خالص ٕٕ ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٚ ٗٚ

 ٕ٘ شكراف مأموف ٕٔ ٔٔ ٗٔ ٔٔ ٖ ٓٙ

 ٕٙ زين القدسي ٕٕ ٜٔ ٘ٔ ٖٔ ٛ ٚٚ

 ٕٚ زلفوظ إيفيندي ٕٗ ٕٔ ٘ٔ ٗٔ ٛ ٕٛ

 ٕٛ علي أكَب موري ٕٕ ٛٔ ٘ٔ ٗٔ ٚ ٙٚ

 ٜٕ عبد القادر جيالِن ٖٕ ٜٔ ٘ٔ ٗٔ ٛ ٜٚ

 ٖٓ أغوس سوغيونو ٕ٘ ٕٓ ٘ٔ ٗٔ ٛ ٕٛ

 ٖٔ أغوس واحدين ٖٕ ٜٔ ٘ٔ ٖٔ ٚ ٚٚ

 ٕٖ أْحد ذكري حسن ٖٕ ٜٔ ٘ٔ ٖٔ ٚ ٚٚ

 ٖٖ أْحد فيصاؿ ٕٗ ٜٔ ٘ٔ ٖٔ ٛ ٜٚ

 ٖٗ أسعد مشس العارفُت ب ٕٔ ٛٔ ٗٔ ٖٔ ٛ ٗٚ

 ٖ٘ فرحاف شهري ٘ٔ ٘ٔ ٕٔ ٗٔ ٛ ٗٙ

 ٖٙ فري فضلي ٕٔ ٘ٔ ٗٔ ٖٔ ٛ ٔٚ

 ٖٚ إذلاـ وحيودي ٕٕ ٜٔ ٗٔ ٕٔ ٚ ٗٚ
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 نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
 مضمون قواعد تركيب مفردات إمالء مجمػوع

 الرقم إسػم الطالب
 31 25 21 15 11 النتائػج

 ٔ إرحاـ حافلي ٕٗ ٜٔ ٚٔ ٕٔ ٛ ٓٛ

 ٕ زلمد طالب الرفق ٕٕ ٛٔ ٓٔ ٔٔ ٚ ٛٙ

 ٖ زلمد أندي وحيودي ٕٔ ٗٔ ٕٔ ٕٔ ٙ ٘ٙ

 ٗ زلمد دار اإلستقامة ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٓٔ ٚ ٜ٘

 ٘ زلمد رزاؽ ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٓٔ ٚ ٜ٘

 ٙ سوفرياديزلمد  ٕٓ ٛٔ ٗٔ ٓٔ ٛ ٓٚ

 ٚ زلمد ياسُت ٕٕ ٘ٔ ٗٔ ٕٔ ٛ ٔٚ

 ٛ سفياف ثوري ٕٔ ٕٔ ٓٔ ٓٔ ٚ ٓٙ

 ٜ سيف الدين ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٓٔ ٙ ٔٙ

 ٓٔ مشس العلرفُت ٕٕ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٓٚ

 ٔٔ خَت الدين صاٌف ٕٕ ٔٔ ٓٔ ٓٔ ٚ ٓٙ

 ٕٔ زلمد ِبر العلـو ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٖٔ تيتو فرادتا ٕٕ ٘ٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٗٔ توفيق نور ىداية ٕٕ ٘ٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٘ٔ عبد الرْحن ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٛٙ

 ٙٔ أبو حسوف ٘ٔ ٓٔ ٓٔ ٜ ٙ ٓ٘

 ٚٔ أْحد بصري ٕٔ ٛٔ ٔٔ ٔٔ ٚ ٛٙ

 ٛٔ أندي ىارينتو ٕٕ ٖٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٚٙ

 ٜٔ أريانتو ٕٓ ٘ٔ ٕٔ ٖٔ ٚ ٚٙ

 ٕٓ ديدي عارفُت ٕٓ ٙٔ ٕٔ ٖٔ ٚ ٛٙ

 11الملحق 
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 ٕٔ فتح الرازي ٕٕ ٕٓ ٗٔ ٕٔ ٚ ٘ٚ

 ٕٕ فَبيانتو رمضاف ٕٓ ٙٔ ٗٔ ٖٔ ٚ ٓٚ

 ٖٕ حناف ىارينتو ٕٓ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٛٙ

 ٕٗ إندرا وحيودي ٕٔ ٛٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٔٚ

 ٕ٘ زلمد أوالدريانتو ٓٔ ٗٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٘٘

 ٕٙ مصباح الرازقُت ٔٔ ٓٔ ٛ ٙ ٘ ٓٗ

 ٕٚ زلمد شرقوي ٕٗ ٜٔ ٖٔ ٕٔ ٛ ٙٚ

 ٕٛ زلمد فجرالدين ٕٕ ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٛ ٘ٚ

 ٜٕ خليل الرْحنزلمد  ٕٕ ٜٔ ٗٔ ٕٔ ٛ ٘ٚ

 ٖٓ نوفاف سيف البحري ٕٔ ٗٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٚٙ

 ٖٔ سيف البحري أ ٕٗ ٛٔ ٗٔ ٕٔ ٛ ٙٚ

 ٕٖ صهَت الدين ٕٗ ٛٔ ٘ٔ ٔٔ ٚ ٘ٚ

 ٖٖ صاحلُت ٕٔ ٚٔ ٗٔ ٔٔ ٚ ٓٚ

 ٖٗ سومارنو ٕٔ ٔٔ ٓٔ ٓٔ ٛ ٓٙ

 ٖ٘ سيف البحي ب ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٜ ٙ ٓٙ

 ٖٙ سيف ادلأمور ٕٕ ٚٔ ٗٔ ٓٔ ٚ ٓٚ

 ٖٚ تري جوف ديسي ويراتنو ٕٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٚ ٔٙ

 
  



999 

 

 

 

 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
 مضمون قواعد تركيب مفردات إمالء مجمػوع

 الرقػم إسػم الطالب
 31 25 21 15 11 النتائػج

 ٔ إرحاـ حافلي ٕٛ ٖٕ ٛٔ ٗٔ ٜ ٕٜ

 ٕ زلمد طالب الرفق ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٖ زلمد أندي وحيودي ٕٕ ٕٓ ٘ٔ ٕٔ ٛ ٚٚ

 ٗ زلمد دار اإلستقامة ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٘ زلمد رزاؽ ٕٗ ٕٓ ٘ٔ ٖٔ ٛ ٓٛ

 ٙ زلمد سوفريادي ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٚٛ

 ٚ زلمد ياسُت ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٛ سفياف ثوري ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٚٛ

 ٜ سيف الدين ٕٕ ٘ٔ ٗٔ ٕٔ ٛ ٔٚ

 ٓٔ مشس العلرفُت ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٔٔ خَت الدين صاٌف ٖٕ ٛٔ ٘ٔ ٕٔ ٚ ٘ٚ

 ٕٔ زلمد ِبر العلـو ٕٗ ٛٔ ٗٔ ٕٔ ٛ ٙٚ

 ٖٔ تيتو فرادتا ٕٙ ٕٕ ٚٔ ٖٔ ٛ ٙٛ

 ٗٔ توفيق نور ىداية ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٘ٔ عبد الرْحن ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٙٔ أبو حسوف ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٚٔ أْحد بصري ٕٙ ٖٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٛٛ

 ٛٔ ىارينتوأندي  ٕٙ ٖٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٛٛ

 ٜٔ أريانتو ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٚٛ

 ٕٓ ديدي عارفُت ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٖٔ ٛ ٘ٛ

 11الملحق 



999 

 

 

 

 ٕٔ فتح الرازي ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٕٕ فَبيانتو رمضاف ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٖٔ ٛ ٘ٛ

 ٖٕ حناف ىارينتو ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٕٗ إندرا وحيودي ٕٙ ٕٕ ٚٔ ٖٔ ٛ ٙٛ

 ٕ٘ زلمد أوالدريانتو ٕٛ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٓ

 ٕٙ مصباح الرازقُت ٕٛ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٓ

 ٕٚ زلمد شرقوي ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٚٛ

 ٕٛ زلمد فجرالدين ٕٛ ٕٕ ٚٔ ٖٔ ٜ ٜٛ

 ٜٕ زلمد خليل الرْحن ٕٗ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٘ٛ

 ٖٓ نوفاف سيف البحري ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٚٛ

 ٖٔ سيف البحري أ ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٕٖ صهَت الدين ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٖٖ صاحلُت ٕٗ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٘ٛ

 ٖٗ سومارنو ٜٕ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٜ ٜٔ

 ٖ٘ سيف البحي ب ٕٛ ٕٕ ٚٔ ٖٔ ٜ ٜٛ

 ٖٙ سيف ادلأمور ٕٙ ٕٕ ٛٔ ٖٔ ٛ ٚٛ

 ٖٚ تري جوف ديسي ويراتنو ٕٗ ٕٓ ٘ٔ ٖٔ ٛ ٓٛ
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