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صرررا الاررراال دالورردـ وا مررران  أب ثررلا الا ررل العرررراي م يتضررا  ا را  مرر  

ادة الر  نررررثا الراأرر أو اتالرا الاررااأوب إم أب تكروب مرجعرا ومورردرا املتخوورني أو املر

 هللا الا ل.
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 الخالصة
 

(. دراس  حتريري  ع  ورق  التدرياات لطالب 3103279أمحد عفيف )رقم الطالب : 
اإلسالمي  احلكومي   أانوي الول ىف املدرس  املادة نوف السر  ام م  م  نااي الوف الأا

داونانج دماك. حبل عراّي. دساارانج. اري  الرتدي . جامع  وايل سوجنو اإلسالمي  
 .2008احلكومي  

ورق   ما املادة اليت استخدملاالااال ىف ثلا الا ل ثي:  اأما املسأل  ال  قدمل
 ؟دماك اإلسالمي  احلكومي  داونانج أانوي   داملدرس  الالتدرياات لطالب الوف الأام

اإلسالمي   أانوي ورق  التدرياات لطالب الوف الأام  داملدرس  الىف ايف ترظيم املواد 
ا ثداف اليت يريدثا الااال يف حبأه ثي: معرف  الايانات ع  مادة و  احلكومي  داونانج؟

املوافق  داملرلج الدراسي. ومعرف  ايفي  ترظيم الورق  التدرياات لطالب املدرس  املتوسط   
 املواد يف ورق  التدرياات.

ل ىف ثلا الا ل عرى مجع املعرومات والايانات وأما الطريق  اليت يستخدملا الااا
مث حيرل الااال  دراس  املكتا وطريق  التوثيق وطريق  طريق  املقادر  وطريق  املراثدة د

. طريق  القياسي و  طريق  اإلستقرائي د ا عالق  هبلا الا لاملعرومات والايانات اليت هل
 هنا م  نااي  املادة أب ثله الورق  موافق  مبرلج الدراسي  -ونتائج ثلا الا ل ثي: 
وثي مرلج  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)تستعال املرلج الدراسي 

يس دعد ع  ثله الورق  لأب املواد الدراسي  ىف  –. 2008/2009الدراسي سر  
فيلا التدرياات الكأرية ثله لياك  التالميل أب يتعراوا الرغ   الكتب املوادر لك  تزيد

 العردي  دطريق  املراجع  وأب يساعدثم عرى استعداد اإلمت اب حبزم ودكاال استعداد.
وم  الاياب السادق يرجو الااال أب يكوب الا ل أاد املوادر واملعرومات 

ااات لرطالب اجلامعي والاااأني وال م  حيتاج إليه يف اري  الرتدي  جبامع  وايل وامقرت 
 سوجنو اإلسالمي  احلكومي  دساارنج. 
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ABSTRAKSI 

 

AHMAD AFIF (3103279). Studi Analisa tentang LKS kelas VIII, dari segi materi 

semester gasal di MTs N Bonang Demak. Skripsi di Semarang Fakultas Tarbiyah 

IAIN Walisongo Semarang. 

Adapun masalah yang diangkat oleh penulis adalah: Apa materi yang disajikan 

dalam LKS kelas VIII di MTs N Bonang Demak? Bagaimana susunan materi 

dalam LKS tersebut? Adapun tujuan dari pada pembahasan ini adalah: 

Mengetahui isi materi LKS, apakah sesuai dengan kurikulum dan untuk 

mengetahui bagaimana cara penyusunan LKS tersebut? 

Metode yang dipakai penulis untuk membahas permasalahan tersebut adalah 

metode pengumpulan data melalui wawancara, penyaksian langsung, pencarian 

data di perpustakaan, kemudian penulis mengolahnya dengan cara mencari 

hubungan yang berkaitan dengan skripsi ini dengan metode istiqroiyah dan 

qiyasiyah. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya LKS yang dipakai di 

MTs N Bonang adalah sesuai dengan kurikulum, karena isinya menggunakan 

kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tahun 2008/2009. Dan materi pembelajaran di 

LKS ini tidak berbeda dengan yang ada di buku-buku pokok. Akan tetapi LKS 

lebih menggunakan latihan agar siswa dapat mengulang-ulang pelajarannya, 

sehingga dapat siap ketika menghadapi ujian. 

Dari keterangan diatas, penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumber 

pengetahuan bagi para siswa dan sumber penelitian bagi para mahasiswa, 

khususnya di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 
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 الشعار

 

َرا لَرَرْلِديَرررَُّلْم ُساُرَرَرا َع اْلُاْ ِسِرنْيَ )العركاوت: جَوالَِّلْيَ  َجاَثُدْوا ِفيرْ ََ ََ ََ ََ  (69َوِإبَّ اهلل مَل
“Dan orang-orang  yang berjihad untuk (mencari ridho) kami, benar-benar akan 

kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-

benar beserta orang-orang yang berbuat baik”
1
 

 

ََ َمَع الَِّليَ  اترََّقْوا وَّالَِّلْيَ  ُثْم حُمِْسرُرْوَب )الرخل:   (128ِإبَّ اهلَل

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang 

berbuat baik”.
2 

 

 (99َك َا َّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنْيُ )احلجر: َواْعُاْد رَدَّ 

“Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)”.
3 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1
 Al Qur’an dan Terjemahannya, Khadim al Haramain asy Syarifain, hlm. 638  

2
 Ibid., hlm. 421 

3
 Ibid., hlm. 399  
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 كلمة الشكر و التقدير
 

يادى وا م  وأأكره م  عوىف م  الاال هلل جل وعال أمحده جلايع ا  احلاد
اني م  ال ذنب قوم وفعال وأتوب إليه دي ومل  له اق عري ولراسروالوأستغفره يل ول

م  ال معوي  تود  عاد م ميرك لرفسه ثدى وم يستطيع أب يدفع عرلا ضالم وأألد 
أب م إله إم اهلل واده م أريك له وأألد أب سيدنا حمادا نايه ورسوله ذو املقام ا عرى 

وعرى آله اللي  وصرى اهلل عريه وسرم عرى سيدنا حماد اللى اختص اهلل ده فضائال 
آمروا داهلل ورسوله وصدقوا مبا قام وأص اده اللي  فازوا داإلقتدا  داجللاد وغريه فرالوا 

 الدرجات العال.
فقد انتلى الااال اتاد  ثلا الا ل دعوب اهلل تعاىل املستعاب. وثلا ثو 

الرغ   الا ل اللى قدمه الااال إىل اري  الرتدي  راجيا أب يكوب جلدا م  اجللود لررر
العردي  والقرأب. فجدير درا أب نركر ونقدر إىل م  يساعد نا دائاا دأيدى املساعدة 

 والسا    جل إااال ثلا الا ل ونركر خاصا إىل :
 

. فضير  السيد الداتور اد  اجر املاجسترياعايد اري  الرتدي  جامع  وايل سوجنو 1
 اإلسالمي  احلكومي 

. فضير  السيد أجاعي املاجستري ارئيس قسم تعريم الرغ  العردي  اري  الرتدي  وفضير  2
 السيد الداتوراندوس أمحد ثامشي اوونا اكاتب ثلا القسم

. فضير  السيد محدين معني املاجستري والسيدة يونتا رمحاوايت املاجستري ااررفني هللا 3
 يف ثلا الا ل الا ل اللى قد وجه الااال إىل درج  عاملي  

. سائر فضائل السادات املدرسني دكري  الرتدي  اللي  قد عراوا الااال وأرأدوا إىل 4
 سايل العرم
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. فضير  أيب وأمي اللي  إعطا جلدمها إىل الااال اراا يريده م  الفروس ا  5
 اثتااما ااريا ويوجه الااال إىل درج  الرسانس 

سراج اضرى احلج فضير  السيد أمحد عز الدي  . فضير  الريخ املكرم العارف داهلل 6
املاجستري احلج ااؤسس معلد دار الرجاا اإلسالمي  ومرديته اللي  يعرااب الااال 

 ويوجله إىل سايل العرم الرافع

. فضير  ا ساتيل وا ساتلة ىف املدرس  اإلسالمي  احلكومي  دونانج دماك، وداحلووص 7
 ا ستاذ صادري  وا ستاذ سوفردي

. إخواين ىف معلد دار الرجاا اللي  يوجلوب ويرجعوب ويو اوب الااال ىف عال 8
 ثلا الا ل م  أوله ا  انتلائه

. سائر ا صدقا  اللي  قد سلاوا يف تكايل الدراس  يف ثله اجلامع  وعرى ا خص 9
 يف اتاد  ثلا الا ل

دودى موليانا،  . سائر ا صدقا  م  املددر املعلد دار الرجاا طه مسرور، عارف10
 وغري ذلكإمام متقني سيف ا مني، وارتانا، 

 
واهلل يسأل الااال ليجازيلم أاس  اجلزا  فإنه جيزى م  يرا  دغري اساب 
وم يضيع أجر احملسرني وعسى أب يكوب ثلا الا ل نافعا يف الدي  وموافقا  ذثاب م  

 اطرع فيه واحلاد هلل رب العاملني. 
 

 

 

 2008يوليو  15مسارانج،        
 الااال       

 
 أمحد عفيف       
  3103279رقم الطالب:        
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 اإلهداء 
 

 أثدى ثلا الا ل إىل :
أيب زديدى احلج وأمي زليخاة احلاج  اللي  حيااين أنا وأنا ااالاا ىف خري وعوب  .1

اهلل وردياين ودعواين ومل يزم يرجعانين ا  أمتات الدراس  يف جامع  ويل سوجنو 
 إلسالمي  احلكومي  مسارانجا

ووص للي  عراوين عروما اأرية متروع  نافع  وداخلمجيع مراخيي ومعراّي ا .2
فضير  الريخ املكرم العارف داهلل سراج اضري احلج والريخ املكرم العارف داهلل 

 آمني اضري احلج

 أخيت نور ثداي  الواحل  وأخي حماد أوىل الرلى اللي  حيااين أنا وأنا أاالاا يف .3
 خري دعوب اهلل

جيع عاي وعايت وخايل وخاليت وجديت أمااة ااج  مرضي  اللي  حياوب إيل وأنا  .4
 أاالم يف خري دعوب اهلل.

 أصدقائي يف قسم تعريم الرغ  العردي  وداخلووص سردي، سودرمرطا، وغري ذلك .5
ووص مجيع سالمي  جراا  توجو مسارانج وداخلأصدقائي يف معلد دار الرجاا اإل .6

غرف  الادر خري العارفني، عرفاب ويديانطرا، سوداراو، عاد الرمح ، إد  أعضا  
قادر، ناصرالدي  لطيف، قار الزماب، رفق اريف، خري ا نام، سريااب زثدي، 
نور أمحدي، مسخوب، موااا اهلدى، أريف ثداي ، زاى، أأراف، ولداب 

 أفا الرمح ، لقاب ساتاربا، وجوثر العامل وغري ذلك

ـو لركري ولك  ما ذارت أمسائلم يف ثله الوف   لقوري وأص اب احلق .7
 العاارة وضيق املكاب ولك  م يرقص حمايت إليلم مجيعا.

 

 فهرس البحث



 ج 

         
 صف            
  0.................................................................   املوضوع

 ..................................  أ.........................  موافق  املررف
 ........................................................ ب  تقرير جلر  املراقر     

 ................................................................... ج  الرعار
 ...................  د...............................................  اإلثدا 

 ...................................................... ه  ارا  الركر والتقدير
 اخلالص  ................................................................... ز

 ............................................................. ا  فلرس الا ل
  

 : مقدمةالباب األول
 1 ..................................................  ا لخرفي  الأ. 

 4 .............................................. دياب املوطر اتب. 
 5 ................................................. حتديد املسأل  ج. 

 6 ......................................... د. أسااب اختيار املوضوع 
 6 .................................................ثر. أثداف الا ل

 6 ................................................... طريق  الا لو.

    7 ............................................ . مدخل الا ل 1
 7 ......................................... طريق  مجع الايانات .2

  7 ............................................ طريق  املقادر أ. 

 8 ......................................... طريق  املراثدةب.         
 8 ........................................... يقج. طريق  التوث



 ج 

 8 ............................................ مكتا  دراس د. 
 9 ........................................ . طريق  حتريل الايانات3

  9...  ………………………………..ز. نظام الا ل 
 : تعلم اللغة العربية والتدريبات لطالبالباب الثاني

 11 ................................................... تعرم الرغ  العردي  . أ

 11 ............................................. . تعريف الرغ  العردي 1
 12 ............................................. . وظيف  الرغ  العردي  2
  13 ............................................... . فروع الرغ  العردي 3
 14 .................................... رم الرغ  العردي ا غراض ىف تع .4
 15 .......................................... طـر تعرم الرغ  العردي  .5
 17 ................................................. التدرياات لطالب  . ب

 17 ................................................... تدرياات اإلستااع.1
 18 .............................................. تدرياات الرطق والكالم.2
 19 ......................................... ىف الكتاد  تدرياات الرتاايب.3

 20 ......................................... تعريف اإلختاار الرغوي 

 20 ...............................................أنواع اإلختاارات  

 21 ............................. توريفلا اسب غرض اإلختاارأ.          

 21 .............................. وريفلا اسب مرتج اإلختاارتب.        

 22 ................................ توريفلا اسب نوع التقدير ج.        
: صورة العامة عن المدرسة وورقة التدريبات لطالب الباب الثالث

 الصف الثامن ومنهج دراستها
 24 ....... أ. التعريف ع  املدرس  املتوسط  امسالمي  احلكومي  دونانج دماك



 ج 

ل  استخدم داملدرس  ب. ورق  التدرياات لطالب الوف الأام  ا
 25 ......................... املتوسط   امسالمي  احلكومي  داونانج دماك

ج. حمتويات ورق  التدرياات لطالب الوف الأام  ال  استخدم 
 27 ................. داملدرس  املتوسط  امسالمي  احلكومي  داونانج دماك

 33 ..................................... أأكال التدرياات ىف ثله الورق د. 
 33 ......................................... . تدريب املزاوج 1
 34 ....... ص ي   م  اجادات متعددة . تدريب اختيار اجاد 2
 35 ................................ . تدريب الوواب واخلطا 3
 35 ....................................... . تدريب التكايل 4
 36 ......................................... . تدريب الرتتيب5

 37 .................................................... نظام اتاد  الورق  ثر.
و. املرلج الدراسي ىف ورق  التدرياات لطالب الوف الأام  داملدرس  

 38 ........................................................... املتوسط 

 40 ............................................... . امستااع1
 40 ................................................. . الكالم2
 40 .................................................. . القرا ة3
 41 ................................................. . الكتاد 4

 42 ................ . الكفا ة ا ساسي  يف ملارة امستااع1
 42 ........... كالم واحلوارال. الكفا ة ا ساسي  يف ملارة 2
 43 ................... . الكفا ة ا ساسي  يف ملارة القرا ة3
 43 .................. . الكفا ة ا ساسي  يف ملارة الكتاد 4

 44 ................. ................................ الا لا. نتيج  



 ج 

قة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف : التحليل عن ور الباب الرابع
 السنة األولى

 45 .............................................. أ. الت ريل م  نااي  املادة
 48 ............................................ احلوار والقرا ة1

 50 ........................................ . الرتايب والقواعد2

  51 ............................................. . التدرياات 3  
 53 .................................... ب. م  نااي  ترظيم اتاد  الورق 

 55 ......................... ج. مقارن  الورق  دالكتب الرغ  العردي  ا خرى
 55 ............................................. د. مزايا الورق  ونقواهنا

 : خاتمة البحثالباب الخامس
 58 ...................................................  اخلالص  .أ 
 59 ...............................................  امقرتااات .ب 

 60. ........................................……… امختتام .ج 

       61................................................................    املراجع

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 ج 

 

 

 



  

 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية المسألة .أ

اللغـة هي الوسيلة اإلجتماعية ملواجهة املوافقة احليوية لتفاهم، وتتخذ اجلماعة 
من اللغة وسيلة لدعاية يف صورة خطب ونشرات وكتب وإذاعة كما تتخذها وسيلة 

 1الرتباط الروح بني أعضائها. 
العامل لغة، ومنها اللغة  واللغة يف هذا العامل كثرية. ألن لكل من البالد يف

العربية. واللغة العربية هي إحدى اللغات السامية وهي لغة األمة العربية القدمية   ىف 
العهد الشائع الذكر، اليت كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة إليه يف الطرف اجلنويب العريب 

 2من آسيا.
القرآن الكرمي ومما مييز اللغة العربية ويضمن بقاؤها واستمرارها "أهنا لغة 

والدين اإلسالمي احلنيف، فارتباطنا هبا اراتباط بالدين والقرآن وانفكاكنا عنها 
 3انفكاك عنهما.

ومن املعلوم أن القرأن واحلديث مصدر املسلمني ىف احلياة. هبما اهتدوا 
ومتسكوا لسعادة الدارين. وأن مها مكتوبان باللغة العربية كما قال اهلل تعاىل: )حم. 

وقال تعاىل  4ل من الرمحن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون(تنزي
وقال  5أيضا )الر. تلك آيات الكتاب املبني. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون(

نبيه صلى اهلل عليه وسلم: "أحب العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل 

                                                 
 .36( ص 1983، )القاهرة: دار املعارف، التوجية في تدريس اللغة العربيةحممود علي السمن،  1 

 .5، )مصر: دار املعارف، بدون تاريخ( ص الوسيط في األدب العربالشيخ أمحد األسكندري والشيخ مصطفى عناين،  2 

 .136، ) القاهرة: دار الفكر العريب، بدون تاريخ( ص خصائص اللغة العربية تفصيل وتخفيفحممد حسن مجيل،  3 

 .3-1سورة فصلت ، القرآن الكريم 4 

 .2-1سورة يوسف ، القرآن الكريم 5 



  

فال بد لنا أن نتعلم اللغة  6رباين واحلاكم والبيهقي(اجلنة عريب" )رواه العقيل والط
 العربية ألهنا مفتاح لسيطرة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.

وجبانب ذلك أن اللغة العربية إحدى الوسائل املهمة يف حتقيق املدرسة 
 لوظائفها املتعددة ألن اللغة أهم وسائل التفاهم بني التالميذ وبيئتهم, وهي األساس
الذي تعتمد عليه تربية من مجيع النواحي، كما يعتمد عليه كل نشاط يقوم به سواء  

 7كان ذلك عن اإلجتماع والقراءة أم عن طريق الكالم والكتابة.

فلذلك يرجى يف تعلم اللغة العربية تغري مهارات اللغة األربعة وهي اإلستماع 
رجى فيها تغري مهارات الكالم. قال واحملادثة والقراءة والكتابة. وأما يف تعلم الكالم ي

عبد العليم إبراهيم: "إن اللغة هي اللغة العروبة واإلسالم وأعظم مقومات لكثري من 
األلفاظ الفارنسية واهلندية واليونانية وغريها." ويف القرون الوسطى كانت املؤلفات 

كانت اللغة   العربية والفلسفة والطب والعلوم الرياضة وغريها مراجع لألوربيني، كما
العربية أداة التفكري ونثر الثقافة وبالد األندلس اليت اشرتقت منها احلضارة على أوربة 

 8فبدت ظلماهتا، وقشت عنها سحب اجلهالة ودفعتها إىل النطق والنهوض.
ويف العصور احلديثة هتيأت اللغة عوامل جديدة للتطور والتقدم. فقد ارتفعت 

شأ جممع اللغة العربية، وهي اآلن اللغة الرمسية يف مجيع الصحافة وانتشر التعليم، وأن
األقطار العربية الشقيقة ولغة التفاهم بني مجيع الشعوب العربية كما أهنا لغة التعليم 
يف مجيع املدارس واملعاهد وأكثر الكليات اجلامعية، وهي كذلك لغة الصحافة 

 9واإلذاعة والقضاء والتأليف يف البالد العربية.
تب الىت تكتب باللغة العربية كثرية. منها كتب النحو والصرف ىف تعليم والك

قواعد اللغة وأسلوهبا، وكتب التفسري ىف تعليم علوم القرأن الكرمي وتفسريه، وكتب 
 األحاديث ىف تعليم أحاديث الرسول، وغري ذلك من الكتب العربية.

                                                 
 .911، )مصر: دال الفكر، اجلزء األول( ص الجامع الصغيرجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  6 

 .23، ص 1995، اجلزء األول تعليم اللغة العربيةحممود كامل الناقة،  7 

 .124، الطبعة العاشرة، ص ، )مصر: دار املعارف(الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  8 
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لىت استعملت ىف رقة التدريبات لطالب هي إحدي كتب اللغة العربية او أما و 
املستوى الوسطى أو املدرسة املتوسطة. هذه الورقة  تستعمل جبانب كتاب األصل 
أوكتاب املصدر وهو كتاب اللغة العربية يؤلفه دكتور هداية وطبعه ونشره مطبعة طه 

 Aneka)مسارانج، وكتاب اللغة العربية طبعه مطبعة أنيكا علم (Toha putera)فوترا 

Ilmu)  انب كتاب اللغة العربية طبعه إدارة شؤون الدينية )مسارانج جبDepartemen 

Agama). 

يقال أن ورقة التدريبات لطالب "كتاب الثاين أو كتاب املكمل" ويقال  
أو الكتاب املصدر" ىف تعليم اللغة العربية. هذه   كتاب املصدر "الكتاب األول

ة التدريبات واألسئلة الورقة مكملة عن كتب املصادر واألوىل وباخلصوص ىف مسأل
 جبانب مادة الدرس. 

وىف هذه املدرسة أي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ببونانج دماك 
تستعمل ورقة التدريبات لطالب لدى كتاب اللغة العربية األول أو األصل لتحصيل 

ستماع أهداف تعليم اللغة العربية، وهي  تنمية املهارات األربع، الكالم والقراءة واإل
واملسائل الىت يستهدف ىف تعلم اللغة العربية والكتابة باستعمال اللغة العربية جيدا. 

باستعمال هذه الورقة هي ماملادة الىت استخدمها الورقة، تلك املادة موافقة مبنهج 
أم ال، وكيف تنظيم املواد ىف هذه الورقة،  2008الدراسي ملرحلة املتواسطة سنة 

 بتنظيم املواد ىف منهج الدراسي أم ال.تلك املواد موافقة 
والباحث سيبحث هذه ورقة التدريبات لطالب الىت استعملتها هذه املدرسة 
ليعرف أن هذه الورقة موافقة باملنهج الدراسي أم ال، ويريد الباحث أن يعمق مادة 
هذه الورقة ىف نظام كتابتها وطرق تعليمها ومنهج دراستها وغري ذلك من خصوصية 

   م اللغة العربية فيها.تعلي



  

دراسة حتليلية عن ورقة  واملوضوع الذى سيبحث عنه الباحث هو "
صف السـنة األوىل باملدرسة التدريبات من ناحية املادة لطالب الصف الثامن ن

 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية ببونانج دماك"

 
 بيان المصطلحات   .ب

 هذا البحث لتسهيل ينبغي للكاتب أن يوضح املصطلحات املستخدمة يف
 القارئ يف فهم ما يريده من أغراض ومقاصد. وهي كما يلي:

: هي مصدر من درس _ يدرس _ دراسا _ ودراسة. أي دراسة   دراسة .1
 10الكتاب أو العلم أي أقبل عليه حيفظه.

 studyواملقصود يف هذا البحث هنا 
“…..kajian, telaah, penyelidikan ilmiah, laporan tentang 

study kasus….”
11

 

فالدراسة هي البحث والدراسة, والبحث العلمي والتقريري عن دراسة 
 احلالة.

: هي من أصل الكلمة حتليل بزيادة ياء النسبة التاء املربوطة ألهنا نعت  تحليلية .2
 من دراسة.

 12التحليل : هو أي حلل الكالم أو الشيء.
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya.
13  

 التحليلية  هي البحث للحادثة )اإلنشاء والعمل وغري ذلك( ملعرفة احلال الواقع.

                                                 
 .211، الطبعة الثامنة وعشرون، ص 1977، دار املشرق، بريوت، المنجد في اللغة واإلعالم لويس معلوف، 10

11
 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 

1994, hlm. 965. 
 .314، ص. 1984، املكتبة العلمية، قموس المنور ،أمحد ورسون منور 12

13
 DEPDIKBUD, Op. Cit., hlm. 37 



  

ومن ذلك البيان أن الدراسة التحليلية هي البحث الذي يتضمن معاجلة 
فة واقعية احلال للحصول علي احلقيقة موضوع ما بالتحليل والنقد ملعر 

 الواقعية السديدة.
: هي جمموعة املادة واألسئلة والطريقة واملنهج     يف  ورقة التدريبات لطالب .3

 تدريس اللغة العربية. 
: هي إحدي املدارس  المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ببونانج دماك .4

ت إشراف وزارة الشئون اإلسالمية احلكومية يف املرحلة املتوسطة حت
الدينية جلمهورية اإلندونيسية اليت وقعت يف قرية كرنج سونو بونانج 

 دماك.

 14: من حنى _ ينحى _ حنيا والناحية ج. نواح وإحناء مبعين اجلانب. ناحية .5

 15: ج. مواد ومادات : ما يرتكب منه الشيء ويقوم به.  المادة .6

على حتليل املادة  فبذلك أراد الكاتب على أن هذا البحث سريجع
 الدراسية الىت ترتبط هبذه املسألة ويكون البحث حبثا مادة يف الدراسة.

 

 تحديد المسألة  .ج
ليكون البحث ال خيرج عن املوضوع املكتوب فينبغي للباحث أن حيدد 

 املسألة اآلتية:

ما املادة اليت استخدمها ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن باملدرسة  . أ
 سالمية احلكومية ببونانج؟املتوسطة اإل

كيف تنظيم املواد للورقة التدريبات لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة    . ب
 اإلسالمية احلكومية ببونانج؟

                                                 
 .1495ص.  ،المرجع السابقأمحد ورسون،  14
 .795، ص. المرجع السابق لويس معلوف،  15



  

 د. أسباب اختيار الموضوع 
اختار الكاتب هذا املوضوع بالتأمل الناضج أنه موافق ومناسب مبا يبحثه. 

 أما أسباب اختياره كما سياءيت:
ية ورقة التدريبات لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ببونانج أمه .1

دماك، ومناسب بالتعلم اجليد يف املدارس بإندونيسيا يف جناح عملية التعلم 
 وتعليم اللغة العربية.

إرادة الكاتب أن يتعمق مادة ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن   .2
 ة ببونانج دماك.باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومي

إرادة الكاتب أن يعرف موافقة مادة الكتاب " ورقة التدريبات لطالب"  .3
 ومناسبتها باملنهاج الدراسي املتعلمني للمرحلة املتوسطة بإندونيسيا.

 
 هـ. أهداف البحث

 أما األهداف اليت يريدها الباحث يف هذا البحث هي كما تلي: 

بات لطالب املدرسة املتوسطة   املوافقة معرفة البيانات عن مادة الورقة التدري . أ
 باملنهج الدراسي.

 معرفة كيفية تنظيم املواد يف ورقة التدريبات.  . ب

 

 طريقة البحث . و

وللحصول على البيانات واملعلومات يف هذا البحث يستخدم الكاتب 
 ومها: ،طريقتني لتحقيق اهلدف

 . مدخل البحث1
ج إىل حتليل البيانات حزما البيانات اليت مجع الباحث يف هذا البحث حتتا 

وتفسريا لتعيني هذا البحث. وبالنسبة على هذا البحث قام الباحث حبثه بتحليل 
الكيفية، وهي حتليل البيانات بعدم اإلعداد. ويصوره الباحث بطريقة وحدة وهي 



  

الطريقة اإلستقرائية تعرض األمثلة أو النموذج وتفحص وتقارن تستنبط القاعدة. 
ط، اإلنتقال من اجلزئيات إىل القضايا الكليات، وىف اإلستقرائي أو بعبارة أبس

 16فينتقل الباحث من اخلاص إىل العام.
 
 . طريقة جمع البيانات2 

 استخدمهاىف هذا البحث فالطريقة الىت  املوجودة البياناتمصادر  ومن
 الباحث جلمع البيانات هي كما يلي: 

 طريقة المقابلة   . أ

ة احملاورة ىف البحث جتري شفويا، حيث فيها طريقة املقابلة هي عملي
 17مماثالن أو أكثر مقابال وجها لوجه إلستماع اخلربات أو البيانات.

 Interviewوأما من نوع املقابلة إستخدمها الباحث مقابلة موجهة )

Guide)   وهي عملية املقابلة الىت توجه احملاورة إىل أصول املوضوع وهي من
 (.Interviewبؤرة البحث واملقابل )

وهذه الطريقة استخدمها الباحث لنيل البيانات عما يتعلق من 
 األنشطة التعليمية ملعلم اللغة العربية كمنفذ التعليم اللغة العربية ىف املدرسة.

 
 طريقة المشاهدة  . ب

املشاهدة هي التأمل الىت نفذها الباحث إعتمادا، تبعا إىل  طريقة
مة السكولوجية  م تستمرها بعملية النظام عن الظواهر اإلجتماعية بعال

التسجيل. إن املشاهدة كاألدوات جلمع البيانات ببديهية، وجبانب ذلك 
      18يستعمل الفهراس الىت تستعد قبلها.

                                                 
  .249اجلزء االول، دار املعارف، بال سنة، ص. التربية وطرق التدريس، صاحل عبد العزيز عبد اجمليد،  16

17
 Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, 

hlm. 139 
18

 Joko Subagiyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1991, hlm. 37 



  

استحدمت هذه الطريقة املشاهدة على التغري الظواهر اإلجتماعية 
هدة الىت تنمى وتطور  م يقومها بنسبة على تلك التغري، وىف هذه املشا

استخدمها الباحث مشاهدة مباشرة. وإن هذه الطريقة ملعرفة عملية التعليم 
 للغة العربية ىف املدرسة.

 
 ج. طريقة التوثيق

طريقة التوثيق هي طريقة لبحث البيانات بوسيلة الرتاث الكتايب،  
حتتوى على األراء، والنظريات، وغري ذلك من  الىتكملف األوراق والكتب 

 19ع البحث.متعلقة على موضو 
 

 مكتبة دراسةد. 
مجع الباحث بيانات البحث بطريقة الدراسة املكتبة، وهي دراسة 

العلمية باستفادة الكتب اليت تكون مصادر  احلقائقللحصول على 
  20البحث.

 إىل املصادر: بالرجوعوهي 
ورقة التدريبات لطالب الصف "املصادر األساسية وهي كتاب  .1

 ."ولالثامن نصف السنة اال

صادر الثانية وهي كل كتاب حيتمل  فيه تعليم اللغة العربية امل .2
 مثل: 

o  ،)تعليم العربية لغري الناطقني هبا )مناهجه وأسالبه
 تأليفه األستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة.

                                                 
19

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, 

hlm. 181 
20

 Tatang M Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 

135. 
 .249ص. المرجع السابق، صاحل عبد العزيز عبد اجمليد،  13



  

o  مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، تأليفها الدكتور
 على احلديدى.

o لعربية واللغات اإلجتاهات املعاصرة )ىف تدريس اللغة ا
احلية  األخرى لغري الناطقني هبا(، تأليفها الدكتور 

 صماد إبراهيم.

 
 . طريقة تحليل البيانات3 

 وأما حتليل املسائل املوجودة استخدم الطريقة اآلتية:
الطريقة اإلستقرائية، وفيها تعرض األمثلة أو النماذج وتفحص  . أ

االنتقال من اجلزئيات وتقارن،  م تستنبط القاعدة أو بعبارة خمتصرة 
 21إىل القضايا و الكلية.

الطريقة القياسية وهي تذكر فيها القاعدة أو التعريف أوال  م تشرح   . ب
 22باألمثلة.

 

 نظام البحث  .ز

أما يف هذا البحث فنقسمه إىل مخسة أبواب ولكل باب فصول، وهي كما 
 سيأيت:
حتديد : يشتمل على خلفية البحث، وبيان املصطلحات، و  الباب األول .1

املسألة، وأسباب اختيار املوضوع، وأهداف البحث، وطريقة 
 البحث  م نظام البحث.

                                                 
 249سنة، ص. اجلزء االول، دار املعارف، بدون التربية وطرق التدريس، عبد العزيز عبد اجمليد،  صاحل 21
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 الباب الثاني

 التدريبات لطالبو  تعلم اللغة العربية

 

 تعلم اللغة العربية . أ

 تعريف اللغة العربية. 1
م له تعاريف كثرية، منها تعريف التعليم عند الدوكتور حممد التعل 

علي السمان وهو إيصال املعلم العلم واملعرفة اىل أذهان التالميذ بالطريقـة 
الىت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت قوميـة وهي الطريقة اإلقتصادية 

 1واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة.

م هو نقل املعلومات من املعلم وقال صاحل عبد العزيز إن التعل 
اىل املتعلم.  املعلم اإلجيايب اىل املتعلم املتلقي الذي ليس له إال  أن يتقبل 

 2ما يلقيه املعلم.
ل من عوامل الرتبية وينحصر يف إيصال م هو عامأيضا التعلو   

املعلومات إىل الذهن وصك حوافظ الشيء مبسائل الفنون والعلوم، وعوامله 
 3ثالث وهي املعلم واملتعلـم واملعلومات.

معين التعليم فعليه أن يعد تعريف اللغة  احثبوبعد أن يلقي ال  
دة ومجع  العربية. "فاللغة هي الوسيلة العظمي لضم صفوف األمة الواح

كلمة أفرادها كما أهنا أداة للتعبري عما يفكر به املرء وألة لعرض ما بنتجه 
  4العقل وهي وسيلة التفاهم بني أفراد اجلماعة الواحدة".

 اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، و اللغة العربية هي الكلمات  
يث وقد وصلت إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرأن الكرمي واألحاد

                                                 
 .12، ص. 1983، دار املعارف، القاهرة،  التوجية في تدريس اللغة العربية الدكتور على السمان، 1
2

 .59اجلزء االول، دار املعارف، بال سنة، ص.  ،التربية وطرق التدريس عزيز عبد اجمليد،صاحل عبد ال 
 .35، بال سنة، ص. اجلزء األول، التربيةوالتعليم حممود يونس وقاسم بكري، 3
 .7اجلزء األ ول، دار الفكر، بال سنة، ص. ، المراجع فى اللغة العربية نحوها وصرفهاعلى رضا،  4
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و اللغة العربية هي  5الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
لغة الدين اإلسالمي ولغة القرأن ولغة احلديث الشريف ولغة الكتب 

 اإلسالمية وفيهاالتعليم اإلسالمية.
وكذلك أن تعليم اللغة العربية هو إيصال املعلم املعلومات من   

التالميذ بطريقة قومية لتحصيل أحداث التغيري مادة اللغة العربية إيل أذهان 
فيهم وقد يكون التغيري ىف احلركة أو املشي أو الصوت أو العقيدة أو 

 العاطفة أو حنو ذلك.
واملراد بتعليم اللغة العربية يف هذا البحث هو تعليم اللغة العربية   

 لسنةلعريفة للربامج التعليمية ىف نصف اىف املدرسة املتوسطة باحلصوص ا
تعليم اللغة العربية هو عبارة من عملية التعليم على املتعلم   كما يلي.األوىل

 6لكي يستطيع على اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة.
 

 وظيفة اللغة العربية  .2
إن منوا اإلنسان قد استلزم تطورا أو منوا مقابال له يف لغته ألهنا 

جملتمع. جتب أن ترتقي مع تطور وسيلة اإلتصال والتفاهم بني األفراد وا
اجملتمع ورقيتـه، وكذلك اللغة العربية هلا ظرف ووظيفة. ويفيد من اإلنسان 

 من اللغة يف حالتني حالة اإلستقبال وحالة التعبري.
إن اللغة العربية هلا وظائف كثرية، منها وظيفة من الناحية العملية 

-Al" لخص األستاذ الربت اإلجتماعية وهي وسيلة التفاهم بني األفراد. وي

Poort :وظائف اللغة اإلجتماعية فيما يأيت " 
أهنا جتعل للمعارف واألفكار البشري قتما إجتماعيا بسبب استخدام   . أ

 اجملتمع اللغة للداللة على معارف وأفكاره.
                                                 

 . 7ص. 1987 ،جامع الدروس اللغة العربيةالشيخ مصطفي الغاليني،  5
6
 DEPAG, GBPP Bahasa Arab, Madrasah Tsanawiyah, 1993-1994. 
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 أهنا حتتفظ بالرتاث الثقايف والتقاليد اإلجتماعية جيال بعد جيل.  . ب
تعلم الفرد تساعده على تكييف سلوكه وضبطه  أهنا باعتبارها وسيلة لج. 

 حىت يناسب هذا السلوك تقاليد اجملتمع وسلوكه.
 7أهنا تزود الفرد بأدوات للتفكري.د. 

 
 فروع اللغة العربية . 3

ينقسم اللغة اىل فروع، لكل فرع مناهجه وكتابه وخصائصه، مثل 
 8ألدب، والبالغة.املطالعة، واملخفوظات، والتعبري، والقواعد، واإلمالء، وا

وكلها متعاونة على حتقيق الغرض األصلى من اللغة، وهو إقدار 
املتعلم على أن يستخدم اللغة إستخداما صحيحا لإلفهام والفهم. ولبيان 

 هذه الصلة بني الفروع، جاء الكاتب باألمثلة األتية يف إجباز:
اللغوي  املطالعة فيها جمال للتدريب على التعبري والتذوق واإلستعمال . أ

 واإلمالء جبانب التدريب على القرأة والفهم.
القواعد )النحوية والصرفية( فيها جمال للتدريب على التعبري والتذوق   . ب

 واإلمالء جبانب القدرة على اإلستعمال اللغوي الصحيح.
اإلمالء فيه جمال للتدريب على التعبري والتذوق واإلستعمال اللغوي ج. 

 حلروف والكلمات رمسا صحيحا.جبانب التدريب على رسم ا
الدراسات األدبية وتشمل األناشيد واحملفوظات والنصوص األدبية د. 

والبالغة، فيها تدريب على القرأة والتعبري واإلستعمال اللغوي جبانب 
 9الفهم والتذوق وتنمية الثروة اللغوية.

 م اللغة العربيةاألغراض فى تعل .4

                                                 
 .19اجلزئ األول، دار املعارف، مصر، بال سنة، ص. ، اللغة العربية أصولها النفسية وطروق تدريسهايد، دكتور عبد العزيز عبد اجمل 7
 .51دار العارف، بال سنة، الطبعة العاسرة، ص.  ،مواجه الفني لمدرسي اللغة العربيهعبد العليم إبراهيم، 8
 .53. ، صنفس المرجع 9
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كما ىف هذه املدرسة هناك عملية كما عرفنا أن لكل الرتبية النظامية  
التعليم طبعا. وإلدراك جناحه عوامل مؤثرة، منها الغرض ألنه إذا كانت عملية 

 التعليم بال غرض فكانت عملية بال إجتاه. 
ولقد رأى األستاذ الدكتور مليانطا سوماردي أن أغراض تعليم اللغة 

  العربية هي: 

 ية إستماعيا كان أو كتابيا.ليستطيع التلميذ أن يفهم اللغة العربأ. 

 10ليستطيع التلميذ أن يقدم فكرته وحسيته شفهيا كان أو كتابيا.ب.
أن يستنبط بأن األغراض ىف  احثببيان السابق يستطيع الوبناء على ال

تعلـيم اللغة العربية هي القدرة والسيطرة على اللغة العربية إجيابية كانت أم 
 سلبية.

لغرض أمر مهم ىف التعليم، وكذلك ىف تعليم ومن البيان املذكور، أن ا
اللغة العربية كلغة أجنبية. فالبد أن يعرف ويبني إىل كل مدرس أن غرض 
التعليم خيتلف باختالف مراحل التعليم. والغرض العام يشرتك ىف مجيع 
 املراحل، أما األغراض اخلاصة حبسب درجة النمو ىف كل مرحلة من مراحلها.

م اللغة العربية للمرحلة احث ىف تعلبحدد ال لسابق،ومبناسبة املوضوع ا
م اللغة العربية ىف املرحلة املتوسطة. وأما األغراض وسطة، ويبينب أغراض تعلاملت

"ليكون الطالب مستو عني فعاليني أو غري فعاليني سبع مائة مفردات هي 
 وعبارات على اختالف صيغ الكلمات وأمناط اجلملة األساسية املربمنجة حىت

يستخدمواها كوسيلة لإلتصال وأساس لفهم الكتب اإلسالمية إضافة إىل 
 11القرأن واحلديث".

 م اللغة العربيةطرق تعل .5

                                                 
10

 Dr. Mulyanto Sumardi, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada PTAI/IAIN, Proyek 

Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, Depag, RI, Jakarta, 1976, hlm. 89 
11

 DEPAG, Op. Cit., hlm. 1-2. 
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ت األعمال ناجحة، الطريقة هي أمر مهم ىف أعمال اإلنسان ألن هبا كان
م يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة ويستطيع الطريقة "أن جناح التعل

من فساد املنهج، وضعف التالميذ، وصعوبة الكتاب السديدة أن تعاجل كثريا 
م، وإذا كان املدرسون يتفاوتون كالت التعلاملدرسي، وغري ذلك من مش

مبادهتم وشخصياهتم فإن التفاوت بينهم من حيث الطريقة أبعد أثرا وأجل 
 12خطرا".

 وينبغي لنا أن نعرف مفهوم الطريقة: 
ق هبا اهلدف من العملية الطريقة هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحق . أ

 13التعليمية ىف أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه ومن جانب التالميذ.

الوسيلة اليت تتبعها لفهم التالميذ أي درس من الدروس ىف هي الطريقة   . ب
 14أية مادة من املواد.

الطريقة هو اخلطوات  الشاملة  اليت  يرتبط املادة  الدراسة  املنظمة ج. 
 لطريقة مع اإلجتاه الفكري.حبيث ال تتعارض ا

أن الطريقة هي : الوسيلة أو  احثبمن التعاريف السابقة إستنبط الو 
اخلطة اليت يرمسها املدرس لتفهيم التالميذ أى درس من الدروس يف أية مادة 

 بأقل جهد ويف أقصر وقت من جانبني لتحقيق اهلدف.
اض تعليمها وكانت طريقة تعليم اللغة العربية كثرية حيث يطابق بأغر 

وهي من إحدي النواحي اليت تعرض هلا كثري من الناس ألهنا تؤثر على جناح 
 برمنج اللغة العربية. وأن الطريقة تثبت املادة وأسلوب تعليم اللغة املعلمني. 

                                                 
12
 .53ص.  ،جع السابقالمر  عبد العليم إبراهيم، 
13
 .8، ص. المراجع السابق الدكتور علي السمان، 
14
 .276، الطبعة العاشرة ، ص. 1950، دار الكتب العربية، لتربية والتعليمروح احممد عطية األبراشي،  
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ولذلك ينبغي على معلم اللغة العربية األجنبية أن يستخدم الطريقة 
يستطيع أن ينزل املتعلم على مستوى  املوافقة ملتعلمها ألن املعلم املاهر الذي

 الطفل حىت يفهمه فيجب عليه أن يسري مع متعلمه خطوة.
هنا أن يعرض على  احثبريقة باختالف املادة، ويريد الوختتلف الط

 أساس جناح الطريقة وهي: 
 أن تكون الطريقة موافقة لطبائع التالميذ ومراحل النمو العقلي. .1
فيتخذ منها املعلم مرشدا وهاديا له يف أن تراعى بعض القواعد العامة  .2

 معاجلة الدرس وتقريبها من العقول مثل:
 التدرج من السهل إىل الصعب 
 التدرج من البسط إىل املركب 
 التدرج من الواضخ احملدد إىل املبهم 
 التدرج من احملسوس إىل املعقول 

 أن تأخذ يف اإلعتبار الفروق الفردية بني التالميذ الطفل الواحد .3
 15يكون موفق التالميذ إجيابيا ال سلبيا طول مراحل الدرس.أن  .4

وطريقة التعليم اجلمعي أو العامة يف تلك األساليب املشرتكة الىت ميكن 
أن تطبق على مزاد التعليم مهما ختتلف طبيعتها وهي الطريقة تستخدم لكثري 

 من املدارس واملعاهد يف إندونيسيا.
العرب ال ختتلف كثريا من الطريقة العامة وطريقة تعليم اللغة العربية لغري 

لتعليم اللغة العربيتة األجنبية كما يف كتاب "مذكرة الدورات الرتبوية القصرية" 
 يف املقالة "الطرق العامة لتدريس اللغة األجنبية وهي: 

 طريقة النحو والرتمجة . أ
 طريقة املباشرة . ب

                                                 
15
 .8، الطبعة األوىل، ص. 1979، مكتبة النهضة املصريية، طرق تعليم اللغة العربية الدكتور حممد عبد القادر أمحد، 
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 طريقة السمعية الشفوية ج. 
 16طريقة اإلتصالية. د.

 
  دريبات لطالبالت  . ب

يستعمل الطالب التدريبات من مرحلة اإلبتداء، ومرحلة الوسطى  
أومرحلة املتوسطة، ومرحلة الثانوية. هذه التدريبات يتعون الدرس ىف إجياز 
أهداف التعلم. ألن فيها عملية الدرس وحيتمل على مجيع الطاقم الدرس من 

القراءة، وتدريب التحرير تدريب اللسان وهو تدريب مهارة الكالم واحملادثة و 
 وهو تدريب مهارة اإلمالء والكتابة. 

وهتدف التدريبات إىل تثبيت ما اكتسبه الطالب من مهارات واستعداده  
ىف مواجهة اإلمتحان على كمال استعداد. وليس من املطلوب يف التدريب 
إصدار حكم، بينما يعترب احلكم شرطا من شروط اإلختبار. بعبارة أخرى فإن 

لتدريب عملية تعليمية أساسا بينما جند أن اإلختبار عملية حكمية. ويقتصر ا
األمر ىف التدريب على املمارسة اجليدة من الطالب للمهارة اللغوية كما ميتد 

  17اإلختبار إىل إعطاء درجة.
 وملعرفة التدريبات متعمقا سنبني أنواع التديبات، وهذه هي أنوعها: 

 تدريبات اإلستماع .1
اللغوية الذي دريبات اإلستماع، ذلك النوع من التدريبات يقصد بت

جيعل حمور اهتمامه تنمية مهارة اإلستماع دون التعرض للنص 
مكتوبا. ومثل هذه التدريبات تعترب اإلستعانة مبهارات أخرى أمرا 
مساعدا وليس أساسيا. كأن تعرض على الطالب صفحة عليها 

 جمموعة على البدائل خيتار منها ما يناسب السؤال الذى مسع.
                                                 

16
 .1-10هـ، ص. 1412لسعودية، اململكة العربية ا، مـذكرة الـدورات التربويـة القصـيرةحممود الفراج عبد احلافظ،  
 .227، ص. املرجع السابق17
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 متدريبات النطق والكال .2

فيما يلي حديث مبن ثالثة من أكثر التدريبات شيوعا ىف جمال 
 التدريب على النطق والكالم، وهي:

( وهي جمموعة من minimal pairsالثنائيات الصغرى ) . أ
الكلمات الىت تتفق ىف كاف حروفها باستثناء حرف 
واحد، يرتتب على تغيريه تغيري معىن الكلمة. مثل: أمل / 

/ طني. فكل كلمتني من هذه عمل، قلب / كلب، تني 
اجملموعات الثالثة تتفقان ىف حرفني وختتلفان ىف احلرف 
الثالث. هذه احلرف الذي هو موضع اخلالف هو ما 

اختالف الوحدة وليس . phonemeيسمي بالوحدة الصوتية 
الصوتية وحده بالذى يكون بني الكلمتني ثنائية صغرى. 

أن النظام  ويستطيع الطالب عن طريق هذه الثنائيات
الصويت ىف العربية خيتلف عن النظام الصويت للغته األم.  
كما يستطيع املعلم أن يعاجل هبذه الثنائيات بعض أشكال 

 التداخل اللغوي بني أصوات العربية وأصوات لغة الدارس.
تدريبات التكرار الصويت، وهي من أكثر التدريبات شيوعا   . ب

ت العربية التكرار. لتنمية قدرة الدراسني على نطق األصوا
ويقصد به تقدمي منوذج لنطق األصوت املستهدفة. مث 
تكليف الطالب مبحاكاته عدة مرات كلما طلب املعلم 
 ذلك إىل أن يتأكد من قدرهتم على النطق هذه األصوات.

ج. التدريبات العالجية، وهي الىت تأخذ مكاهنا ىف املستويات 
وهنا يقوم املعلم الىت يكون الطالب قد تدرب عليها خطأ. 
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مبراجعة النظام الصويت للعربية كما درسه الطالب وكما 
ينبغي هلم أن يدرسوه كما جيوز له ىف املستويات املتقدمة، 
أن يشرح للدارسني أسباب املشكلة ويوضح هلم موقع 

 الصوت من النظام الصويت العربية.
 

 تدريبات التراكيب .3
ال التدريب على بنا فيما يلي حديث عن التدريبات شيوعا ىف جم

 الرتاكيب الغوية. ومنها:
التكرار، ويستهدف هذا التدريب تثبيت مهارة معينة عن  . أ

طريق أدائها، أكثر من مرة. وىف هذا التدريب يؤدي املعلم 
املهارة املطلوب تعلمها، مث يشري إىل أحد الدارسني طالبا 

 منهم تكرارها.
كيب لغوي اإلستدالل، ويستهدف هذا التدريب تثبيت تر  . ب

 معني أو التأكيد من فهمه.

ج.حتويل، ويستهدف هذا التدريب تثبيت مهارة تغيري تركيب 
اجلملة وحتويله إىل تركيب أخر مقصود يقيس مدى فهم 

 الدارس لقاعدة حنوية.
د.تركيب مجل، ويستهدف هذا التدريب تثبيت مهارة تعرف 
الكلمات واستخدامها استخداما صحيحا، عن طريق تقدمي  

لمات قدمية يطلب الدارس بأن يركب منها تراكيب ك
جديدة مل تكن قد وردت عليه ىف النصوص أو التدريبات 

 18السابقة.
                                                 

18
، منثورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهاالستاذ الدكتور رشدى أمحد طعيمة،  

 242-232، ص. 1989إييسكو_، -والثقافة
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والتدريبات اللغوية تستهدف متكني الطالب من أن يسيطر على األمناط   

اللغوية الىت تعلمها كما أن اهلدف التنموي الذى تسعى اليه الرتبية هو تطوير 
 19من صنع حياته واإلرتقاء مبجتمعه للوصول إىل احلياة األفضل.النشئ ومتكينه 

وتلك التدريبات هتدف على استعداد الطالب ىف مواجهة  اإلختبارات   
 واإلمتحانات آخر الدرس. وأما خصائص اإلختبارات اللغوية وأنواعها كما تلى:

 تعريف اإلختبار اللغوي .1

األسئلة الىت يطلب من  ميكن تعريف اإلختبار اللغوي بأنه جمموعة من 
الدارسني أن يستجيب هلا هبدف قياس مستواهم ىف مهارة لغوية معينة 

 وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه. 
   

 أنواع اإلختبارات  .2

 هناك عدة أساليب لتصنيف اإلختبارات اللغوية نعرض شيوعا هنا وهي: 
 تصنيفها حسب غرض اإلختبار  . أ

 ومن أنواعها ما يلي: 
(، ويقصد به ذلك Archievement Testإلختبار التحصيل )ا .1

خبربة تربوية  اإلختبار الذى يقيس ما حصله الطالب بعد مرورهم 
معينة. وهذا اإلختبار يرتبط باملنهج الذى درسه الطالب واملقرر 
الذى تعلم حمتواه والكتاب الذى صاحبه. ويكثر هذا النوع من 

حانات هناية الفصل أو العام اإلختبارات عند املعلمني وىف امت
 الدراسي.

                                                 
19

 147، عمان، أردان، بدون سنة، ص. بيةمقدمة فى التر دكتور إبراهيم ناصر، ال 
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(، هذا اإلختبار ال Proficiency testاختبار اإلجادة أو الكفاءة ) .2
يتقيد مبنهنج معني أو مقرر دراسي خاص أو كتاب حمدد. وإمنا 
يقيس مهارات عامة حسب املوقف الذى حيتمل الطالب أن 

 يستخدم فيه اللغة ىف حياته.

(، ويسمى Language Aptitude Testاختبار اإلستعداد اللغوي ) .3
ويقصد به ذلك اإلختبار الذى  Predectiveأيضا باإلختبار التنبؤى 

حيدد درجة استعداد الطالب ألن يتعلم اللغة الثانية. إنه ينىبء عن 
مستوى التقدم الذى قد حيققه الطالب. فضال عن قياس قدرته 

 على التمييز بني الرتاكيب. 
 

 اإلختبارتصنيفها حسب منتج . ب

 وهذا النوع ينقسم إىل قسمني، وهي: 
وهو الذى تعده اهليئات  (Standardized Test). اإلختبار املقنن 1

وجهات التشر واملعاهد العلمية حىت يطبع على نطاق واسع. 
ومثل هذا اإلختبار توضع له معايري ميكن ضوئها حتديد مستوى 

 الطالب بالنسبة لغريه بدقة.
( وهو الذى يضعه املعلم Teacher Made Test) . اختبار املعلم2

لطالبه وال تتوفر فيه صفة التقنني. إذ يعده لطالب ذي خصائص 
معينة وىف فرتات معينة. وال يهدف منه إال تعرف مستوى هؤالء 

 الطالب ىف املادة الىت درسها املعلم.
 

تنقسم اإلختبارات بشكل  ،(Scoringج. تصنيفها حسب نوع التقدير )
 حسب طريقة تصحيح اإلجابات وتقديرها إىل نوعني: عام
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(، اإلجابة على السؤال هنا تقتضى من Essay. إختبار املقال )1
الطالب كتابة موضوع أو عرضا حتريريا لإلجابة. ونالخظ أن هذا 
النوع من اإلختبار أكثر استعماال ىف املدارس واملعاهد. مميزاته أنه: 

جهد من املعلم ىف إعداده. وأنه  سهل الوضع، فهو ال يقتضى كبري
مناسب لقياس اجلوانب املعرفية ىف السلوك. كالتذكري والفهم 

 20والتحليل والتعبري.
(، ويسمى هبذه اإلسم ألنه يبعد Objective. اإلختبار املوضوعى )2

أثر الذاتية سواء ىف إعداده أو ىف تصحيحه. ويتميز هذا النوع 
يقيس املعلم فيه مهارة واحدة بارتفاع مستوى الصدق والثبات، و 

ىف السؤال الواحد. ومن مزاياه: أنه يشمل معظم أجزاء املنهج،  
وقد تقدمت أساليب وضع اإلختبارات إىل درجة يقل فيها دور 
املعلم إىل حد كبري ىف تصحيح األسئلة. إذ يتوىل ذلك احلاسب 

 اآليل )الكومبيوتر( ىف بعض اإلمتحان. 
نها أن طيلب وقتا طويال من املعلم إلعداده إال أنه عيوبا أيضا، م

وقدرة على اختيار املفردات وحتديد البدائل أو صياغة البديل احملري 
Distactor،   فضال عن أجزه أحيانا عن قياس بعض القدرات

 كالقدرة التعبريية واإلبتكارية.
وهناك أربعة أنواع لإلختبارات املوضوعية تعد أكثرها شيوعا، 

 وهي:
وىف هذا النوع يقدم Multiple-Choice ار من متعدد اإلختيت -

للطالب مشكلة وحتتها جمموعة من البدائل الىت خيتار منها اإلجابة 
 الصحيحة.

                                                 
 468، ص. 13حممود رشدي خاطر وآخرون،  20
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وىف هذا النوع يقدم للطالب  True-False إختيار الصواب واخلطاء -
 عبارة يطلب منه فيها أن حيدد ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة.

بقدم للطالب عمودان من العبارات مث  وفيه  Matching املزاوحة -
يطلب من إختيار كلمة أو عبارة من العمود الثاين لتناسب كلمة 

       أو عبارة ىف عمود األول.

وفيه حتذف بعض الكلمات من مجل معينة  Completion التكملة -
وبكلف الطالب بكتابتها. وهذا النوع يقيس القدرة على التذكري 

 21لمات.واالستدعاء  وتعرف الك
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
، منثورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهاالستاذ الدكتور رشدى أمحد طعيمة،  21
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 الباب الثالث
 صورة العامة عن المدرسة

 دراستهاومنهج  الصف الثامن ورقة التدريبات لطالبو  

  
 1أ. التعريف عن المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية بونانج دماك

االسالمية احلكومية بونانج دماك هي إحدي املدارس  املدرسة املتوسطة
اشراف وزارة الشئون الدينية جلمهورية  اإلسالمية احلكومية يف املرحلة املتوسطة حتت

 اإلندونيسية اليت وقعت يف قرية كرنج سونو بونانج دماك. 
ويسمى باملدرسة املتوسطة سونن كاىل جاكو قبل وضع احلكومية وىف 

يصري هذه املدرسة حتت اشراف وزارة الشئون الدينية جلمهورية  1997السنة 
 .اإلندونيسية باحلكومية ىف حالة ثابتتها

وهلذه املدرسة مثانية عشر غرفة الدرس. ولكل فصل تنقسم إىل ستة غرفة 
(A,B,C,D,E,F وىف السنة ،)سبع مائة ومثانية  738طالهبا  2007/2008(

 )ثالمثائة وستني( طالبة. 360)ثالمثائة ومثانية وسبعني( طالب،  و 378وثالثني(، 
 وعون  رربعة ورائس هذه املدرسة هو دوكتوراندوس كاسناوي املاجستري

 النواب، وهي:
 . النائب ملنهج الدراسي، وهو الدكتوراندوس رافعي1
 (S.Ag. النائب لطاليب، وهو خريمن صاحل )2
 (S.Ag. النائب للوازم والوسائل، وهو رحيادي )3
 . النائب إلرتباط اجملتمع، وهو الدكتوراندوس مزمل4

مون ىف هذه )تسعة وثالثني( متعلم ومتعلمة الذين يعل 39وكانت 
)مثانية عشر( موظفة  18)احد وعشرين( و  21املدرسة. منهم موظفة حكومية 

                                                 
1

  تؤخذ من البيانات واملقابالت ىف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية بونانج دماك  
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مدنية. والذى يعلم الدرس اللغة العربية ىف النصف الثامن هو األستاذ صابرين 
(S.Pd.I.) 

 

ب. ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن التى استخدم بالمدرسة المتوسطة  
 ماكاالسالمية الحكومية ببونانج د

املقصود بورقة التدريبات لطالب الصف الثامن الىت استخدم باملدرسة 
املتوسطة االسالمية احلكومية ببونانج دماك هنا ري الورقة الىت حبثها الباحث هي 
ورقة التدريبات ىف تعلم اللغة العربية ملرحلة املتوسطة بالعامة. لكن ورقة التدريبات 

ني الباحث املدرسة الىت هي مكان لدراست  لطالب الخيتصر بنوع واحد، لذلك يب
وخبث  ليحدد وخيتصر بالكتاب الذى قد استعمل فيها وهي ورقة التدريبات لطالب. 

 Pustaka(، طبعها مطبعة فوستكا فرامتا )Al-Hudaوتسمى هذه الورقة ب "اهلدى")

Pratama(فروم جوسرايا إنداه، جاتن، كارانج رجنار، سوراكارتا ،)Perum Josroyo 

Indah, Jaten, Karanganyar, Surakarta.) 
ورّلف هذه الورقة جمموعة من األساتيذ الذين يهتمون ويهبؤون بالدروس.  

 وهذه هي تركيب النظام ىف ترتيب هذه الورقة، هي كما يلي:
  دكتوراندوس سوطيا   الرائس العام :(M.Pd.) 

 الرائس التحرير  ( جوكو سري يانطا :S.E.) 

 املصحح  : 

 

 (.S.Ag., M.Pd). دكتوراندوس خمرجي املاجستري 1  

 (.Ama. عارف بوديهارطا )2  
 (.S.Kom. سايكيت )3  
 (.SR. باختيار عارفني )4  
 (.S.E. إنداة ركنانينجروم )5  
 (.A.Md. سري هارجانا )6  
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 (.E.S, S.E. ديان ررينينسة )7  

  : جمموعة املؤلفات النسخ 

 (.S.Ag., M.Pd)ستري . دكتوراندوس خمرجي املاج1

 (.M.Pd. دكتوراندوس نور حسن )2   
 (.M.Pd. دكتوراندوس نور اهلدى )3   
 (.M.Pdi. دكتوراندوس على عمران )4   
 (.S.Ag., M.Pd. عارف حنفي )5   
 (.S.Ag. مجهاري )6   
 (.S.Ag. عبد الرفيق )7   
 . دكتوراندى وجيي هاريايت8   
 (.S.Ag. نانيك سورياين )9   
 (.S.Ag. سري لستاري )10 
 . دكتوراندوس نور إخوان 11 
 (.M.Ag. دكتوراندوس على نقّدس )12 
 . دكتوراندوس رفعي 13 
 (.S.Ag. سوغييانا )14 
 (.S.Ag. حممد فيدا بشرا كرمي )15 

هم الذين يفوضون جهدهم ىف تصنيع هذه الورقة لسهل التعلم والتعليم  
 هبا من جهة التالميذ واملتعلمني. اللغة العربية لغري الناطقني 

   
ج. محتويات ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن التى استخدم بالمدرسة 

 المتوسطة االسالمية الحكومية ببونانج دماك
كثريا ما حتتوى كتب الدراسية على رلفاظ وعبارة ال تناسب املستوى 

وضوعات املتممنة هبا. اللغوي للتالميذ مما جيعلهم يتعثرون ىف فهم واستعاب امل
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وبالفمل الكتاب املدرسي لتعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، فليس بسهل اختيارة 
 الطريقة الىت يستطيع مبا حيتوي  لتحقيق األهداف املقررة .

ومن الواجب حيتوى ىف كتب اللغة العربية رو كتب الدراسية األخري ما 
كثرية من نشاط الفرد وهي املهارات اليدوية  حيتوى ويتممن من مجيع نواحى التعلم  

كالكتابة واستعمال الوسائل، واملهارات اللسان كااحملادثة  والكالم، واملهارات احلركية  
كاملشي وركوب الدرجة، إىل غري ذلك من األمور الىت حتتاج إىل خربات تتصل جبسم 

 اإلنسان ورعمائ  ولوازم .
ظاهر املعرفة لدى الفرد، كتعلم وإىل جانب ذلك يتممن التعلم كذلك م

اللغة وتعلم القراءة، وهذان املوضوعان يتعمدان ىف تعليمهما على استخدام  قدرات 
عقلية خاصة. ويماف إىل ذلك، رن هناك بعض رنواع النشاط األخرى الىت تدخل 
ضمن موضوعات التعلم يكتسب امليول واإلجتاهات املثل العليا، ويكون ذلك عادة، 

 ريق املدرسة رو املنزل رو اجملتمع اخلارجي.إما عن ط
وورقة التدريبات لطالب الصف الثامن الىت استخدم باملدرسة املتوسطة 
االسالمية احلكومية ببونانج دماك هي رحد كتب اللغة العربية الىت تستعملها وزارة 

 الشؤون الدينيـة لتعلم اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة. 
يبات لطالب تعترب كتابا مقررا للمرحلة املتوسطة واملرحلة وهذه ورقة التدر 

األخرى ىف تعلم اللغة العربية. وتشتمل هذه الورقة ىف جزئني ىف كل فصل ملرحلة 
املتوسطة. لكل جزء لنصف السنة، األوىل والثاىن. والباحث يأخذ ورقة التدريبات 

ألن الورقة الىت حبث  لطالب ىف فصل الثامن لنصف السنة األوىل ليسهل  ىف درس  
 الباحث ىف املرحلة املتوسطة بني فصل السابع والتاسع.

 هذه الورقة ىف خطوطية تقريبية ختتصر إىل رو هي كما يلي: ومواد
املادة، وهو ملخص كل املواد األصول ىف كل باب من  ملخصر(. 

 األبواب.
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ورقة رجرة االرسالة، وهي هتدف لتدريب الطالب ىف  وظيفةب(. 
 يق املواد الىت قد استخدم.تعم

الكفاءة، وهي تنظم على تدريب اختيار اجابة صحيحة  إمتحانةج(. 
من اجابات متعددة، وتدريب التكميل، وغري ذلك. وهذه هي 

 هتدف لتقدير وتثمني على املواد الىت قد استخدم قبلها.

د(. جتريب مقياس املوقف، وهو يهدف لتقدير املوقف الذى اتفق 
 سسي.بكفاءة األ

وترتيبها لتخدم رهداف الدرس، فينبغى رال  الدرس مادةوجيب انتقاء  
يدخل ىف الدرس اال ما يرتبط ببلوغ رهداف  الىت سبق حتديدها، وما يفيد ىف حتقيق 

، كما رن  من المروري رال تستخدم ىف الدرس الواحد مادة علمية األهدافتلك 
ملادة العلمية والتفاصيل نفقد التلميذ ركثر مما يستطيع التلميذ متابعت  ألن كثرة ا

 شوق  إىل الدرس وميل  إىل الفهم والتفكري.
ذلك رن  ليس بالمرورة رن حيتوى هذا اجلانب على كل شئ جاء  ومعىن 

املدرسي عن املوضوع، واال ستصبح مادة اإلعداد صورة مكررة ملا  الكتابذكره ىف 
ى رن يمم سوى العناصر الرئسي جاء بالكتاب. ومن مث فإن هذا اجلانب ال ينبغ

   2للموضوع والىت ميكن رن يسرتشد هبا املدرس ىف إدارة العمل ىف املواقف التعليمية.
الورقة ري ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن ىف  هذهورما احملتويات 

 3النصف السنة األوىل كما يلي:
 

 

 

 

 

 الفهرس للورقة المعروف
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ولكل موضوع رو الدرس ينقسم إىل قسمني )ر( و )ب(. القسم األول   

ري )ر( هو خمتصر املادة ويرتكب إىل رربعة قسم املفردات، واحلوار، والرتاكيب، 
والقراءة الىت تتعلق باملوضوع. وقسم الثاين ري )ب( قسم فقط وهو التقدير رو 

اد هذه الورقة، جاء الباحث بأمثلة كل مادة هذه التثمني هلذا الدرس. وملعرفة مو 
 الورقة.
 . من رمثلة املفردات هنا، كما يلي:1

 Jam:   الساعة

  Sekarang :  اآلن
  Jam I (satu) الساعة الواحدة    :

  Kadang - kadang :  رحيانا

 Bekerja:  يعمل –عمل 
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 Sarapan (Makan Pagi):  يتناول الفطور

 Jalan Raya:  شوارعجشارع

 Berjejal, Penuh, Macet:  مزدحم/مزدمح 
 Terlambat:  يتأخر-تأخر

 Menunggu:  ينتظر-إنتظر

 Mendengarkan:  يستمع-إستمع
 

 ومن رمثلة احلوار هنا، كما يلى:
 هذا احلوار من حوار الدرس الثاين وهو باملوضوع "تعلم اللغة العربية"

 : رهال وسهال يا رخي خالد 
 بك: رهال  سامل  
 : كم الساعة اآلن؟ خالد 
 : الساعة اآلن السادسة سامل
 : كم الساعة يدق اجلرس؟ خالد
 : يدق اجلرس ىف الساعة السابعة متاما سامل
 : ماذا تتعلم ىف اخلصة األوىل؟ خالد
 : رنا رتعلم ىف اخلصة األوىل اللغة العربية سامل
 : هل رنت تتكلم باللغة العربية كل يوم؟ خالد
 عم، رنا رتكلم باللغة العربية كل يوم، ورنت؟: ن سامل

خالد    : ال، يا سامل... رحيانا رتكلم باللغة العربية ورحيانا باللغة 
 اإلندونيسية ورحيانا باللغة اإلجنليزية

 
 . ومن رمثلة الرتكيب هنا، كما يلي:2
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الرتكيب هو تركيب الكلمة ري يعلم الطالب الرتكيب يف ترتيب   
 وصرفيا ىف هذه الورقة.الكلمة حنويا 

 

 مجلة فعلية مثال 
 فعل            فاعل          مفعول             

1 
2 
3 
4 
5 

 يأخذ عثمان املاء
 يغسل حامد الوج 
 متسح فاطمة الررس
 خيلص رمحد النية
 يدعو الطالب اهلل

 يأخذ            عثمان          املاء
  يغسل           حامد           الوج

 متسح           فاطمة           الررس
 خيلص           رمحد            النية

 يدعو            الطالب         رهلل         
  

 وهذا الرتكيب مع تبيين ، هو كما يلي:
الفعل والفاعل موافقان ىف جنسهما. إن كان الفعل مذكرا، لزم الفاعل مذكر  . ر

 وعكسها
 ا، لزم الفعل مذكر وعكسها. وغري ذلكب.إن كان الفاعل مذكر 

 
 . ومن رمثلة القراءة هنا، كما يلي:3

 من األعمال اليومية
لكل إنسان رعمال يومية والسيما لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

(MTs يوسف طالب نشيط ىف الصف الثاين. هو عنده رعمال يومية ،)
 وهو:

م ويأخذ املاء للوضوء. وىف ىف الساعة الرابعة قبل الصبح يقوم من النو  -
الساعة الرابعة والنصف يصلي مجاعة ىف املسجد مث يقراء القررن ويرتتب 

 غرفة النوم.



 2 

وبعد ذلك، يذهب يوسف إىل احلمام ليغتسل مث يتناول الفطور مع  -
 رسرت .

وىف الساعة السادسة والربع، هو خيرج من بيت  ويذهب إىل املدرسة،  -
دسة والنصف. يدق اجلرس ىف الساعة ويصل إليها ىف الساعة السا

السابعة متاما ويدخل الفصل ليتعلم وهكذا ريما آمنة خترج من البيت 
وتذهب إىل املدرسة صباحا باكرا. هي متشي على األقدام ألن بيتها 
قريب من املدرسة وتصل إليها ىف الساعة السابعة دون الربع تدخل 

 الصفل قبل دق اجلرس.

وسف إىل مصلى  املدرسة ألداء صالة المحى، وىف اإلسرتاحة يذهب ي -
 مث يذهب إىل املكتبة ورحيانا إىل املقصف

يرجع يوسف من املدرسة ىف الساعة الواحدة والنصف حني تنتهى  -
الدراسة ويصل إىل البيت ىف الساعة الثانية دون الربع، ويسرتيح قليال 

 بعد تناول الغداء. 

 

اللغوية كما تتج  وهتدف تعلم  وهذه املوضوعات هنا تبحث كل املهارات
اللغة العربية احلديثة من كل الدروس التعليمي. وىف الورقة تدريبات ومتارين من كل 
املهارات، وهذه لتوسيع خربة التالميذ اللغوية باإلستعانة على معارفهم القدمية 
 وجتارهبم وحصر قوة إنتباههم لإلستعمال قواهم العقلية وإيقاظ شوقهم وإيارة جهم
لإلطالع وملقارنة للقوي العقلية على النظر واإلستنباط األحكام قياس صحة املادة 
الىت استفادها التلميذ رثناء الدرس. فألجل ذلك خيتاج الكتاب إىل التدريبات 

 والتمارين حتريرية رو صوتية.
وملعرفة رشكال التدريبات والتمارين ىف هذه الورقة التدريبات لطالب 

 ينظر إىل ما سنعرضها مما بعدها. الصف الثامن فال
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 . أشكال التدريبات فى هذه الورقةد
 . تدريب المزاوجة1

يتكون هذا النوع من التدريبات من قائمني: القائمة األوىل تسمى 
قائمة املقدمات والقائمة الثانية قائمة اإلستجابات، وعادة ما تكون قائمة 

ت ىف يسارها، وقد يكتب املقدمات ىف ميني الصفحة، وقائمة اإلستجابا
رعلى قائمة املقدمات عبارة "القائمة األوىل" رو القائمة ) ر ( رو اجملموعة ) ر 
( وىف رعلى قائمة اإلستجابات عبارة "القائمة الثانية" رو القائمة ) ب ( رو 

 اجملموعة ) ب (. 
وهناك رمناط رخرى هلذا النوع من التدريبات فيمكن رن تكون 

عبارة عن وظائف مثال والقائمة اليسرى مسئوليات، ويطلب  القائمة اليمىن
من التلميذ رن يصيل كل وظيفة مبا يالئمها رو يتفق معها من مسئوليات 
خبط ملون مثال، رو وضع رقم كل وظيفة من الوظائف على يسار ما يناسبها 
من قائمة األعمال، كما ميكن رن تكون القائمة اليمىن عبارة عن تواريخ 

مة اليسرى رحداث، وىف مجيع هذه احلاالت ترتب حمتويات القائمة والقائ
 4اليمىن وفق ترتيب خيتلف عن ترتيب القائمة اليسرى.

  4وذلك، مثل التدريب على املفردات ىف الورقة صحيفة: 
 القائمة الثانية                                 القائمة األويل

 Setengahر .            . الربع                          1

 Jam Berapa. جديدة                                   ب.2
 Seperempat.النصف                                    ج.3
 Baru. دقيقة                                     د.4
 Penting. كم الساعة                               ه.5

 Menitو.                                              

                                                 
3
  301 دكتور رمحد حسني اللقاىن، تدريس املواد اإلجتماعية، ص. 
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 . تدريب اختيار اجابة صحيحة من اجابات متعددة2
يتكون السؤال الواحد من هذا التدريب من عبارة رو مجلة ناقصة 
ويوضع رمامها عدد من اإلجابات، وعلى التلميذ رن خيتار اإلجابة 

كل منها عدد الصحيحة  من بينها، كما قد تكون التدريب ىف صورة رسئلة ل
من اإلجابات خيتار التلميذ من بينها اإلجابة الصحيحة، وهناك نوع رخر 
من هذه التدريبات يعتمد على اختيار رفمل اجابة من اإلجابات املتعددة 
وهي تكون كلها صحيحة وتوجد بينها واحدة فقط هي رنسبها ورمهها رو 

 األمهية.رقرهبا إىل الصحة، بينما نقل بقية اإلجابات ىف درجة 
 ومن رمثلة ذلك، كما يلي:

 ( Xإخرت رحد األجوبة الصحيح بوضع عالمة الصليب )
 (06.15كم الساعة؟ الساعة.... )

 ر. اخلامسة والنصف          ج. الساعة والربع
 ب. السادسة والربع          د. التاسعة والنصف

 
 . تدريب الصواب والخطاء3

ضوعية على اساس رن يمع التلميذ يقوم هذا النوع من التدريبات املو 
عالمة "ص" )صواب( رو "خ" )خطاء( على يسار رو ميني اجلملة، رو 
توضع العالمتان ويطلب من التلميذ وضع دائرة حول احدى العالمتني،. 
وذلك يقع  ىف التدريب بعد رن يفهم القراءة السابقة، والطالب جتب 

 السؤال كما تذكر ىف القراءة.
 ومثال ذلك كما يلي:

 )ص،خ( هاشم يتعلم ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
 )ص،خ( األستاذ هارون يتكلم باللغة اإلجنلزية مع تالميذه
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والطالب جتب هذه األسئلة باختيار "ص" إذ اجلواب صحيح ري 
 موافق مبا يذكر ىف القراءة، رو "خ" إذ اجلواب ال يوافق مبا يذكر ىف القراءة.

 التكميل  . تدريب4
يقوم هذا النوع من التدريبات على رساس رن يكتب كل عبارة حبيث 
تنقصها بعض الكلمات الىت بدوهنا اليستقيم املعىن، ويقوم التالميذ 
باسرتجاع معلوماهتم الجياد الكلمات املناسبة، ويراعي عند تصميم هذا 

 النوع من التدريبات ما يأتى:
 راغ اجابة واحدة صحيحةرن ختطط األسئلة حبيث يكون لكل ف -
 جيب رن تكون العبارات قصرية بقدر اإلمكان -

 جيب رن تكون الفراغات قرب هناية العبارة  -

جيب رال تذكر احلروف األوىل من الكلمات املطلوب وضعها ىف  -
 5الفراغات

 ومن رمثلة هذا التدريب ىف الورقة، كما يلي:
 إمالء الفراغ مناسبا بنص احلوار السابق

 م ...... اآلن؟: ك خالد 
 : اآلن، ...... والنصف سامل  
 : ىف ري ساعة ...... اجلرس؟ خالد
 6: ........... الساعة السابعة متاما سامل

 
 . تدريب الترتيب5

يتكون تدريب الرتتيب من جمموعة من االحداث غري املرتبة، ويطلب 
ورة من التلميذ رن يعيد ترتيبها طبقا ألولوية حدوثها، وقد يكون ىف ص

جمموعات من االحداث كل جمموعة منها تتكون من ثالثة، ويمع رمامها 
                                                 

4
 298نفس املرجع، ص.  
5

 19، ص. 2008التدريبات لطالب، نصف السنة األوىل لصف الثامن، ورقة  
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قائمتان ويكون على التلميذ رن يمع  ىف القائمة األوىل االحداث االقدام 
وىف القائمة الثانية االحداث. وهناك نوع رخر يستخدم  املدرس للتعرف 

لدول ىف على قدرة التالميذ على معرفة املساحات حيث تكتب امساء بعض ا
 ( رمام ركربها مساحة.1جمموعات ويطلب من التلميذ رن يمع رقم  )

 . نظام كتابة الورقةهـ
رما ترتيب فصول رو االبواب ىف هذه الورقة الذى يصلح للتدريس فيختلف 
عن رخرى. ولكن الكتاب اللغوي ينبغي رن يبىن على رساس إجراءات للتدريبات ىف 

لصاحل املرتب برتتيب منظفى يسهل ىف فهم ما يشمل  تعلم اللغة العربية. فالنظام ا
الكتاب وكذلك بالعكس رن نظام الكتاب الذى يكون بدون ترتيب علمي وبدون 

 إهتمام  فيصعب تناول  ويعسر فهم  وال يسهل ملن يريد رن يتعلم .
وإذا نظرنا إىل نظام كتابة هذه الورقة وجدنا رن الورقة يبدر باملقدمة التحرير مث 

سة  الورقة مث يدخل إىل الدرس األول حىت الدرس اخلامس. ولكل باب حتتوى فهر 
رربعة قسم، وهي: املفردات، واحلوار، والرتاكيب، مث احلوار. وحيتوى ريما ىف هذه 
الورقة األمثلة، والبحث، والقاعدة اللغة العربية، مث التدريبات ورحيانا زيد فيها 

 لتثمني رو التقدير. اإلنشاء. وقسم األخر من كل باب هو ا
وإلختصار هذه الورقة ال جتد فيها اإلرشادات للمعلم كيف يعرف ويعلم 
ويستعمل هذه الورقة ىف طرق تعلمها، ونظرياهتا، واإلجتاه الفكري املستوى ىف مهنة 

 تعلمها وىف عملية تدريسها.
وخصائص نظام كتابة هذه الورقة على سائر الكتب اللغوية العربية األخري 

 ي كما يلي:وه
احلوار، يلفظ األستاذ هذا احلوار ويسمع  الطالب قبل رن يتحاور مع  .1

 رصدقائ  ىف امام الفصل. 

املفردات، خيفظ الطالب هذه املفردات ىف البيت ويلفظها امام األستاذ  .2
 ىف الفصل.
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الرتاكيب، وهذه تقع على تركيب الفعل واالسم ىف الكلمة باستعمال  .3
 القواعد النحو والصرف.

 القراءة، يقرر األستاذ القراءة  مث يقراءه التالميذ معا. .4

 

 المتوسطةالمنهج الدراسي فى ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن بالمدرسة و. 
مصطلح من اصل التيين وهو يعين الطريق الذى   Curricullumنهج امل

ألهداف يسلك  املعلم واملتعلم، رو املممار الذى يسريان في  بغية الوصول إىل ا
الرتبوية النابعة من الرتاث املرتاكم.  ويعرف املنهج ىف الرتبية احلديثة بأن  جمموعة 
اخلربات والتجارب الىت توضع ليتعلمها الصغار، فيعرفون املنهاج بأن  "تتابع اخلربات 
املمكن حصوهلا والىت تمعها املدرسة من رجل الرتبية وهتذيف األطفال والكبار 

  7عمال اجلماعة.بوسائل تفكري ور
واملنهج هو عنصر رساسي من عناصر العملية التعليمية، إن مل يكن صلبها. 
والسبب ىف ذلك رن  يقدم تصورا شامال  ملا ينبغى رن يقدم للطالب من معلومات، 
وما جيب رن يكتسب  من مهارات، وما ميكن رن ينمي لدي  من قيم واجتاهات. كما 

اف العامة للرتبية، ويقرتح اخلطوات الىت تيسر رن املنهج يرتجم بالفعل األهد
للمجتمع رن يبين رفراده بالطريقة الىت يريدها. كان يقصد باملنهج قدميا املقرر 

  8الذى يقدم للطالب. Syllabusالدراسي 
للمنهج الدراسي، ومها املفهوم وير املنهج الدراسي هناك مفهومان ومبرور تط

 التقليدي واملفهوم احلديث.
نهج الدراسي التقليدي ويسمي ريما املنهج الميق رو املنهج الدراسية، ملفا

هو منهج الذي يهتم اساسا بإعطاع التالميذ املعلومات واحلقائق، ويهتم املدرس في  
 9مبلء رؤوس التالميذ بأكرب قدر ممكن من احلقائق العلمية.

                                                 
6

 159االردن، ص.  –، عمان مقدمة فى التربيةبراهيم ناصر، دكتور إال 
7

، منثورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهاالستاذ الدكتور رشدى رمحد طعيمة،  
 60-59، ص. 1989إييسكو_، -والثقافة

8
 17، ص. 1990، الطبعة الثانية، اململكة العربية، دار اللواء، دخل إلى المناهج وطرق التدريسممزمل البشري وحممد مالك السعيد، حممد  
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ة واإلجتماعية ملنهج الدراسي احلديث هو كل اخلربات التعليمية والرتبوياورما 
والثقافية الىت هتهيئة املدرسة لطالهبا داخل املدرسة وخارجها بقصد مساعدهتم على 

 10النمو الكامل الشامل وتعديل سلوكهم وذلك من رجل حتقيق رهدافها الرتبوية.
ملنهج الدراسي هو خطة العملي وهو ىف امليدان املدرسي يشمل رنواع اومعىن هذا رن 

  11الىت توصلناها املدرسة إىل التالميذ.اخلربات والدراسات 
ملنهج الدراسي عند املفهوم اومن ذلك يتبني رن هناك تفريق كبري بني تعريف 

ملنهج الدراسي عند املفهوم احلديث روسع وربعد االتقليدي واملفهووم احلديث، لكن 
 ملنهج الدراسي عند املفهوم التقليدي.امن املفهوم 

ملنهج الدراسي هنا خطة املواد اختلفة، فاملقصود بونظر إىل تلك التعاريف امل
 الدراسية ونظامها والطريقة الىت يستحدم املدرس دليال ألداء عملية التعليم.

ملنهج املنهج الدراسي، مث املفهوم من رهداف اوبعد مفهوم التعاريف من 
 الدراسي اللغة العربية للمرحلة املتوسطة. وهي كذلك:

للمدرسة املتوسطة اإلسالمية  1994اللغة العربية  ملنهج الدراسيارهداف 
هي: ليكون التالميذ مستوعني فعاليني رو غري فعاليني سبع مائـة مفردات وعبارات 
على اختالف صبع الكلمات ورمناط اجلملة األساسية املربمنجة حىت يستخدموهنا  

 12كوسيلة لإلتصال واساس لفهم الكتب اإلسالمية بدون القررن واحلديث.
 Kurikulumهذه الورقة يستعمل املنهج الدراسي )  الدراسي ىف  ورما منهج

Tingkat Satuan Pendidikan).  2008هذا املنهج مناسب باملنهج الدراسي سنة 
 الىت  تستعمل هذا املنهج رساس التعلم.

 
 رما قدرة الكفاءة  ىف هذه الورقة وتسمي ريما بكفاءة املهارات، وهي:و 
 املعىن ىف احلوار والنص اللسان البسيط.، فهم االستماع .1

                                                 
9

 21س املرجع، ص. نف 
10

  35الطبعة العاشرة، دار املعارف، مصر، بدون سنة، ص.  ،الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةالعليم إبراهيم، عبد  
12

 DEPAG, GBPP Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah, 1993-1994, hlm. 1-2 
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لالستماع رمهية كبرية ىف حياتنا، إن  الوسيلة الىت اتصل هبا اإلنسان ىف 
مراحل حيات  األوىل باآلخرين. عن طريق  يكتسب املفردات ويتعلم رمنط 
اجلمل والرتاكيب ويتلقى األفكار واملفاهم. وعن طريق  ريما يكتسب 

كالما وقراءة وكتابة. رن القدرة على متييز املهارات األخرى للغة،  
األصوات شرط رساسي لتعلمها، سواء لقراءت  رو كتابت . كما رن 
اإلستماع اجليد ملا يلقى من معلومات رو يطرح من رفكار رمر البد من  
لممان اإلستفادة منها، والتفاعل معها. بل إن اإلستماع اجليد شرط 

  13هتديده.حلماية اإلنسان من رخطار كثرية 
 

 ، فهم املعىن ىف احلوار والنصوص البسيط.الكالم .2

اللغة القول نظام صويت اتفق الناس علي  لتحقيق االتصال بني بعمهم 
وبعض.  والكتابة ىف ضوع هذا التصور ظاهرة تابعة. من هنا يتزايد 
اهتمام املدارس احلديثة ىف تعليم االصوات قبل البدء ىف تعليم الكتابة 

يم النظام الصويت للداسني يتعليمهم طريقة نطق األصوات. ويبدر تعل
ويقصد بتعليم النطق هنا تدريب الطالب على استخدام النظام الصويت 

 14ىف العربية لفك الرموز الىت يسمعها رو يستخدمها عند كالم .
 

 ، فهم املعىن ىف القراءة ومحل النصوص البسيط.القراءة .3

ة كما رهنا ليست رداة مدرسة ضيقة، إن القراءة ليست مهارة آلية بسيط
إهنا رساسا عملية ذهنية تأملية. وينبغى ان تنمى كتنظيم مركب يتكون 
من رمناط ذات عمليات عقلية عالية. إهنا نشاط ينبغي رن حيتوى على  
كل رمناط التفكري والتقومي واحلكم، والتحليل، والتعليل، وحل 

ثالثة عناصر: استقبال املشكالت. إن القراءة إذن نشاط يتكون من 

                                                 
  الدكتور رشدى رمحد طعيمة، املرجع السابق، 12

 147ص. 
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بصري للرموز )النقد(، ودمج هذه األفكار مع رفكار القارىء، وتصور 
     15لتطيبقاهتا ىف مستقبل حيات  )التفاعل(.

 

، يستعمل الفكرة البسيط ىف النصوص والكتابة وفهم املعىن ىف الكتابة .4
 احلوار والنص البسيط.

فراد وذلك مثل الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اللغوي بني األ
اإلستماع والكالم والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة إجتماعية لنقل 
األفكار، والوقوف على رفكار اآلخرين على امتداد بعدي الزمان 
واملكان. ويرتكز تعليم الكتابة ىف العناية بثالثة رمور: قدرة الدارسني على 

التعبري عما  الكتابة الصحيحية إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدرهتم على
لديهم من رفكار ىف وضوح ودقة. ري البد رن يكون الدارس قادرا على 
رسم احلروف رمسا صحيحا وإال اضطربت الرموز واستحالت قراءهتا. ورن 
يكون على كتابة الكلمات بالطريقة الىت اتفق علي  رهل اللغة، وإال 

ت ووضعها تعذرت ترمجتها إىل مدلوالهتا. ورن يكون على اختيار الكلما
 16ىف نظام خاص، وإال استحل فهم املعاين واألفكار الىت تشتمل عليها.

 
وكل املهارة ىف هذه الورقة تذكر فيها الكفاءة األساسية، وهي الكفاءة 

 االساسية من املهارات االربعة:
 . الكفاءة األساسية فى مهارة االستماع1

 ورما الكفاءة األساسية ىف استماع هذه الورقة، هي:
يستجيب املعىن  ىف احلوار باستعمال رنواع اللغة اللسان   . ر

 البسيطة مناسبة باملادة.

                                                 
 175نفس املرجع، ص.  14
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ب. يستجيب املعىن ىف احلوار والنص اللساين باستعمال رنواع اللغة 
 البسيطة ىف الرتكيب الكلمة.

يستجيب الفكرة ىف احلوار والنص اللساين البسيط باستعمال  . ج
 تركيب الكلمة األساسة.

 األساسية تشري الطالب إىل:وهذه الكفاءة 
النطق  -تذكري مجلة املفردات ىف احلوار الىت قد استمعت.  -

 -يبني املعىن اللفظ ىف احلوار.  -باملفردات الىت حتتمل ىف احلوار. 
يذكر الكلمة ىف  -يبني املعىن ىف احلوار.  -يصنع األمثلة البسيطة. 

 احلوار، وغري ذلك.
 
 كالم والحواررة الفى مها. الكفاءة األساسية 2

 وىف يسند الكالم واحلوار إىل الكفاءة االساسية، وهي: 
 ر. يلفظ مادة احلوار جبيد وصواب. 

ب. يعرض احلوار البسيط بلفظ وصوت اجليدان ويستعمل الرتكيب 
 املوافق باحلوار.

 ج. يدل الفكرة ىف احلوار والنص البسيط.
 ب إىل ثالثة رشياء: وهذه الكفاءة االساسية ىف احلوار تشري الطال

 يستعمل الطالب املفردات الىت تتتعلق باملادة.  -
ويعمل الطالب السؤال واجلواب، ويدل الطالب الفكرة ىف احلوار  -

 باللغة البسيطة.
 

 القراءةمهارة . الكفاءة األساسية فى 3
 ورما الكفاءة األساسية القراءة ىف هذه الورقة كما يلي:

قول جيد وضغط وجتويد وتزنيم موافق يقراء اللفظ والكلمة ب  . ر
 باملوضوع باستعمال تركيب الكلمة االساسية.
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ب.يستجيب معىن اللفظ والكلمة نصا بسيطا موافقا باملوضوع 
 باستعمال تركيب الكلمة االساسية.

ج. يستجيب الفكرة نصا مكتوبا بسيطا موافقا باملوضوع باستعمال 
 تركيب الكلمة االساسية.

 ألساسية يشري الطالب إىل رربعة خصلة، وهي:وهذه الكفاءة ا
 يلفظ الكلمة ومادة القراءة باجليد والصواب -
 جيب السؤال رو التدريب املعىن اللفظ والكلمة ىف القراءة -

 يبني فكرة النص البسيط -

 جيب السؤال ما حيتوى ىف القراءة -
 

 الكتابةفى مهارة . الكفاءة األساسية 4
 ىف الكتابة، هي كما يلي: ورما الكفاءة األساسية

ر. تبديل الفكرة البسيطة نصا مكتوبا املتعلق باملادة باستعمال تركيب 
 الكلمة االساسية.

ب. يستجيب الفكرة البسيطة نصا مكتوبا باستعمال تركيب الكلمة 
 االساسية.

ج. إتيان الفكرة البسيطة نصا مكتوبا ىف إنشاء موج  باستعمال 
 تركيب الكلمة االساسية.

 وهذه الكفاءة األساسية يشري الطالب إىل رربعة خصلة، وهي:
o يكتب الكلمة العربية باستعمال إمالء املنقول 
o ترتيب الكلمة الىت مل يرتتب حيث كانت كلمة كاملة 

o يستعمل املفردات جيدة ىف الكلمات 

o جيب األسئلة جبيد وصواب 
 

 ز. نتائج البحث 
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ا النتيجة ىف هذا البحث هي كما يلي:رم    
تعلم اللغة العربية باستعمال ورقة التدريبات ليس بعد عن تعلم اللغة العربية  .1

 باستعمال الكتب املدرسية من الكتب املصدرية رو الكتب التكميلية.
تنظيم املواد الىت حتتوي ىف هذه الورقة باستعمال باب إىل باب وهي تنقسم  .2

ي اإلستماع إىل مخسة ربواب، لكل باب حيتمل على رربعة املهارات وه
والكالم والقراءة والكتابة. ولكل املهارة حتتمل على قدرة الكفاءة وكفاءة 

 األساسية.

 Kurikulumدراسي ملستوى املرحلة نهج الاستخدمت هذه الورقة امل .3

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   وهو املنهج الدراسي ىف عام
2008. 

على استعداد اإلمتحان حبسن  كثرة التدريبات رو التمرينات تعون الطالب .4
 وبكمال استعداد ألهنم يراجعون الدرس كلما يعمل التدريب.
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 الباب الرابع
 التحليل عن ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األولى

 
 التحليل من ناحية المادة . أ

إن مادة ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األوىل مادة 
مهمة لتالميذ ىف املرحلة املتوسطة، ألن فيها مادات الىت تساعد على درس اللغة 

 عنصر من عنارراا  مثال ىف اوحوار والرراةة، اوحوار العربية، كذلك تكون ىف
 والرراةة ىف اذه الورقة وقعت على مخسة مواضع، واي: 

 
 ةحفالص الموضوع النمرة

 3/8 كم الساعة؟  1
 14/20 تعلم اللغة العربية  2
 27/33 من األعمال اليومية  3
 40/47 الذااب إىل املدرسة  4
 53/59 كيف نتوضأ؟  5

 
ا نظرنا إىل مواضع اوحوارات والرراةات اذه الورقة وجدنا أن مادة ورقة وإذ

التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األوىل مهمة جدا لتالميذ  من 
املوضوع االول "كم الساعة؟" يعرف التلميذ كيف يعرب الساعة باستعمال تركيب  

غة العربية" يعرف التلميذ  كلمة العدد جيدا وروابا، ومن املوضوع الثاىن "تعلم الل
كيف يتعلم اللغة العربية جيدا، ومن املوضوع  الثالث "من أعمال اليومية" يعرف 
التلميذ األعمال اليومية من الصبح حىت الليل أو من أن يروم النوم حىت يرجع 
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إىل النوم )ماذا يعمل قبل الصبح وبعداا كذلك ىف وقت الظهر والعصر واملغرب 
 والعشاة( 

املوضوع الرابع "الذااب إىل املدرسة" يعرف التلميذ ماذا يعمل ىف ومن 
املدرسة وما يتعلق هبا من األعمال الىت تعد قبل الذااب إىل املدرسة حىت ترجع 
منها  ومن املوضوع اخلامس "كيف نتوضأ؟" يعرف التلميذ ماذا يعمل قبل 

نتوضاة جيدا من الصالة واو الوضوة، وبتعلم اذا املوضوع يعرف التلميذ كيف 
النية وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلني مع ترتيب جبيد، ومن اوحوار 
يعرف أيضا بأن الصالة ال تصح إال بوضوة ألن الوضوة شرط من شروط 

 الصالة   
وتلك املادة من اوحوار والرراةة، ومن املواد األخري اي الرتاكيب   

 مع اوحوار، واي كما يلي: والرتاكيب انا مخسة أنواع تتعلق وتوافق 
 تركيب كلمة العدد، مثل: "واحدة" و "ثانية" على وزن فاعلة    1
ت( -ي-ن-تركيب فعل املضارع، واو يبدأ بأحد اوحروف األربعة )أ  2

 مستعمل بنظر فاعله أو ضمريه 

تركيب اسم الضمري بنظر استعمال فعله، واستعمال اإلستفهام "مىت"   3
 فهام "ماذا" لسؤال ما وقع لسؤال الوقت، واستعمال اإلست

تركيب مجلة املفيدة، واي مجلة فعلية )فعل+فاعل+    ( ومجلة امسية   4
 )مبتدأ+خرب+    ( 

 تركيب مجلة فعلية وقعت على: فعل املضارع + فاعل + مفعول به    5
 

وكذلك إذا نظرنا إىل اذه الرتاكيب، نعرف أن اذه الرتاكيب من أسس 
طالب كيف استعمال الكلمة العدد واستعمال فعل الكلمة والكالم  يعرف هبا ال

املضارع موافرا بفاعله وكيف استعمال اسم الضمري بنظر فعله وكيف استعمال 
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مجلة فعلية ومجلة االمسية ىف مجلة مفيدة  اذه اي املرصودة بتعلم الرتاكيب ىف 
 اذه الورقة 

تماع وجند أن اذه الورقة قد ااتم مبهارة األربعة، واي مهارة اإلس 
والكالم والرراةة والكتابة  وذلك ترع باعتبار أو بنظر إىل قدرة الكفاةة وبنظر 
إىل الكفاةة األساسية مع اإلشارة الىت طافت بعداا كما تكتب ىف الباب 

 الثالث   
( واي يشمل Metode Eklektikاذه الورقة تستخدم طريرة اإلنترائية )

تار املعلم الطرق الىت توافق باملوضوع مجيع الطريرة املوافرة بتدريس وتعلم  اخ
الدرس، إن كان الدرس درس الرراةة فاختار املعلم الطريرة الرراةة والرتمجة وإن  
كان الدرس درس الرتكيب أو الرواعد فاختار املعلم الطريرة النحو والرتمجة، وغري 
ذلك  واملعلم تطلب أن تسلط ويسيطر مجيع الطريرة كاملة حىت يستطيع أن 

خذ املزايا من كل الطرق موافرة بأاداف منهج الدراسي ويستطيع أن يصب يأ
 1باوحصة موافرة باملادة 

وأن مادة الورقة تساعد على درس اللغة العربية ىف إجياز التعليم حىت  
يستطيع التالميذ أن تسلط على درس اللغة العربية، مثل اإلستماع والكالم 

  مث تسلطها على بعض الرتكيب علم النحو  والرراةة والكتابة والتدريبات جيدا
 والسيما اذه الورقة رارت كتاب املدرس الذى او إرشاد للمتعلم واملعلم 

فتكون  ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األوىلوأما  
مادته موافرة بالتالميذ ىف املرحلة املتوسطة الذين ينطرون باللغة العربية واي 

 رة اإلنترائية تستخدم بالطري

 
 وىف اذه املادة سنحلل على ما حيتوى ىف اذه الورقة، واي كما يلي:

                                                 
1
 Ahmad Fuad Effendy, M. Fahruddin Djalal dan Muhaiban, Metode dan Teknik 

Pengajaran Bahasa Arab, Laporan Hibah Pengajaran, Proyek DUE-like Bath III, Malang: 2002, 

hlm. 74-75  
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 الحوار والقراءة .1

جند من اذه الورقة اوحوارات والرراةات باملواضع الالئرة باستطاع فكرة 
التالميذ ىف املرحلة املتوسطة وأيضا ىف درجة التعلم ىف املرحلة املتوسطة  لكن 

ات قد اقتصرت وجتد كثري اخلطاة ىف كتابتها، مثل اذه اوحوارات والرراة
"الساعة" تكتب ب "الس اّعة" و "يروم " تكتب ب "قوم" و "السيارة" 

  2تكتب ب "السرية" 
اذه اي النرصان ىف الورقة، بسبب اذه النرصان، يصعب التلميذ ىف 
 فهمها ويطلبها ىف الراموس لكن ال جتد اذه املفردات خلطاة كتابتها  واوحل
ىف اذه املسألة سأل التلميذ األستاذ ماملرصود الكلمة وبني األستاذ املرصود 
من اللفظ اخلطاة وروبه  اذه اخلطيأة كانت قليلة ولكن عاقبتها كبرية جدا 

 ىف فهم التلميذ  اخلطاة الواحد يعاقب كثرة اخلطيأة ىف عاقبه 

تاىل، واوحل األخر املهم او تصحيح مادة اذه الورقة قبل الطبع ال
 وجمموعة التصحيح يأخذ دورا كبريا ىف تصحيح اذه الورقة قبل الطبع   

 

 التركيب والقواعد .2

تعلم اللغة العربية باستعمال الرتكيب والرواعد النحوية أو الصرفية ىف 
اذه الورقة كانت قصرية جدا وغري مفهوم للتالميذ  إن كان اذان الرتكيب 

بيني األستاذ واملعلم، التالميذ ال يفهم والرواعد ال تساعد بكتاب أخر أو بت
 تركيب الكلمة إال قليال  

ىف تعلم الرتكيب والرواعد اللغة العربية ىف ورقة التدريبات  أنواع التالميذ
 لطالب املدرسة اإلسالمية اوحكومية ببونانج دماك:

 
 املتخرجون من املدرسة اإلبتدائية    أ

                                                 
2

 8ص    ،الصف الثامن نصف السنة األوىل ورقة التدريبات لطالب 
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تالميذ املتخرجون من التالميذ ىف اذه املدرسة متنوعة، منها ال
املدرسة اإلبتدائية اوحكومية فرط  ام ال يعرفون ومل يتعلموا علم النحو 
وعلم الصرف قبلها ألن ىف مدرستهم ىف مدرسة اإلبتدائية ليس الدرس 

 الرواعد النحو أو الصرف  
ولذلك يتعلمون الرتكيب والرواعد ىف تعلم علم النحو والصرف 

مية اوحكومية ببونانج دماك أمر جديد، ال ىف مدرستهم ىف مدرسة اإلسال
متكن تعلمها هبذه الورقة وحداا بل جيب استعمال كتب أخري  
والكتب الىت تتعون الدرس وتعلم اللغة العربية وباخلصوص ىف تعلم النحو 
والصرف ىف تركيب الكلمة والكالم مثل كتاب األجرومية ىف تعليم علم 

عليم ررف كلمة  ذلك جبانب كتاب النحو، وكتاب قواعد الصرفية ىف ت
 األرل أو كتاب األساس واو كتاب اللغة العربية لدكتور اداية 

وجبانب تعلم كتب الىت حتتمل مواد النحو والصرف ىف تعلم 
تركيب الكلمة وقواعداا، تبيني األستاذ ىف تلك املسألة مهمة جدا  

سها  ولذلك ما التالميذ ال ميكن أن يفهموا مسألة الرتكيب والرواعد بنف
 بينه املعلم أمر مهم للتالميذ ىف اذه املسألة 

 ب املتخرجون من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
ام الذين يتعلمون تركيب كلمة اللغة العربية وقواعداا قبل 
الدخول ىف اذه املدرسة ولو قليال  تعلم علم النحو والصرف أسهل هلم 

م ىف ورقة التدريبات قد اكتفى لكن من اجملموعة األوىل  تعلم الرتكيب هل
املسالة ىف تعلم الرتكيب والرواعد ليست ببحث واحد أو حبثني فرط بل   

 كثرية  ولذلك تبيني املعلم ىف مسألة الرتكيب اللغة العربية ينفع هلم  
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املتخرجون من املدرسة اإلبتدائية أو من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية    ج
دينية أو ىف املعهد اإلسالمية الىت تستعمل النحو ويتعلمون ىف املدرسة ال
 والصرف مادة دراستها 

تعلم الرتكيب والرواعد اللغة العربية هلم أسهل من اجملموعني 
األولني  قواعد اللغة العربية الىت تتعلم ىف مدرستهم أو معهدام أوسع 

تتعلم وأكمل من الرواعد الىت تتعلم ىف الورقة  التالميذ ىف اذه اجملموعة 
 الرتكيب وحداا واألستاذ يعون التلميذ إذا كانت املسألة رعوبة  

وتعلم الرواعد اللغة العربية ىف اذه املدرسة أو ىف اذه الورقة 
 ، واي:ملباشرةالطريرة اتستعمل  
 Teaching foreign language without use of native language

3
 

خدم اللغة األجنبية مباشرة يف تيسس رّ دملطريرة املباشرة ألن البات يمس 
                                                               4تدريس اللغة األجنبية

 غةللا يرة تطّور بأساس النظرية أن تدرس اللغة الثانية أور لطاذه ا
  5مألا ةغللاألجنبية كا
 اي: ةرير طلاه ذمن خصائص او 

يا وليس حبفظ قاعدة و هبا شف موضع ويرو ة الربطريرواعد ليدّرس ا -
   7ريرة اإلستررائيةبالطالرواعد  دةعاويدرس ق  6الرواعد

 نم ااوحدة األجنبية لغاللكلمات والرتاكيب الصعبة با  تم شرحي -
و ما أ ،اهلادف الل عدة أساليب  مثل: شرح معنااا، أو ذكر مر خ
 داد (، أو ذكراا ىف سياق آخر ت ) أضكلما بلها مناير

                                                 
3
 H. W. Fowler and f. G. Fowler, The Concise Oxford Dictionary 0f Current English, 

(New York: Oxford Unifersity Press, 1976), hlm. 291.  
4
Larsen-Freeman, Techniques And Primciples In Language Theaching, (New York: 

Oxford University Press, 2000), hlm. 23.   
5
 Ahmad Fuad Effendy, et. al., op.cit., hlm. 41. 

6
 Mulyanto Sumardi, op.cit., hlm. 33. 

7
 Ahmad Fuad Effendy, et. al., op. cit 
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ام اذه الطريرة بتنمية قدرة الدارس على نطق األروات ن ااتمإ -
 8واكتساب مهارة الكالم

كانت اذه الطريرة تستعمل ىف تعلم الرتكيب والرواعد اللغة  و
 العربية ىف مجيع اجملموعة الثالثة 

 
 التدريبات  3

التدريبات أمر مهم للتالميذ  راجع التالميذ درسهم املاضية  
رام املواد الىت قد تتعلم قبلها  وكانت التدريبات ىف بالتدريبات  وذلك يذك

اذه الورقة كثرية جدا ومتنوعة مناسبة بالتالميذ ىف املرحلة املراارة من منو 
نفسه واي تستطيع على قياس معلومات التالميذ وترومي ذكائهم ومردارهتم 
وتشجيع التالميذ على اوحفظ وتشجيعهم على العمل والتفكري  ومن أنواع 

لتدريبات ىف اذه الورقة، اي: تدريب املزوجة، وتدريب التكميل، وتدريب ا
الصواب واخلطاة، وتدريب اختيار اجابة رحيحة من اجابات متعددة وغري 

 ذلك  
لكثرة مكانة التدريبات ىف اذه الورقة ال متكن أن يدرس ويبحث  

ة ىف التلميذ كلها ىف الفصل لضيق الوقت  كان الوقت لدرس اللغة العربي
املدرسة املتوسطة اإلسالمية اوحكومية بونانج دماك قليال جدا واو ثالثة 
ساعة لكل فصل ىف أسبوع  لذلك الطريرة الىت استعملت ىف إجياز 
التدريبات اي بوسيلة أعمال املنزيل  يعمل التلميذ ما يأمره املعلم التدريبات 

م يف يوم األربعاع أو يوم يوم الثالثاة مثال ىف بيته مث جيمعها على مكتبة املعل
اخلامس ويطلع املعلم اذه األعمال املنزيل  وطريرة أخرى ىف تصحيح 

                                                 
8

  130ص السابق، المرجع ،السمانعلى  دمحم
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األعمال املنزيل اي ببحثه امام الفصل، بعبارة أخرى حبث املعلم األعمال 
 املنزل ىف امام الفصل ويصححها التالميذ اخلطيئات من أعماهلم 

ات  أحيانا من وطريرة السؤال واجلواب يستمر ىف حبث التدريب
جهة املعلم، مثل: ما األجوبة لسؤال منرة الواحد؟ خارة ألمحد أو العامة 
لكل التالميذ، وجيب التلميذ  بأجوبة ما يكتبه ىف كتابه  ومن جهة 
التالميذ، مثل: يا أستاذ، ما مرصود السؤال منرة الثاىن؟ جيب األستاذ ذلك 

 ذلك السؤال  السؤال ببني مرصوده  وال جيب األستاذ بأجوبة
وإذا نظرنا إىل حمتويات ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن  

نصف السنة األوىل وجدنا املهارات اللغوية األساسية واي اإلرغاة والفهم 
من املسموعات واملكتوبات واوحوار والرراةة والكتاية  واذه املهارات متصلة 

باعتماده يرجى أن بعضها ببعض  وذلك مناسبة بالكتاب املدرسي اجليد و 
 يستطيع مساعدة التالميذ باكتساب اذه املهارات اللغوية بصورة متوازنة 

 
 من ناحية تنظيم كتابة الورقة   . ب

أما ترتيب أبواب الكتاب الذى يصلح للتدريس فيختلف واحد عن 
أخر  أن الكتاب اللغوي ينبغي أن يبىن على أساس إجراةات للتدريبات ىف تعلم 

فالنظام الصاحل املرتب برتتيب منطرى يسهل ىف فهم ما يشمله  اللغة العربية 
الكتاب وكذلك بالعكس أن نظام الكتابة الذى يكون بدون ترتيب علمي 

 وبدون إاتمامه فيصعب تناوله ويعسر فهمه وال يسهل ملن يريد أن يتعلمه 
وأما تنظيم كتابة ورقة تدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة 

على فهراس الورقة، مث تدخل من باب إىل باب أخر  وىف كل باب  األوىل فيردم
تنظيم املواد التايل: املوضوع، وقدرة الكفاةة ىف اذا التعلم، مث ملخص املادة 

 ويرتتب على:
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كفاةة اإلستماع واوحوار مث الدفتار املفردات وتعلم الرتكيب مع تدريبات ىف   -
 مسألة الرتكيب 

 باللغة العربية ىف الرراةة مث تدريبات ىف مسألة الرراةة كفاةة الكالم والرراةة   -
 كفاةة الكتابة مث تدريبات   -
 وفصل األخر حيتمل على تردير الكفاةة واإلمتحان  -
 

واذه الورقة تعتمد على الطريرة اإلنترائية  ويطلب اذه الطريرة األستاذ 
ان النجاح ملشروع أو املدرس املؤال، ألن عملية اختيار املدرس أام ركن من أرك

تعليم العربية لغري العريب، وجيب أن تلرى إاتماما بالغا وأن تؤخذ بكل حيطة 
 9ودقة، ألن املدرس يبده جناح العملية وفشلها 

ومن ناحية تنظيم كتابة الورقة، ورقة تدريبات لطالب الصف الثامن 
 الىت 2008/2009نصف السنة األوىل مطابق باملنهج الدراسي ىف السنة 

ومناسبة  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)تستعمل املنهج 
 بالتالميذ ىف مرحلة املتوسطة 

 
 

 ج. مقارنة الورقة بالكتب اللغة العربية األخري
يؤلفه دكتور املرصود بالكتب اللغة العربية األخري اي الكتاب الذى 

انج، وكتاب اللغة العربية مسار  (Toha putera)اداية وطبعه ونشره مطبعة طه فوترا 
كتاب اللغة العربية طبعه إدارة و  مسارانج  (Aneka Ilmu)طبعه مطبعة أنيكا علم

  .(Departemen Agamaشؤون الدينية )

                                                 
9
  119 ، دار الكاتب العريب للطباعة والنثر، الراارة، بدون سنة، ص  لعربمشكلة تعليم اللغة العربية لغير ااوحديدى،  دكتور على 
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ومكانة ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األوىل عند  
ىت كتب املصادر اي أن اذه الورقة مكملة عن كتب املصادر ىف املسائل ال

حتتمل فيها  مثل نص اوحوار ومحلية املفردات والرتاكيب مث الرراةة والتدريبات 
 وتردير أو تثمني ىف أخر كل االبواب  

اذه الورقة ال متكن أن يصري كتابا مصدرا جبانب كتب املصادر ألن 
اذه الورقة قد اقتصر حبثه  لذلك ال يفهم التالميذ ىف تعلمها إال بعد تعلم كتب 

 كتاب املصدر أو كتاب أخر الذي يتعلق هبذه الورقة   أخرى من
 

 د. مزايا الورقة ونقصانها

لكل كتاب مزايا ونرصان وكذلك لورقة التدريبات لطالب الصف 
 الثامن نصف السنة األوىل، هلا مزايا ونرصان  

 وأما مزايا اذه الورقة كما يلي:
اوحوار وتابعه املفردات يرتكب املواد ىف اذه الورقة بتنظيم وترتيب واي مردم ب .1

املهمة من اوحوار، وبعد اوحوار واملفردات التعلم عن الرتكيب الكلمة مث 
 الرراةة  

موافرة مواضع الدراسة ىف كل باب ملرحلة املتوسطة  اذه متكن التالميذ أن  .2
تتعلم اللغة العربية باستعمال اذه الورقة بسهل ملوافرة مواضعها بدرجة 

 عروهلم 

بات لطالب  اذه متكني التالميذ أن يسيطر على األمناط اللغوية كثرة التدري .3
الىت تعلمها ومتكينهم أن يواجه اإلختبار على كمال اإلستعداد حىت 

 يوارلهم إىل النجاح 
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اإلمتحانات ىف أخر كل باب  ذلك يردر على اسرتجاع التالميذ إىل املواد  .4
كينهم أن يواجه اإلختبار الىت قد تتعلم حىت يفهمهم كل املواد فهما تاما ومت
 على كمال اإلستعداد حىت يوارلهم إىل النجاح  

 2008/2009موافرة اذه الورقة مبنهج الدراسي ىف مرحلة املتوسطة سنة  .5
حىت ميكن للتالميذ  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)واو 

 أن يستعملها ىف وجه اإلمتحان 

 

 يلي: وأما نرائص اذه الورقة، اي كما
ليس ىف اذه الورقة إرشادات للمعلمني، ولذلك ليس لكل مدرسني متساويا   1

ىف استعمال اذه الورقة من جهة الطريرة أو النظرية أو من جهة اهلدف ىف 
 عملية تعليمها 

ال يكتفي على املعلم واملتعلم جمردا على استعمال اذه الورقة ولكن البد أن   2
صدر مثل كتاب اللغة العربية لدكتور يستعمل بالكتاب األخر من كتاب امل

 Departemenطبعه إدارة شؤون الدينية )اداية أو كتاب اللغة العربية 

Agama).  
كثرة اخلطاة ىف كتابة املواد حىت يصعب على التالميذ ما حيتوي فيها من   3

 الكلمات إال بعد السؤال إىل املعلم 

ا لضيق الوقت املردر ال تبحث اذه الورقة كلها لكثرة مواداهتا وتدريباهت  4
 جبانب الكتب اللغة العربية األخرى 

ال يكتفي على املعلم واملتعلم أن يستعمل اذه الورقة بطريرة وحداا بل   5
مجيع الطرق ىف إيصال العلم من املعلم إىل املتعلم، وأن يستعمل تصريفات 
الكلمات الراموس لواسعة البيانات وباخلصوص للمتعلم، وفيها تدريبات ىف 

 اللغة العربية فاحتاج املتعلم إيل كتب األخرى ىف فهم اذه الورقة 
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التدريبات لطالب الصف الثامن  ورقةومن ناحية منهج الدراسي ىف 
نصف السنة األوىل وإذا نظرنا إىل تعريف منهج الدراسي واو "خطة العمل ىف 

إىل  امليدان املدرسي يشمل أنواع اخلربات والدراسات الىت تورلها املدرسة
 10التالميذ 

ىف مرحلة املتوسطة من ناحية منهج  بالتالميذاذه الورقة تناسب  
الدراسي، ويساعدام على إجياز درس اللغة العربية ىف الرراةة والكتابة واحملادثة 
أوالكالم واإلستماع والرتكيب أو الرواعد والتدريبات والتمرينات  كلها مهمة 

 سيلة لضبط الكالم، ورحة النطق، والكتابة  جدا ىف سيطرة املهارات اللغوية وو 
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 35الطبعة العاشرة، دار املعارف، مصر، بدون سنة، ص  المواجهة الفنى لمدرس اللغة العربية، العليم إبراايم، عبد  



 

 الباب الخامس
 خاتمة البحث

 
 الخالصة . أ

وبعد أن ألقى الباحث ما كتبه من املسائل ىف هذا البحث من الباب األول 
 إىل الباب اخلامس، فالبد أن يقدم األن اخلالصة وهي كما يلي:

اما املادة ىف ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األوىل فهي  .1
ألول التعلم عن الساعة، والباب الثاين تنقسم إىل مخسة أبواب. الباب ا

التعلم عن اللغة العربية، والباب الثالث التعلم عن األعمال اليومية، والباب 
الرابع التعلم عن الذهاب إىل املدرسة، والباب اخلامس التعلم عن كيفية 
الوضوء جيدا، وىف كل باب وقع على خالصة املادة احلوار، والقراءة، 

يبات مث التقدير أو التثمني ىف اإلمتحانات. وهذه تدل والرتكيب، والتدر 
على أن هذه الورقة تستخدم طريقة تنظيم الكتاب بالطريقة اإلنتقائية وهي 
الطريقة الىت تطلب املعلم أن يسيطر مجيع الطرق لكي يستطيع أن يبني 

 واما منهج الدراسي ىف هده الورقة مجيع املواد موافقة باملهارات الىت تعلمها.
 Kurikulum Tingkat Satuanفاستخدم منهج الدراسية ملستوى املرحلة 

Pendidikan (KTSP).   2008وهو منهج الدراسي ىف عام. 
وأما تنظيم املواد ىف هذه الورقة فاستخدم املؤلف طريقة قياسية. فوضع  .2

املؤلف باألمثلة ىف احلوار قبل قواعد اللغة العربية ىف الرتكيب. وذلك مراعة 
لم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. إن اللغة قد نشأت وانتشرت قبل أن ملتع

 يفكر التلميذ ىف تطبيق قواعد ضابطة هلا.

 

 اإلقتراحات  . ب



 

وبعد عرض الباحث ىف هذا البحث وعرف الباحث عن نقصان ومزاياها  
كما ىف املذكور. يؤدى على أن يقدم اإلقرتاحات ولعلها نافعة لكل قارىء ولكل 

 كتاب اللغة العربية ومتعلمها، وهي:معلم  
نظرا إىل أمهية ورقة التدريبات لطالب الصف الثامن نصف السنة األوىل  .1

أن يهتم إهتماما كبريا على ما حيتاج إليه سواء كانت من فينبغي على املعلم 
ناحية اإلستعداد التعليمية أو من ناحية حتليل مادة الدراسية إهتماما كبريا. 

 وينبغي على املعلم لرتقية اإلستعمال لوسائل اللغوية الكائنة باستمرار.

ىت تدرس ىف إن اللغة العريبة ىف بالدنا إندونيسيا من إحدى اللغة األجنبية ال .2
مدارسنا. فلنجاح تعليمها البد أن خنتار الكتب املدرسية اجليدة املناسبة 

 مبتعلقها.

وينبغي على إدارة املدرسة لتزويد أوقات احملازنة اللغوية الىت يرتكز على اللغة  .3
العربية. وينبغي هلا أن يقوم بالتدريبات اللغوية جلميع املعلمني حىت يكون 

 ة اللغوية.منها األحداث بالبيئ

وملعلم اللغة العربية أن ال يزال بزيادة العلم واملعارف املتعلقة بعمليته، ألن ال  .4
خيالف تطور اللغة العربية وتقدمها، وأن يستخدم الكتب املساعدة على 

 الكتاب املدرسي لكى يتحقق أهداف تعليمها ناجحا كامال.

ريا قبل تعليمه. وكذلك وينبغي للمعلم أن يهتم باألهداف الرتبوية إهتماما كب .5
 ينبغي له أن حيدد األهداف التعليمية اخلاصة بشكل جيد.

نظر إىل األهداف الرتبوية ينبغي لوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية ككوهنا  .6
واضعة األهداف ملنهج الدراسي ىف اللغة العربية بإندونسيا أن يهتم الوزارة 

 الدراسي.بنظرية األهداف الرتبوية قبل وضع املنهج 

 

 اإلختتام . ج



 

وىف هناية هذا البحث وبعد أن مّن اهلل سبحانه وتعاىل على الباحث ىف 
إعداد حبثه املتواضع والغىن عن الكمال يتناول حتليل األهداف ملواد الدراسية للتالميذ 
ىف مرحلة املتوسطة. والذى يعتمد فيه الباحث على مصادر العلماء الرتبوية الثقات 

 لم والعرفان الذين هلم خلفية علمية واسعة وموضعية من ناحية املادة.ومراجع أهل الع
واعرتف الباحث أن هذا البحث بعيد كل بعد عن الكمال. ليس هذا 
البحث إال حماوالت بسيطة مين ىف تقدمي الفكرة ملنهج الدراسي ىف اللغة العربية 

الناس أمجعني. وآخر ملرحلة املتوسطة. وآخرا جعل اهلل تعاىل هذا البحث لنا ومجيع 
 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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