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 كلمة الترحيب

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم اإلنسان مامل يعلم،  
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل. وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل 

واملعرفة والفهم حىت متكنت من الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية 
إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول 
على سرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء 

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لكن بفضل  لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة
وخدمة خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 
الرسالة باجلودة. ولذا ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هاؤالء املساعدين 

 واملشرفني واملشجعني منهم:

الكرميني العزيزين احملبوبني، األب "ابرحىم" واألم "عايت" الذين قد ربياين  .0
نة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما تربية حس

على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة 
 والعافية ويهديهما صراطا سويا

األستاذ الدكتور احلاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .3
ن،م.أغ. كنائب املدير األوىل، احلكومية مكاسر ونوابه األستذ الدكتور مردا



 

 

 سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، واألستاذة سىت اواألستاذ الدكتور لنب
الذين قد بذلوا جهودهم عائشة،  م.أ.، فح.د. كنائب املدير الثالث، 

وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
 .مكاسر

 الدكتورالدكتور احلاج حممد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية الرتبية ونوابه  .3
مالك  ةانائب العميد األوىل، والدكتورة مشكك  .م.أغ داموفوليـئ، نوو ليمو 

إبراهم، م.س إ. كنائبة العميد الثاين، والدكتور احلاج شهر الدين عثمان، 
فكارهم يف توجيه  م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأ

 كلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

وشؤون رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  ، م.تح.إ.االدكتور محك .4
 .التدريس

األستاذ الدكتور  ,األوىل.كاملشرفةم.فدثة خالق, ائاألستاذة الدكتور ست ع .5
داين وأرشداين حىت انتهيت . كاملشرف الثاين الذان ساعمحك, م.ت ح إ

 من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل.

كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.



 

 

ه خاص والطالب مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوج .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين أمدويل مبا لديهم من أفكار 

 وآراء يف إعداد هذه الرسالة. 

وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل إىل من ساعدين من األصحاب  .8
 . 1122والصاحبات أصدقائي من قسم اللغة العربية 

الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه 
وعونا بني لدى القرّاء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة, ونسأل اهلل التوفيق 

 واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة, آمني يا رّب العاملني.
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اللغة العربية  تعلم نتائجرتفاعال  3102اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام   : العنوان
 فاوو.-فاوو عالء الدين نوية مداينايف الفصل االول باملدرسة الث

 
اللغة العربية يف  تعلم نتائجرتفاع ال  3102اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام  هذه الرسالة تبحث   

 كتاب طالباستخدام  فيها  يفهموا عن و  ،فاوو غووا.-فاوو عالء الدين نوية مدايناالفصل االول باملدرسة الث
 يف 3102اللغة العربية منهج  كتاب طالب استخدام كيفوهي   لةوحتتوى هذه الرسالة على مشكاللغة العربية 

 ؟ فاوو -فاوو مدين عالء الدين ةاملدرس
 عالء الدينمداىن  " نويةاالث باملدرسة االولالفصل مجيع تالميذ اجملموع الكلي يف هذا البحث هو 

كل التالميذ الذين يدرسون تالميذ. والعينة النموذجية يف هذا البحث هي   36الذين كان عددهم  " فاوو-فاوو
استخدم  ولذا يسمى هذا البحث حبث اجملموع الكلى. فاوو -فاوو مداىنالثناوية باملدرسة  االوليف الفصل 

 تخدام طريقة مجع املواد : التجربت, طريقة املقابلة, الطريقة الوثيقة.الكاتب البحث يف ميدان بإس
ىف استخدام   االولالفصل  اللغة العربية رتفاع تعلمالمهارة تالميذ عن  وجيوز االستنتاج بعد الدراسة 

" يعرف أن مستوى الدرجة جيدتكون يف مرتبة " فاوو-فاوو عالء الدينمداىن  نويةاالثباملدرسة  كتاب طالب
عالء  مداىن نويةاالثباملدرسة  كتاب طالبىف استخدام   االولالفصل التالميذ  تعلم اللغة العربيةنتائج املئوية من 

ضعيف= "  1"  وسط= 31"  فجيد= 66فجيد جدا=  " 0"ممتاز=  وهي   ۱۰۲2فاوو للسنة -فاوو الدين
1" 

 عالء الدين مداىن نويةاالثباملدرسة  كتاب طالباستخدام  ىف  االولالفصل  تالميدمهارة و نتائج مائوية 
و مبرتب "جيد" % ، 34541مبرتب "جيد جدا"  %، و 5557مبرتب "ممتاز" % ۱۰۲2فاوو للسنة -فاوو

  .1"%  ضعيف مبرتب "، و 1" %  وسط مبرتب "، و 21511

 

 

 

 



 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الخلفياتالفصل األول: 

اللغة العربية هي اللغة الىت اختارها اهلل ليخاطب هبا عباده فأنزل هبا 
خامتة شرائعه على أشرف رسله حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو القرآن الكرمي 

 1واألحاديث النبوية.
ىف هذا املعىن نعرف أن اللغة العربية هي اللغة اإلنسانية، ولغة القرآن  

 وية.الكرمي واألحاديث النب
ال شّك َأّن الكلمات العربية مشهورة يف هذا العصر الـحديث كوسيلة 
 أساسية أوىل للتواصل والتفاهم بني أبناء البشر وصفحة أساسية للتفكري والتعبري

من إحدى اللغات اليت تنتشر يف األرض واستخدمتها عدة دول  2 اللغة العربية
يف العامل وجدنا فيها من املزايا ما ليس يف غريها من اللغات. وهي لغة العروبة 
واإلسالم وهي أعظم مقومات األمة اإلسالمية منذ أن بعث اهلل رسوله العريب 

ية املستعملة يف إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها. وهي اللغة الرمسية العامل

                                                             
1
Abd. Rauf Shadry. العربية القيم تدريس اللغة والتاريخ من التقدم, (Cet;III; Bandung: Bina Cipta, 

2014), h. 7. 
، اجلزء ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغةاللغة أصوات يعرببـها كّل قوم عن أغراضهم، انظر الطاهر أمحد الزاوي، 2

 .055الرابع )الطبعة الثانية؛ بريوت : دارالفكر، دون السنة (، ص. 



 

 

 0722ومنذ  3ونطق هبا أكثر من مائىت مليون نسمة. عشرين دولة على األقل
م هذه اللغة قد اعرتفت بـها هيئة األمم املتحدة كلغة عاملية رمسية صحيحة مثل 

 4اللغات العاملية األخرى.

اللغة وسيلة للتفاهم بني األفراد، وهي اليت تعرب عن أفكار اإلنسان 
أو وجداناته كما أهنا تثري أفكار ووجدانات السامع وإذا مل حتدث اللغة املتكلم 

أن أمهية اللغة العربية مازالت عميقة اجلذور .5استجابة السامع، فقدت وظيفتها
يف قلوب املسلمني يف العامل، نظرا لوضع هذه اللغة العربية بالنسبة للقرآن 

نشق منها مجيع تعاليم اإلسالم واحلديث النبوي املصدرين من أهم املصادر اليت ت
 .6اليت جيب أن يفهمها املسلمون و تطبيقها يف حياهتم اليومية

األوقات يتطلب يستمر التعليم يف إندونيسيا إىل تغريات  تزويركما يتم 
اليت تؤدي إىل حتسني املوارد البشرية ونوعية املؤسسات التعليمية القائمة يف 

وذجا جديدا أن ندرك مؤسسة تعليمية قادرة إندونيسيا. لتحقيق هذا يتطلب من
على طباعة عالية اجلودة جيل الشباب. ألن املستقبل يف أيدي جيل الشباب. 

                                                             
3
Azhar Arsyad, اللغة العربية و أسالييب تعليمه, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hal. 1.  
4
Bahar, Ratni Mauliya.  األوراق و المناقثات تعيين علي تعليم اللغة العربية. Makassar : Pasca 

Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2001. 
 .8)القاهرة: مكتبة غريب، دون سنة(، ص.  طرق تدريس اللغة العربيةدكتور عبد املنعمسّيد عبد العال، 5
)الطبقة األوىل؛ جاكرتا: فوستاكا عارف،  مقدمة العربية امليسرةمصطفى حممد نوري و حفصة إنتان، 6

 م(، ص. أ 3118 -هـــ  0237
 



 

 

جودة لألمة تعتمد على التعليم اليت مير هبا أطفال اليوم، ال سيما من خالل 
 .التعليم الرمسي وردت يف املدرسة

املنهج  ملن سيتحقق حىت.املنهج الدراسي، اليت حيددها مايرافع يف املدرسة
 ملاذا فهم .والدولة مصري األمة حتسني تساهم يف، وسوف بشكل جيد الدراسي

التعامل معها من تنمية األمة اليت تعترب حيويةجدا ل كأداة املناهج الدراسية
 ميكن أن، مؤسسة تعليمية يف دورا هاما ألن املنهج تسببت قبلحكومة دولة
، تعليمهم برنامج لنتائج والكفاءة املؤهالت وصياغة تصف املنهج املدرسية

هذه  اجلهود املبذولة لتحقيق تصميم بعد. على وجه التحديداملنهج الدراسية و 
 .الكفاءات النتائج

 على املنهج املصممة حنو أفضل ،لعمالئها املدرسة باع هو الذي املنهج
يف  ضمان اجلودة هو بالضبط املنهج مث .إىل اجملتمع املدرسة أعلى ،نداءاملدرسة 
 ميكن حبيثمدير املدرسة، و  من قبل املعلمني على حنو فعالتسيطر و ، املدرسة

، إدارة املدرسة باالشرتاك معضعت و  حيث املطلوب كما الوصول إىل التوقعات
الدعم  األخرى اليت تقدم اجملتمعات عناصر منوأصحاب املصلحة، فضال عن 

 7.ذكرمدرسة لل

 دميقراطية أهّنا:   كتاهبا رأية تربية يف"  Dede Rosyadaقالت " 
                                                             
7
Nana syaodinh sukmadinat a  “ تطوير المناهج الدراسية   ” (Cet XVI ; Jakarta:kencana,2014).h 
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ختطيط  يف تصميم دورا هاما الذين يلعبون شركاء مها اجملتمع واحلكومة
فقد مت  هذه املشاركة .يف املدارس العملي املنهج، وخاصة املناهج الدراسية

 سواء يف، اجملتمع األوسع مع إشراك، جودة التعليم لتعزيز كخطوة االفرتاض
 حبيث التقييم، وكذلك يف، واملناهج الدراسية، العامة يف املدارس صياغة برامج

 .جمتمعهم من قوية للسيطرة املدارس تستمر

تضفي و ، املنهج الدراسي  ختطيط اجملتمع احمللي يف عملية الل إشراكخب
 جدا كبريا يصبح العملي، املنهج صياغة كبري يف.للمعلمنوعا من املصداقية 

خمرجات التعلم  من. 8املثلى اجلودة حتقيق حنو التعليميةالعملية  جودة لتحسني
يكون  الكتب أو وحدات اليت توجد فيها املنهج فمن املفهوم أن الوصف، من

 مشاكل ظهور، ومع ذلك .تالميذالتحصيل العلمي لل زيادة على هلا تأثري كبري
إلجراء  اليت تدعومتطلبات العصر البالد و  يف النظام القائم التعليم بسبب يف

 .املنهج الدراسي تغيريات يف

أمهية  هي يواجهها تكافؤ الفرص، البلد القضايا اليت مسألة األساسية
تطوير التعليم ل جيب إنشاءحلل هذه املشكلة، و  .جودة التعليمو  وفعالية وكفاءة

 على النحو األمثلقدرات و إمكانيات 

                                                             
م(، ص.  0773هـ / 0202لبنان: دارالكتب العلمية، -)الطعبة األول: بريوت األول اجلزءاملعجم املفصل ىف النحو العريب، عزيزة فوال بابيت، 8

02. 



 

 

منهج  على الكفاءة يشمل أساسية التعليم نموذجل ولسن وقال .
 حيتوي على منهج .9أو النتائج املعايري اليت تؤكد على والتقييم   (Pedagogi)القائ

 التعلم عملية للتالميذ من خالل املقدمة املواد التعليمية

 اسرتا يتضمن نظام تعليمي من خالل استخدام عملية التعلم نفذت
 حتقيق علىنسبة  املتعلمني أن ينظر إىل تعلم جناح .تيجيات أوطرق التدريس

 .واملالحظات، وحتديد املهام االمتحانات، واليت تشمل خمرجات التعلم

 على أساس 3102 املنهج بستخدام سياسة احلكومة من خالل ما سبق
كتاب .كتاب طالب تنفيذتتطلب  هذه املنهجاحملافظة عليه و . اللوائح احلكومية

كتاب  دعا .املتعلمنيدراستها مستقل  ليتم التدريس اليت تصميمها املواد طالب
الدراسة دليل ل جتهيزه ألنه قد متدراسة مستقلة ل وسائل اإلعالم أيضاطالب 

 وجود ذلك بدون التعليم والتعلم أن تفعل أنشطة لقارئا، وهذا هو تية الذا
كتاب هذه   يف األخرى الواردة املعداتخصائص و ، وأمناط، لغةال. مباشرة عليمامل

 يكان يعطي الذ اللغة مدرس أو  "لغةالمعلم  "قد يبدو وكأنه حبيث طالب
 مواد وسائل االعالم وغالبا ما تسمى ذلك، من حىت .لتالميذه التعليمات

 .التعليم الذايت

 ولكن لوجه، التالميذ ملواجهة شيء تعليم أو درسا مباشرة ال يعطي املعلم
 من هي وحدة كتاب طالب تعلم .كتاب طالبلمبا فيه الكفاية معهذه ا
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بشكل  من قبل التالميذ أنفسهم اليت تدرس التعلم، التعليم و الربنامج أصغر
 كتاب طالب  نظراو ) .التعليم الذايت (نفسه التالميذ تدرس من قبل أو فردي
 عند تطبيقه يف طريق مسدودتلك اليت و  مؤخرا تنفيذها مت 3102 املنهج

كتاب طالب  وه، ورافق التعلم 3102 املنهج وجودمسألة ما إذا كان و 
 الكتابالفضول  و حركة املرور وذلك مع .تعلم التالميذ ىزيادة القادرة عل

 أصبحت تقدمي و البحث الكتاب قررت ،مث  3102 املنهج الدراسي سيؤدي
 .البحث موضوع غووا فاوو-فاوو وية مدايناالثناملدارس 

 العنوان الذيرفع مصدر إهلام ل من مث و للكتاب الدافع يعطي وهذا ما
تعلم  نتائجرتفاع ال  2113استخدام كتاب طالب اللغة العربية منهج “هو
فاوو -فاوو وية معهد مدانيانلغة العربية في الفصل االول بالمدرسة الثال

 .”غووا

 : مشكالت البحثالفصل الثاني

ولتكون هذه الرسالة تأيت يف صورة منظمة وصل إىل نتائج حمققة ومثرة  
 مرجوة قّسم الباحث إىل ثالث مسائل: 

 ةاملدرس يف 3102كتاب طالب اللغة العربية منهج كيف استخدام .0
 ؟ فاوو-فاوو عالء الدين مدين ويةانالث



 

 

 ويةانالثة املدرس يف االول يف الفصل التحصيل الدراسيتالميذ كيف . .3
 ؟ فاوو-فاوو مدين

 3102املناهج  كتاب طالبىنظام   عل تأثري كبري هل هناك. .2
 يف االولل الفص التحصيل العلمي للتالميذ مع زيادة يف املستخدمة

 ؟ فاوو-فاوو عالء الدين مدين ويةانالثة املدرس

  توضيح معانى الموضوع : الفصل الثالث

 معىن للتعبري عن الكاتب، حيتاج متغري يف تفسري أي سوء فهم لتجنب
 نتائج رتفاعال  2113استخدام كتاب طالب اللغة العربية منهج “ عنوان

-فاوو وية معهد مدانيانتعلم اللغة العربية في الفصل االول بالمدرسة الث
 ”.فاوو غوو

لتطبيق جمموعة من  3102املنهج  كتاب طالبكما هو استخدام  
اخلطط ومعرفة الكفاءات وخمرجات التعلم اليت ينبغي حتقيقها من قبل الطالب، 

لديها  كتاب طالبالتعليمية. املوارد ومتكني التعلم، و وتقييم، وأنشطة التعليم
الكثري من املعىن فيما يتعلق بأنشطة التعلم الذايت. ميكن للناس أن يتعلموا أي 

ي مكان مستقل. ألن مفهوم التعلم تتميز ذلك، مث تعلم يف حد ذاته وقت وأ
هو أيضا ال تقتصر على مشكلة، وحىت الناس الذين يعيشون يف أماكن بعيدة 



 

 

كتاب عن مركز املنظمني ميكن أن تتبع منط هذا النوع من التعلم. املتعلقة هبذا،  
 الكتابة على حتقيق األهداف التالية:طالب 

 عرض الرسالة ال تكون لفظية أيضا.توضيح وتبسيط  .0
التغلب على قيود الزمان واملكان، وشعور السلطة، يتعلم كل من  .3

 املشاركني واملعلمني / املدربني.
استخدامها بشكل مناسب ومتنوعة، مثل زيادة الدافع والعاطفة   .2

على التعلم؛ تطوير القدرة على التفاعل مباشرة مع البيئة ومصادر 
يت تسمح للتالميذ أو يتعلم املتعلمون مستقلة وفقا التعلم األخرى ال

 .لقدرة والفائدة
اليت تنص  3102منهج اللغة العربية كتاب طالب يف حني أن استخدام

 ووضع خطط الدروس جمموعة من خطة أو برنامج تنفيذ يعين الكتاب على أن
 .يف عملية التعلم بعد مشاركته قبل املتعلمني اليت جيب حتقيقها الكفاءات

وأما  .النفسيوفعالة و  املعريف سلوك تؤثر على النتائج ميكن أن وبالتايل فإن
 .تحصيل العلمي، وغريهابالنسبة لل

 املسألة وصلت هذا املوضوع الاتقان االنتقال من املتعلمني على قدرة
 .10املادة هذه إتقان مرحلة إىل
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Zainal Arifin , تعلم تقنيات التقييم  (Bandung  Cet : V : PT. Remaja rosdakarya offset, 2013 ),  
h. 1 



 

 

 املتعلمني أن يكون يف حوزة هو القدرة علىيكون املقصود ل الكفاءات
 و العاطفية و االجتماعية و الفكرية الواجبات قدرة بشأن على حد سواء

 الكفاءة على سبيل املثال املدرسةرؤية ورسالة وفقا ل لتنفيذالروحية  األخالقية و
الربع القدرة على  مزيد من الرتكيز على جيب أن يكون اللغوية األساسية

حلل  كأداة اللغة واستخدام بفعالية التواصل ميكن للمتعلمني حبيث الكفاءات ،
 .يف احلياة املشكالت

عملية التعليم نتيجة ل هو التحصيل الدراسي يعين املؤلف يف حني أن
 النهائيةامتحانات و  االمتحانات النهائية نتائج وتشمل الطالب تعلم أووالتعلم 

اليت  خمرجات التعلم أن مستوى تعرف واعية ميكن للتالميذ. على الصعيد الوطين
 االعتقاد املرور أن تضاف إىل فإنه ميكن. التعلم على نشاط يعتمد حتققت
 .املختار التعلم تقنية أو السيطرة على عملية يف أنفسهم

املناقشة  أن الغرض من فمن الواضح ما سبق النقاط الرئيسية يففهم وفقا ل
 العربيةكتاب طالب اللغة استخدام   مسألة اليت تشمل األهداف العامة بشأن

 .التحصيل العلمي للطالب على 3102 منهج

من   تأثري مدى من الناحية العملية هي الكتاب لتحديد القصد كان
التحصيل العلمي  لزيادة 3102 منهج الدراسي كتاب طالب اللغة العربية



 

 

فاوو -فاوو مدين النظام التجاري املتعدد األطراف السابعل يف الفص للتالميذ
 .نوعية التعليم حتسني، من أجل غوو

 

 الفصل الرابع : أهداف البحث وفوائده
 أغراض البحث .أ 

 األغراض اليت يراد احلصول عليها يف هذا البحث هي:

عالء  يف املدارس مدين 3102 كتاب طالب منهج استخدامملعرفة  .0
 .فاوو-فاوو الدين

 عالء الدين يف املدارس مدين وىلفصل اال حتصيل الطالبارتفاع ملعرفة  .3
 فاوو.-فاوو

 مع زيادة يف3102نهج م نظام كتاب طالب على تأثري كبارملعرفة  .2
-فاوو عالء الدين مدين السابع يف الفصل التحصيل العلمي للطالب

 .فاوو
 فوائد البحث .ب 

 الفوائد املطلوبة ىف حبث هذه الرسالة هى:
 زيادة معلومات الباحث والتالميذ ىف اللغة العربية  .0
 والتالميذ ىف اجلمل األساسيةزيادة معلومات الباحث  .3



 

 

نتيجة هذا البحث تكون دليال ملدرس اللغة العربية خصوسا املدرس يف 
كتاب طالب فاوو لكي يفهم استخدام  -فاوو عالء الدين مدايننوية ااملدرسة الث

تعلم اللغة العربية يف الفصل االول  نتائج رتفاعال  3102اللغة العربية منهج 
 ألساتذة اللغة العربية.فاوو -فاوو عالء الدين مدايننوية اباملدرسة الث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 2113منهج  اللغة العربية : كتاب طالب الفصل األول

، على العربية، وخاصة اللغة 3102منهج  كتاب طالب  قبل معرفة ماهو
 كتاب طالب.ما هو منهج كتاب طالب وجيب أن نعرف أوال ما هو ،  األقل 

هي املواد التعليمية مرتبة يف اهتمام منهجي و هذا يشمل احملتوى واألساليب 
 .11الكفاءات املتوقعتحقيق اليت ميكن استخدامها بشكل مستقل لالتقييم و 

،  هي أداة أو التعلم اليت حتتوي على مواد و أساليب كتاب طالب
منهجيو جذابة لتحقيق الكفاءات املتوقع مصممة بشكل كيفية تقييم و والقيود، 

وميكن القول وحدة منطية لتكون جيدة ومثرية لالهتمام   .ستوى التعقيدوفقا مل
 عندما تكون هناك اخلصائص التالية

هو  كتاب طالبمن خالل  وهي  (Self Instructional):. التعليمية النفس 0
 تعتمد على األطراف ال، شخص قادر على التعلم أو التعلم املشاركني أنفسهم

  .كتاب طالب  مث جيب على، لتلبية حرف التعليم الذايت .األخرى

 الصياغة واضحة تتضمن أهداف .أ 
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Anwar, Ilham. 2012. تطوير المواد التعليمية. Bahan Kuliah Online. Direktori UPI. Bandung 



 

 

حمددة /صغرية كتاب طالبكانت معبأة حيتوي على املواد التعليمية إىل   .ب 
 .تعلم متاماتسهيل وذلك ل

املواد ذات الصلة إىل الغالف اجلوي أو سياق وهي  قدمت السياقية .ج 
 .بيئتهاملهمة و 

 " التقييم، والذي يسمح باستخدام التدريب قيام/هناك أدوات التقييم .د 
 لذايت التقييما

 االتصالية و التعلم.املواد باستخدام امللخصات بلغة واضحة و  .ه 
كتاب   أي مجيع املواد التعليمية من(Self Contained) : . بذاهتا النفس 3

 .ستفادة الواردة يف الوحدة ككلمن الكفاءة أو الكفاءات الفرعية امل طالب
واهلدف من هذا املفهوم هو إعطاء املتعلمني الفرصة ملعرفة املواد اليت متاما، ألن 

إذا كان جيب أنتفعل تقسيم أو فصل املواد  .احد موحدهي معبأة املواديف كل و 
تساع من وحدة واحدة من الكفاءة جيب القيام به مع الرعاية واالهتمام ال

 اليت جيب أن يلم.الكفاءات 

أي وحدات ضعت ال تعتمد على وسائل  (Stand Alone) :قائم نفس . 2
اإلعالم األخرى أو ال ينبغي أن تستخدم جنبا إىل جنبمع غريها من الوسائل 

وجيب أن تستخدم وسيلة واملتعلمني، ال يعتمد  باستخدام وحدات .التعليمية
إذا كنت ال تزال .النمطيةيف مهمات يف الوحدة أو العمل أخرى لدراسة و 



 

 

كتاب   على وسائل اإلعالم األخرى إىل جانب يستخدماالعتماد تستخدم و 
 ،مث التصنف وسائل اإلعالم على وسائل اإلعالم املستقلة.طالب

السلطة التكيف  كتاب طالب  جيب أن يكون(Adaptive) : . التكيف 2
إذا  كان متوائما  يكونوقا لل. على مستوى عال منتطور العلم والتكنو لوجيا

إيالء  .االستخدام املرن، فضال عن ميكن وحدة ضبط تطور العلم و التكنولوجيا
تطوير العلوم و التكنولوجيا من وحدات متعددة الوسائط تسريع اهتمام خاص ل
التكيف هو ما إذا كان حمتويات  كتاب طالب ."حىت اآلن"جيب أن يبقى 

 .املواد التعليمية استخدام حىت وقت معني

ودية كتاب طالب تكون  و ينبغي أن (User Friendly) : . ملستخدم ودية 5
اليت تبدو و دية و مفيدة التعرض للمعلومات كل التعليمات و  .ملرتديها

 .لرتوق للمستخدمني، مبا يف ذلك سهولة للمستخدم ردا على ذلك، الوصو
مصطلح يستخدم عادة هو أحد استخدام استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهمو 

 12أشكال سهلة االستعمال.

منذ أكثر من  .املنهج يعرف مصطلح يف عامل التعليمكلمة   يف حني أن
ويستمد مصطلح املنهج  0852.13قرن و الالفتات اجلديدة للمرة قمم يف القاموس 

ويف العامل أللعاب القوى  "تشغيل"واليت تعين   "Curere"من الكلمة اليونانية
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Vembriarto, St. مقدمة إلى وحدات التدريس. (Yogyakarta press, 2010) h. 21 
13

Sofan amri  , مبادئ المنهج (Cet. V;jakarta: Bumi Akasara,2013), h. 10  



 

 

نوع من   "Chariof"املنهج أيضايعين و ". 14أن تذهبمسافة "يعرف عادة باسم
اليت هي أداة الذي جيمع شخص ، حتفيز للسكك احلديدية يف العصور القدمية

بينما من الدراسي املنهج و جدت دراسات عديدة املنهج "إهناء" إىل "ابدأ" من
 15.حدود أو

 ولكن عندما ينظر خمططا لتصنيف، فإنه تصنيفها إىل فئتني،: 

 تعريف املنهج يف ضوء القدمية )التقليدية(. .0
 تعريف املنهج يف ضوء جديد )حديثة( .3

من وجهة نظر املنهج القدمي عدد من املوضوعات اليت جيب أن تؤخذ  
ي جتربة وفقا رأي احلديثة من املنهج الدراس .على التعليم أو لتحقيق اللقب

 .التعلم لدى الطالب حتت إشراف املعلمني

عدد من  فهما ملنهج الدراسي المل يعد يقتصر على خططا لدرس و
اليت جيب أن تكتمل قبل معلم ضمن الوقت املخصص له، ومع ذلك، الدروس 

التقييمات بكثري من قبل ، بفضل  تعريف املنهج الدراسي فقد تطورت
هو وينا ساجنايا أن املنهج الدراسي ميكن شخصيات هذا النوع من التعليم 

                                                             
14

H. Baego Ishak, تطوير المناهج الدراسية (Cet. V;ujung pandang; CV. Berkah utami, 1998), 

h. 4 
15

S. Nasution, مبادئ المنهج (Cet. V;jakarta: Bumi Akasara,2003), h. 6 



 

 

تفسريها يف ثالثة سياقات خمتلفة، وهي املنهج إىل عدد من الدروس, املناهج 
 .16كم خطط برنامج التعلماملناهج  و ، واخلربات التعليمية تتجه

فهم املنهج باعتباره الدرس الذي استخالصه من قبل الطالب هو مفهوم 
املنهج الدراسي  .ممارسة التعليممن النظريات اللون و املنهج أنه حىت اآلن العديد 

حيث وصل عدد من املوضوعات اليت غالبا ما ترتبط مع اجلهود الرامية إىل 
 الدبلوم نفسه يصف القدرة، يف حني أن احلصول على الشهادات

الكسندر و ، مع فهم خمتلف الكثري من املنهج الدراسي رائدها سايلور
 لويس هي كما يلي

 املنهج كخطة من املوضوعات أو املواد التعليمية .0
 املنهج كخطة على جتربة التعلم .3
 .حتقيقها املراد التعليمية األهداف كخطة املنهج .2
 17.املنهج كخطة على فرص التعلم .2

 :الكتاب يصف بعض آراء اخلرباء هي، فإن لزيادة حتسني فهم املنهج

0. J. Galen Saylordan William M. Alexander يط املنهج الدراسي له يف ختط
التعليمية يفسر معىن على النحو املناهج لتحسني التدريس و 
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 Wina Sanjaya, التعلم في تنفيذ  (Cet.III : Jakarta:Kencana ,2015), 

 h. 2. 
17

M. Ali,  المناهج الدراسية في المدارستطوير  (Cet II :Bandung : PT. Trigenda Karya/ 2010), h. 

2-3. 



 

 

 The Curriculum is the sun total of the schoolis efforts to infulence“التايل

learning, whether in the classroom, on the      play ground, or out of 

school”.مدرسة الطفل للتعل مسواء يف  لذلك فإن أي حماولة للتأثري
ويشمل املنهج ، الفصول الدراسية، يف امللعب أو خارج املدرسة

 .الدراسي مبا يف ذلك األنشطة الالصفية
3.  Horald B. Alberty CS يف إعادة تنظيم املناهج الدراسية يف املدرسة

 All of the sktivities that are provided for“الثانوية ننظر إىل املنهج بأنه 

student by the school" ملتقتصر فقط على املوضوعات،بل للمنهج  لوفقا
يشمل أيضا العديد من األنشطة األخرىداخل وخارج الفصول 

هذا التعريف نرى فوائد  .الدراسية، اليت تقع حتت مسؤولية املدرسة
 التالميذ خارج املوضوعات.جتارب ألنشطة و 

2.   B. Othanel Smith, W.O Stanley and J. Horald Shores نظرت يف املناهج
 A sequance of the potential experiences set up in the school“ الدراسية بأهنا

for the purpose of discip lining children and youth in group ways of     thinking 

and  acting”ن يرون املناهج الدراسية و عدد من خربهتا حيتمل ميكن أ
حىت يتمكنوا من التفكري والتصرف مثل ، تعطىل ألطفال والشباب

 .غريه من الناس



 

 

فهم جديد أن املناهج تقدمي من التعريف أعاله املناهج الدراسية، و 
ليست جمرد جمموعة من املوضوعات،بل يشمالل برنامج بأكمله وكل أشكال 

 .احلياة يف جتربة املدرسة من األطفال حتت مسؤولية املدرسة

الكفاءة ؟ الذي يصبح مشكلة التالية هي ما هو املقصود من اإلمكانات
املواقف يف العادة من التفكري تنعكس هو مزيج من املعارف واملهارات و القيم و 

 :هو Mc. ashanلوفقا .18والعمل

A knowlegde, skill and anbilitis or capabilities that a person activiies,which 
become part of his or being to the exenthe or she can stis fotoily perform particular 
cognitve, affective adn psyhomatir behaviours. 

ها شخص اليت ميلكالقدرة هو املعرفة و املهارة و Mc. Ashan وفقا الكفاءة 
 احلركيةالوجدانية و ، كان جزءا من نفسه حبيث تلوين املعرفية السلوكية

من رأي أعاله فمن الواضح أن الكفاءة جيب أن تكون مدعومة من 
 املعرفة

أن االختصاص العام أن الكفاءة جيب ،  H.Syafrudin Nurdin   وقال
اخلرجيني و الكفاءات الكفاءة من ، ومها ميلكها كل طالب تصنيفها إىل أربعة

املهارات و ، تنعكس واملوضوعات الكفاءة على صعيد املناهج والكفاءة املعرفة
بعد االنتهاء من التالميذ عمل االجتاهات والقيم يف العادة من التفكري و 
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الكفاءات املوضوعات،أو صياغة ، يف حني أن يدرسون يف مستوى معني
 د الطالب موضوعامت عينة كاملةومهارات الطالب يف التفكريو التصرف بع

بعد النتهاء موضوعات هو ،الكفاءة الناجتة عن بعض املواد تنتج الكفاءة
 .تنتج خرجيي الكفاء

غور دون يوضح بعضا جلوانب اليت جيب أن تكون .ومتشيا مع هذا الرأي
 القيمة, فهم املهارات, املعرفةو :واردة يف االختصاصات اآلتية 

 19.الفوائد,املوقف,

ليس فقط يف مستوى املعرفة ولكن الكفاءة ، والكفاءة الوصف أعالهمن 
وهكذا، فإن الكفاءة .يف منط من السلوك أو العمل الذي قام بهتكون صورة ل

املواقففي العادة من تنعكس هي يف جوهرها مزيج من املعرفة واملهارات و القيم و 
  يت ميكن مالحظتها وأو املؤشرات اليت تشري إىل اإلجراءات ال، التفكري والعمل

وكذلك املرحلة املواقف يتضمن جوانب املعرفة و املهارات و القيم و كمفهوم 
 .20التنفيذ الكامل

 0725املناهج الدراسية يف اندونيسيا قدت تقدم منذ فرتة ما قبل عام 
 3103وهو ساري املفعول حتىنهاية عام 3112إىل املناهج الدراسية يف عام 
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التعلم يف تصميم هدف لتحسني جودة عملية التعلم و تبديل املنهج وي .قبل
يف ، سواء وفقا للبعض اخلرباء،تغيري املناهج الدراسية من وقت آلخر.املدارس

احتياجات األشخاص الذين يتم سنويا دول أخرى، وذلك بسبب إندونيسيا و 
متيل إىل تغيري و اعترب تطوير املناهج كعامل متطلبات العصر دائما يف تطور و 

لذلك،منهج جيد من املتوقع أنيتم تنفيذها يف إندونيسيا  .مستقبل األمةدد للحم
 .اليت ستنتج طفل مشرق املستقبل يف البالد الذي له آثار لتقدم األمة و الدولة

إىل  0725املنهج يف إندونيسيا اليت تطور سادت من فرتة ما قبل عام 
نظم .ات يف النظامبعض االختالف، لديها 3112املناهج الدراسية يف عام 

مزايا  .اخلالفات أن حيدث اليت ميكن هو مزايا وعيوب املناهج الدراسية نفسها
وأساليب املكونات، والتقييم، ومبادئ وعيوب ميكن استخالصها من املدرج، و 

 .من تطوير املناهج الدراسيةمناذج و 

يف  3102-3102الدراسية بدأ يف العام الدراسي  3102املنهج  
مدارس احلكومة املعينة، واملدارس اليت هي على استعداد لتنفيذ. يف ضوء املنهج 

، ونشاط التعلم هو عملية التعليم الذي يتيح الفرصة للتالميذ لتطوير  3102
)الوجدانية(، كافة إمكاناهتم يف مهارات متزايدة تدرجييا من جوانب املوقف 

املعرفة )املعريف(، واملهارات )النفسي(. وسيلزم هذه القدرة من قبل التالميذ 
للحياة واجملتمع، واألمة، واملسامهة يف رفاهية احلياة البشرية. ألهنيكون النشاط 



 

 

التعليمي جيب أن اجتاه حنو متكني مجيع التالميذ احملتملني من املتوقع 
 21.الكفاءات

  مت واليت اجلودة لتحقيق .3102 املنهج والتعلم التعليم  مبادئ
،أنشطة الت علم جيب أن تستخدم 3102تصميمها يف وثائق املنهج الدراسية 

 :املبادئ اليت ركزت على عدة جوانب و هي

 تركز على املتعلم. .0
 تطوير اإلبداع لدى املتعلمني. .3
 خلق جو من املرح والظروف الصعبة. .2
 علم اجلمال، واملنطق، وحركي.بدون هتمة القيم، واألخالق، و  .2

أساليب التعلم املتنوعة من خالل تطبيق اسرتاتيجيات و توفري جتربة و 
يف أنشطة  .خمتلفذات معىن و ، تتسم بالفعالية والكفاءة، السياقية، التعلم متعة

و حتويل املعلومات و يتم تشجيع  جتد بنفسهاالتعلم، الطالب على التعليم و 
، املعلومات اجلديدة اليت موجود بالفعل يف ذاكرته، والتحقق من املعقدة

يعيش الوقت الذي ووقت املكان و بيئة ووضعفي املعلومات أو القدرة وفقا لل
يلتزم رأي األساسي أن املعرفة ال ميكن نقلها بعيدا عن املعلم 3102فيه.منهج  
 البنائية(.للتالميذ )

 الفصل الثاني: نتائج تعلم اللغة العربية
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ن تعلم اللغة العربية يف املدرسة األطراف أن الطالب لديهم والعرض م
الكتابة.إلنشاء هذه و القراءة  ,الكالم ,أربع مهارات وهي مهارات االستماع

 املهارات ومن املتوقع أن يكون أيضا مهارات هؤالء املؤيدين العناصر اللغوية.

العربية، فإن   يف اللغة العربية ينبغي األخذ تعلم الطالب أيضا على الثقافة
كال من الثقافة الشفوية و الكتابة و الثقافة، وبالتايل يف التعلم ومن املتوقع أن 
توجيه الطالب يف املمارسة العملية، حبيث تعلم اللغة العربية ميكن أن حيقق 

 باعتبارها الطالب الناطقة باللغة العربية معلمي اللغة العربية.
لتعليمات الالزمة للقيام بأعمال جتارية لتحديد حتقيق األهداف الرتبوية وا

أو تقييم سلوك من أجل إيالء االعتبار الواجب لسعر أو قيمة بناء على معايري 
عملية إعطاء قيمة حتقيق لنتائج التعلم من قبل الطالب مع املعايري  .معينة

 22.احملددة املشار إليها التحصيل العلمي للطالب

التعليم و التدريس حتتاج اإلجراءات لتحديد حتقيق أهداف املنهج جهود 
إىل القيام به من أجل ميميب ريكان السعر تقييم أو حكم قيمة على أساس 

وتتحقق عملية إعطاء قيمة لنتائج التعلم من قبل الطالب مع .معايري معينة
 23.بعض املعايري املشار إليها التحصيل العلمي للتالميذ
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األكادميي مستوى جناح التالميذ يف هو أداة لتحديد  Muhibbin Syah لوقا 
 24.أنشطة التعلم

 Nana Sudjana تعريف التحصيل الدراسي هو نتيجة التعلم اليت تضم أيضا ثالثة
العاطفي )املتعلقة املواقف فإن اجلانب  ),الفكريإتقان (اإلدراكي  :جوانب
التقف عفن الثالث ). القدرة أو املهارة للعمل أو التصر (اجلانب النفسي)والقيم

 .هوال يتجز أوال ينفصل حىت تشكيل عالقة هرمية، ولكن وحدها

 اختبار الفني .1

االختبارات جترى أدوات أو اإلجراءات املستخدمة يف إطار قياس وتقييم 
عن طريق قياس اجلهاز يف شكل اختبار، مث الناس سوف  الختبار املتعلمني.

  .تنجح يف معرفة الفروق بني األفراد
أوال كأداة قياس للمتعلمني يعمل على قياس . ينقسم يف اثننيوظيفة اختبار 

تطور املتعلمني كما يتعلم املشاركون جلعل عملية التعلم يف فرتة زمنية معينة.يف 
لنجاح برنامج تعليم، ألنه من خالل التجربة أن تعرف مدى برنامج املرتبة الثانية 

 التدريس اليت مت حتديدها.
ية الختبار نتائج التعلم من التجارب ميكن هناك بعض املبادئ األساس

 قياس األهداف التعليمية احملددة للمواد الدراسية اليت مت تدريسها.
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اختبار تعلم جيب أن تكون قادرة على قياس بوضوح نتائج التعلم اليت  .0
 .أنشئت وفقا لالملنعم يوسف أغراض التعليمية غرامة

ليمية السكان اليت مت تدريسها، البنود اختبار عينة متثيلية من املواد التع .3
لذلك ميكن اعتبار لتمثيل مت احلصول عليها للمتعلمني ملتابعة وحدة 

 .تعليم أداء كامل
أشكال الصادرة يف اختبارات حول خمرجات التعلم جيب أن تكون  .2

متنوعة، حبيث حقا مناسبة لقياس التعلم النتائج املرجوة مبا يتفق مع 
 .أهداف االختبار نفسه

غي تصميم خمرجات التعليم مع أداة للحصول على النتائج املرجوة، وينب .2
 .يوحي البيان، أن تصميم اختبار حتصيلي ينبغي إعداد ذات الصلة

إىل جانب تعلم االختبار مبثابة مقياس لقدرة الطالب، وينبغي أيضا أن  .5
تستخدم كأداة للعثور على معلومات مفيدة لتحسني الطريقة اليت يتعلم 

 25.وكيفية تدريس املعلمني نفسهاالطالب، 
هو إدارة البيانات  .إدارة نتائج االختبار مع الفريق املرجعي

ألن املعايري املستخدمة يف التقييم هو متوسط اجملموعة الذين تناولوا .اإلحصائية
حبيث يتم حتديده إلدارة البيانات نفسها جتريبيا.أما عن كيفية . االختبارات

  درجاتمعاجلة عشرات اخلام إىل
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 متعلم لكل درجة إعطاء .0
 للمجموعة املتوسطة القيمة على العثور .3
 الكتف تقاطع من صغرية كمية على العثور .2
 إنشاء مبادئ توجيهية لتحويل يستند إىل اجلدول املطلوب .2
يف  .حتديد قيمة كل حتويل املبادئ التوجيهية املتعلم على أساس .5

 .التفاصيل، وميكن تفسري مثل هذه اخلطوة على النحو التايل
 الفرعية. االختبارات كل شكل .0
 وزن كل االختبارات الفرعية. .3

 بدون اختبارتقنية  .2
مع تقنية تقييم بدون اختبار أو تقييم نتائج التعلم من الطالب القيام به 

خالل املقابالت من دون اختبار ولكن جعل املالحظات )املراقبة(، وطرح من 
هذه التقنيات بدون اختبار بشكل عام تلعب دورا .واالستبيانات ودراسة الوثائق

معايري تقييم خمرجات التعليم وفقا  هاما من أجل فهم خمرجات التعلم للطالب
على معايري تقييم  3102 66 لتعليمات بشأن تنظيم وزير التعليم والثقافة رقم 

 .يغطي التعليم
هو تقييم شامل أجريت لتقييم املدخالت )املدخالت(، تقييم احلجية  .0

 عملية، والنتائج )املخرجات( من التعلم.



 

 

التقييم الذايت هو التقييم الذي قام به الطالب العاكسة ملقارنة أوضاعهم  .3
 النسبية للمعايري املقررة.

التقييم على أساس احملفظة هو التقييم الذي جيري لتقييم العملية برمتها  .2
انات املتعلمني املشار تعيني األفراد واجلماعات يف اخلارج أو يف من الكي

 الفصول الدراسية، وخاصة موقف واملهارات.
التثنية هو عملية جترى لقياس مدى حتقيق الكفاءة املستدام للمتعلمني يف  .2

 عملية التعلم، ورصد التقدم احملرز وحتسني خمرجات التعلم للطالب.
شاط الذي جيري دوريا لتقييم كفاءة الطالب االختبارات اليومية هو الن .5

 بعد االنتهاء من الكفاءات األساسية واحدة
تثنية النصفية هو نشاط يقوم به املعلمون لقياس حتقيق الكفاءة من  .2

أسابيع من أنشطة التعلم. ويشمل نطاق إعادة  7-8املتعلمني بعد 
 التجديد النصفي كل املؤشرات اليت تعكس كامل الفرتة.

هناية الفصل الدراسي هو نشاط يقوم به املتعلمني لقياس كفاءة  تثنية .2
 الطالب يف هناية الفصل الدراسي.

اختبار مستوى من الكفاءة وأنشطة القياس اليت تقوم هبا وحدة التعليم  .8
 لتحديد حتقيق الكفاءة.

اختبار مستوى جودة الكفاءة هي القياسات اليت أجريت من قبل   .7
 احلكومة.



 

 

ين هو األنشطة قياس الكفاءات احملددة من قبل االختبار الوط .01
املتعلمني حتقيقها من أجل تقييم مدى حتقيق املعايري الوطنية للتعليم، تنفذ 

 على الصعيد الوطين.
امتحان املدرسة / الكتاتيب هو فعل لقياس حتقيق الكفاءة  .00

تتجاوز اختصاص اختبارها يف األمم املتحدة، اليت أجرهتا وحدة 
 26.التعليم

التحصيل الدراسي يف هذا البحث ، فإن تعريف بشكل أكثر حتديداو 
أو  (UAS) نتائج تعلم الطلبة و اليت تشمل االمتحان النهائي الفصل الدراسي

فيهذه ، األسبوعيةنتائج االختبارات قيمة تالميذ املدرجة يف كتاب التقارير و 
رس اليت تالميذ يف احلالة اليت تالميذ الذين يأخذون التعليم والتعلم يف املدا

املدرسة بالضبط ما الباحثون يعين أن التالميذ من الفصالل سابع النظام 
 فاوو.-فاووعالء الدين  التجاري املتعدد األطراف مدرسة مدين
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 الباب الثالث

 طريقة البحث العلمى
 

 الفصل األول: المجموع الكلي
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
27

 

والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية املعىن: اجملموع الكلى هو 
 .لدراستها ويليها سحب االستنباطوخصيصة معينة أثبتها الباحث 

 قالت سحرسيمى أركنتوا ما اجملموع الكلى هو:
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian apabila 

seorang peneliti ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu 

wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
28

 

املعىن: اجملموع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من املواد للبحث العلمي إذا ارد 
الباحث ان تبحث العناصر املوجودة ىف ميدان واحد فبحثه يعترب بالبحث 

 الكلى.
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 Sugiyono.  مناهج البحث التربوي, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 117 
28

Suharsimi Arikunto, إجراءات البحث, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 



 

 

و غري املؤهلني السابقني جاء الدكرتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابه  
Pengantar Metodologi Penelitian موصول مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن"

 :في عزيز احلكيماجملموع الكلى
 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber 

data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.
29

 

املعىن: اجملموع الكلى هو مجيع موضوعات البحث الىت تتكون من أنسان 
و حيوان و نبات و ظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا 

 شخصيات أو خصائص يف البحث.

من البيان املذكور فعرف الباحث أّن اجملموع الكلى هو مجيع التالميذ 
. ۱۰۲2فاوو للسنة -اإلسالمية مداىن  فاووالثناويةباملدرسة االولالفصل 

 ينقسم إىل  فصلني.

 الفصل الثاني:العينة النموذجية

 أن العينة النموذجية هي:قال سحرسيمى اركنتو
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  

penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  

sebagai suatuyang berlaku bagi populasinya untuk sampelharusbenardapat  

mencerminkan sifat-sifat utama   bagi populasinya. 
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موع الكلى الذى جتث الباحثة املعىن: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن اجمل
ىف هذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد الباحث ان تعم 
حاصالت حبثه, يعىن هو يأخذ احلالصة من حبثه الذى يتمثل ىف العينة 
النموذجية الىت تعترب متثال للمجموع الكلى والبد ان تكون هذه العينة 

 ع الكلى.النموذجية تتصف يصفات اساسية جملمو 
 وقال أيضا: 

Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil semuanya 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan 

apabila jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 

20-30% atau lebih sebagai sampel.
30

 

شخس فيحسن للباحث أن  011املعىن: إذا كان مصدر املواد أقل من 
من  يتناوهلم كلهم، كان البحث حبث العدد/اجملموع الكلى. فإذا كان أكثر 

شخص فيأخذ الباحث ان خيتار منهم العينة النموذجية نرتاوح بني  011
31-21.% 

-اإلسالمية مداىن  فاوو الثناويةباملدرسة  االولالفصل أما عدد تالميذ 
 22شخص من عددهم. و أخذ الباحث  011أقل من  ۱۰۲2فاوو للسنة 

تالميذ ليكون العينة النموذجية. فيستخدمها الباحث يف هذا البحث هي العينة 
 النموذجية بدون نظام. 
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Suharsimi Arikunto,  راءات البحثإج   (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 108. 



 

 

 وادطريقة جمع الم الفصل الثالث:

 هو:(field research) يداين البحث املبطريقة يف مجع املواد ةقوم الباحثت

طريقة الىت استخدامها الباحث ىف  (  Interview)املقابلة طريقة  .أ 
مجع  املواد مبقابلة مدرس اللغة العربية لوجد مواد عن عالمة 

أمناط اجلمل األساسية باملدرسة الىت استعملها املدرس بتعليم 
 فاوو-العالية اإلسالمية مداىن  فاوو

تجمع فيها الباحث هي الطريقة التي (dokumentasi)الطريقة الوثيقة  .ب 
املعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. ستأخذ 
الباحث املعلومات عن أحوال املدرسة واملباين ومكمالت املدرسة 

 .وغريها من األشياء اليت تتعلق ببحث هذه الرسالة
 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي

 شرح سوهارسيمي اركنتو عنها حيث قال: 
Instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam metode 

pengumpulan data. 

املعىن: أدوات البحث العلمى هي الوسائل الىت استخدمها الباحث ىف  
 طريقة مجع املواد.

Instrument penelitian adalah alat untuk memperoleh data,atau ini harus 

dipilih sesuai dengan data yang diinginkan. 



 

 

املعىن: أدوات البحث العلمى هي الوسائل للحصول على املواد. وهذه 
 الوسائل الىت اختارها الباحث وفقا لنوع أو البيان احملتاجة.

 tehnik analisis dataالفصل الخامس: طريقة تحليل المواد 

 اليت يستخدم يف هذا البحث فهي:أما الطريقة التحليلية 

 أما حتليل املواد وتنظيمها، فاستعانت الباحث بثالث طرق آتية:

الطريقة اإلستقرائية, وهي الىت جترى عن طريق اإلتيان خبالصة  . أ
 البحث من األمور العامة إىل األمور اخلاصة.

الطريقة القياسية وهي الىت جترى عن طريق اإلتيان خبالصة  . ب
األمور اخلاصة إال األمور العامة, وهي بذلك ضدا البحث من 

 الطريقة اإلستقرائية.
الذى  ((Persentaseأو العرض ( (Deskriftif kualitatifالوصف النوعى  . ت

تستعمله الباحث بتحليل املواد عن طريق وصف املواد الىت 
 (.(Tabel frekuensiوجدهتا الباحث إىل القائمة التكرارية 

 ستعمل الباحث برموز كمايلي:ىف حتليل املواد ت

 

 

 أما رموز النسبة املائوية:



 

 

 
=    P  القيمة  املائوية 

 =    F تكرار األجوبة 

=   N  عدد املستجيب 

 1جدول 

 التالميذ مهاراتطبقة

 مهاراتطبقة درجة فهم المواد

 ممتاز 211 – 86

 جيدجدا 85 – 72

 جيد 71 – 56

 وسط 55 – 42

 ضعيف 41 – 16

 الثقافةالرتبية و  املثبوت وزارةاملعايري  :املصدر

 

 

 الباب الرابع



 

 

 عالء الدين مدانى نويةاالثالفصل األول : لمحة عامة عن المدرسة 
 فاوو –فاوو 

ومما ال بد منه ىف عصرنا احلاضر ان يتسلح الناس باملعرفة واملهارة 
حياة اجملتمع املتحضر وهو حىت يتمكنوا من التنافس مع بعضهم ىف 

عصر التسابق يف العلوم املعارف والتكنولوجيا املتطورة وعصر حافل 
بعديد من التحديات فعلينا وعلى احلكومة الوقوف موقفا احلكيم من 
مواجهة هذه التدحيات وعلى املؤسسة التعلمية أن تسياهم بدورمها 

من حتسني حياة  الفعال ىف توجيه طالهبا إىل ما هتدف إليه احلكومية
األمة بأسرهم واملتمثلة ىف تكوين أجيال التنمية القومية املؤمنني با اهلل 

 سبهانه وتعاىل فيجون بلدهم ودينهم.

حتملت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية كمؤسسة تربوية 
إسالمية مسؤولية كربى يف جناح التعليم الوطين, وعلى ذلك, أنشأت 

مدربة خمترب التدريس على طالب جامعة عالء الدين  إدارة اجلامية مدرسة
 ليقوموا بالتدريب العلمى.

فاوو ففر عام  -مسيت هذه املدرسة مبدرسة مدان الثانوية فاوو
مث  افتتاحها لقبول الطالب اجلدد ألول مرة رمسيا، وبعدم  6116



 

 

تقدمت وحتسنت من حيث  الكمية والنوعية, إفتتحت املدرسة الثانوية 
ة هلا وهلذا اصبحت هلذة املدرسة مرحلتان ومها املدرسة مدان التابع

كيلومرتات من   01فاوو.وتقع هذة املدرسة على بعد  -الثانوية فاوو
 مدينة مكسر شرقيا. 

 –أما أوضاع املدرسني و التالميذ يف املدرسة مداىن الثانوية فاوو
 فاوو فيمكن توضيحها كما يلي:

 أحوال املدرسني . أ

التدريس إحدى العوامل اهلامة إلجراء الرتبية والتعلمية إن هيئة 
وحتسني معارف  الطالب. و يف احلقيقة، إن جناح الطالب يف طلب 

 العلم يتوقف على كفاءة املدرس ىف تفهيمهم للمادة اليت يعلمها .
كما أن مسافة مسكن املدرسني من املدرسة الىت فيها يدرسون 

دريس. إن كان املسكن بعيدا من املدرسة تؤثر بصفة مباشرة ىف عملية الت
فمن الصعب أن يأثر املدرسة إىل املدرسة على صوعده، أما إذا كان 
املسكن قريبا فالصعوبة تذكر على املدرس احلضور قبل بداية التدريس، 

 وهبذا يكون االستعداد كامال.



 

 

فبالنسبة للمدرسني ىف هذه املدرسة فكان معظمهم يسكنون قريبا 
سة وهذا بالطبع يشارك ىف تيسري عملية التدريس وكان عردهم من املدر 

 موضحا ىف القائمة التالية. 
 2جدول 

-3105 فاوو-فاوومداين عالء الدين  الثانويةأوضاع املدرسني ىف املدرسة
3102: 

 الدراسة األخيرة المدة االسم الرقم

 S 3 مدير املعهد محك إليس م.ت ح. إالدكتور  0

 S 2 رئيس املدرسة م.فد.إريف, س.أغ,  3

 S 2 اللغة العربية إغ.م.تح.أرجب،س.البد ع 2

 S 2 القرآن واحلديث أمحد ح.، س.ب د.إ 2

 S 2 فقه الدكتور أندوس أ.أخرح أ ب ف.م ب د إ 5

 S 1 إقتصاد ألدي الرسقينط، س. ب. د..إ 2

 S 2 فيزكيا علي عومر داىن، س.ب د. إ. م.  ف فيس 2

  ك ت ك أمراهلل يونس 8

 S 1 بيولـجيا الدكتور أندوس بّسي 7

 S 1 ف ك ن إدى ونكسا س.ب د 01

 II S 1ت إ ك  فإزة, س.س 00

 S 1 اللغة اإلندونيسية فطرياين, س. ب د. 03



 

 

 S 1 قراءة وكتابة القرآن حرنا, س. أ.غ 02

 S 3 فقه الدكتور قمارية 02

 I S 1علم األرض  مرحيين, س. أ غ 05

 S 1 عقيدة واألخالق حشيم, س. أغحممد  02

 S 1 علم احلساب حممد النصري, س.أغ 02

 I S 1ت إ ك حممد ريش, س. أ غ 08

 S 3 التاريخ اإلسالمي الدكتور احلاجة. مرحاىن 07

 I S 1التاريخ العامي  نر إما,س.أ غ 31

 S 2 اللغة اإلندوبيسية  نرمى ب. س. أ غ. م م 30

 S 1 فيزكيا رينا كرنيا, س. ب د 33

 S 1 قراء وكتابة القرآن رودياط, س.ب د.إ 32

 S 1 احملفوظات صربودين, س. ب د.إ 32

 II S 1علم األرض مسفي مسادينك, س.سوس 35

 S 1 قراء وكتابة القرآن سيت. نرمحة, س.ب د إ 32

 I S 1اللغة إلجنيلزي  سيت. روغييا, س. ب د 32

 S 1 إقتصادية سوكرين نورمشسور, س. ب د 38

 II S 3التاريخ العامي  الدكتور وحيد رحيم, م م 37

 S 2 كيمييا زينل  عليم, س.س إ,س.ب د, م.ب كيم 41

 II S 2اللغة إلجنيلزي  زين الدين، س.أ غ. م.أ غ 40

 



 

 

 مكمالت املدرسة .2

كما هو معروف لدينا أن املدرسة حباجة إىل الوسائل واملكمالت 
دراسية. ولكن من املشكالت اليت نواجهها مؤخرا أن  املدرسة, خصة يف عملية

ال تتوفر مها يف معظم املدارس مع أن هلا دور هام كم ساعدة لتحقيق أغراد 
الدراسة. الوسائل واملكمالت املدرسية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ورئيس تينمبونغ تزداد وترتقى سنة بعد سنة بسبب املعونة اجليدة من املشرفني
املدرسة واملدرسني واملوظفني واملسامهة الكبرية من قبل احلكومة والدي التالميذ 
والتلميذات. بل مساعدة كثرية من احلكومة ووزارة الشؤون الدينية يف تنمية 

 املدرسة كمية أم كيفية.

 4جدول 

 :1126 فاوو-فاوومدانيعالء الدين  نويةاالث أما الوسائل املتوفرة فياملدرسة
 البيان المجموع الغرف الرقم

 جيدة 2 غرفة املدرسني  2
 جيدة 2 الغرفة اإلدارية 1
 جيدة 6 الفصول 3
 جيدة 2 املكتبة 4
 جيدة 2 غرفة الكشافة 5
 جيدة 2 غرفة احلواسب 6
 جيدة 2 اجلمعية التعاونية 7
 جيد 3 املعمل 8
 جيد 2 امليدان الرياضي 4



 

 

 جيد 2 املسجد 21
 جيدة 2 الصالةغرفة  22
 جيد 1 بيت اخلالء/ احلمام 21

 6102يوليو  62مصدر املواد: نتيحة املراقبة 

رتفاع ال 2113اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام  الفصل الثاني: 
اللغة العربية في الفصل االول بالمدرسة  تعلم نتائج

 فاوو -فاوو عالء الدين نوية مدانياالث
حيبب على كل التالميذ أن يتعلموها هي اللغة العربية. ومن  من املواد الىت

. وللوقوف 3102 اللغة العربية منهج كتاب طالباستخدام  بني تلك املواد
, ألقت الباحث اللغة العربية كتاب طالبفهم التالميذ عن   دراسةعلى 

 .اللغة العربية كتاب طالباإلحتيار عن  

أمناط  فهم التالميذ عن  راسةدومن اإلمتحان وجد الباحث املواد عن 
 والنتيجة نستطيع أن ننظر إليها ىف اجلدول األيت:اللغة العربية  كتاب طالب

 
اللغة العربية  كتاب طالباستخدام  تالميذ الفصل الثاين ىف نتائج امتحان 

نوية االلغة العربية يف الفصل االول باملدرسة الث تعلم نتائج رتفاعال3102منهج 
 فاوو.-فاوو مداين

 



 

 

 2جدول 

 نتيجة مساءاأل رقم
0 
3 
2 
2 
5 
2 
2 
8 
7 

01 
00 
03 
02 
02 
05 
02 
02 
08 

 إمسا عيال حبري
 حري ألحري
 صلححريالعرسد 

 كرسن كسموردن
 امحد سول

 حممد عاىل حسيب وين
 م. انديك
 م.عريف

 م. اصروحل
 حممد عريلنغ خسارف

 حممد فرحن مولن
 حممد فلني

 م.فات اغنو النور
 م. اسود عاىل
 م. مولن عغنو

 م. نور زلفيكر. ح
 كاميلي سر.ك

 حريناس.أ

85 
25 
28 
25 
28 
25 
22 
82 
22 
25 
22 
85 
81 
22 
25 
25 
22 
82 



 

 

07 
31 
30 
33 
32 
32 
35 
32 
32 
38 
37 
21 
20 
23 
22 
22 
25 
22 
22 
28 
27 

 مغفرة العدوي عزاح
 ميناساري

 ملي سندي
 مسزفح دحلن

 حرتنيتنيند أفريلي 
 نور فجرينات ألمت

 نور حياي االرمحوت
 نورعني فرت عتام حريسنات

 نور أنياس
 نوزالعدي يت افرتو

 سيات الرحم 
 حممد اكرب

 حممد عايل سات
 أ.رغيل م. اكمل 

 ابد لرمحن مولن. س
 ابد الرمحن عمريدن
 عغون حمتار سفرت  
 امحد ابدله فتحل.ر 

 امحد عدن غتل 
 امحد الرينسحا عمري

 منوير  احمد

82 
22 
81 
25 
25 
22 
22 
82 
22 
82 
25 
22 
85 
22 
83 
83 
82 
85 
81 
25 
82 



 

 

21 
20 
23 
22 
22 
25 
22 
22 
28 
27 
51 
50 
53 
52 
52 
55 
52 
52 
58 
57 
21 

 امحد رمدن
 امحدصفون فقري .أ

 امرمعروف
 اندي نوفل محدن مدان

 اري انوغر 
 ايوب فرمان نبيل

 دان موفق 
 فرتح رمدن 

 غلن طرين سنيغ
 حيك كنيف 

 أ.أليفحا فبيل 
 ادي ارما سري فرت اريان 

 ادي اسالمي حمسيار كحيل 
 عني النورل لتيف 

 امري ألف 
 أ.نديك موىل احلفريك .د

 سرت انغريناندي 
 اندي فعيز سدرمان

 اندي أليل صفرت
 اسرى نورل فتحن الرام

 عزيز نفينات رمدان

82 
83 
22 
82 
82 
28 
80 
82 
28 
83 
25 
22 
82 
81 
25 
25 
22 
25 
22 
82 
21 



 

 

20 
23 
22 

 زكن الزحر 
 عيت رجكي املريان حبار

 نور املتمعينحا
 

22 
22 
82 

 

 الفصل الثالث : تحليل البيانات

 تحليل الوصفي .1
اللغة العربية  كتاب طالباستخدام  ىف بدون  نتائج التعلم وصف .أ 

اللغة العربية يف الفصل االول  تعلم نتائج رتفاعال 3102منهج 
 فاوو غووا.-فاوو باملدرسة الثناوية معهد مداين

ىف  االولتالميذ الفصل ى يتعل أجر اليت ثاستنادا إلىالبح
 نتائجرتفاع ال  3102اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام  

عالء  نوية مداينااللغة العربية يف الفصل االول باملدرسة الث تعلم
تالميذ، فيستطيع  22بعدد موضعات  فاوو غووا.-فاوو الدين



 

 

يف  .التالميذ أنفسهم املنجزة االختبار البيانات من جبمعالباحث 
باخلطوات  اإلحصاء الوصفي ستخدامإبا البيانات معاجلتهاستطيع 

 :التالية
 V1. Bو VI.Aاملتغريات متوسطات درجات حساب .0

 5جدول 

 لقسم املرقب نقاط متوسط حلساب ساعدجدول امل

Fx F X رقم 

028 3 28 0 

812 00 22 3 

031 02 25 2 

338 2 22 2 

320 2 22 5 

28 0 28 2 

231 2 81 2 

80 0 80 8 



 

 

238 2 83 7 

702 00 82 01 

021 3 85 00 

82 0 82 03 

3513 33 1123 02 

Me = 
   

  
 

Me = 
7053

37
 

  Me = 40,84 

 

استخدام   ىفتالمذ ال مهارة دراسة أنواع أن نعرف املذكورة، احملاسبة من

 : كمايلىفاوو  -مداين فاوو الثناوية درسةباملاللغة العربية  كتاب طالب

 
 3جدول 

 درجة فهم المواد تردد نسبة مئوية مهاراتطبقة

 211 – 86 2 5, 57 % ممتاز
 85 –81 11 34541% جيدجدا

 74–61 41 21511 % جيد



 

 

 55 – 42 1  وسط

 41 – 16 1  ضعيف
 

من اجلدول الذى يشمل الدرجة املئوية بالقائمة السابقة، نعرف أن 
ىف  االولالفصل التالميذ  تعلم اللغة العربيةنتائج مستوى الدرجة املئوية من 

اللغة  تعلم نتائج رتفاعال  3102اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام  
فاوو للسنة -فاوو الدينعالء مداىن  نويةايف الفصل االول باملدرسة الث العربية
"  1"  وسط= 31"  فجيد= 66فجيد جدا=  " 0"ممتاز=  وهي 6102

 "1ضعيف= 

الفصل الثاىن  تالميدمهارة بناء على املواد السابقة رأينا أن نتائج مائوية 
اللغة  تعلم نتائج رتفاعال  3102اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام  ىف 

فاوو -فاوو عالء الدينباملدرسة مداين  باملدرسة الثناويةالعربية يف الفصل االول 
و مبرتب "جيد" ، %34541مبرتب "جيد جدا"  ، و 5557%مبرتب "ممتاز" 

 .1%" ضعيف مبرتب "، و 1%"  وسط مبرتب "، و %21511

رتفاع ال  3102اللغة العربية منهج  كتاب طالباستخدام  
-فاوو  عالء الدينمدانى نويةاباملدرسة الثتعلماللغة العربية يف الفصل االول نتائج

لذلك كانت وظيفة  مستوى جيد، أنواع يف يكونفيه  ۱۰۲2فاوو للسنة 



 

 

تعليم اللغة العربية مستواهم الكفائى املتواسط بل يدل إىل  املدرسني يف
 .اجليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباب الخامس
 الخاتمة

 الفصل األول : الخالصات

كتاب استخدام  يف  االولالفصل  تالميذبعد أن سرد الباحث عن مهارة 
عالء فاوو -مداىن  فاوو نويةاالثباملدرسة 3102اللغة العربية منهج  طالب

 فيمكن أن تسحب اخلالصات أن:الدين

 اللغة العربية منهج كتاب طالباستخدام  يف  االولالفصل  تالميذنتائج  .2
 " تكون يف مرتبةفاوو -فاوو  عالء الدينمداين  الثناويةباملدرسة 3102

 " جيد

اللغة  كتاب طالب  استخداميف  االولالفصل  تالميذالعوامل اليت تؤثر  .1
 وفاو -فاوو عالء الدينمداين  نويةاالثباملدرسة  3102العربية منهج 

 تنقسم إىل:

العوامل املؤيدة هي البيئة اللغوية يف احلديث العريب، تشجيعات  -
دريبات اللغوية  املدرسني والطرق املستخدمة حىت يتحمس التالميذ والت

 كاحملاضرة أواخلطابة العربية.

 

املتخرجني من املدرسة  تالميذالعوامل العائقة هي صعوبة بعض  -
املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية من قبل،مل تكن 



 

 

إىل  تالميذثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية وميل  تالميذلبعض 
اللغة العربية  كتاب طالبلون إىل  واستخدام  معرفة املادة العربية وال ميي

يف الكالم اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة 3102منهج 
 وغري صحيحة.

 الفصل الثاني : المقتراحات 

 بناء على نتائج البحث، فقدم الباحث باملقرتحات فيما يلي:
عملية التعليم والتعلم، فحضور هذه  متساويا التحقيقى واألغراض يف .2

على تنمية مهارة  ونأن يساعد املدرس الرسالة العلمية يستطيع
 لتعليم اللغة العربية . تالميدال

نرجو من احلكومة  املعذية أن هتتم بكل ما حتتاج إليه املدرسة لالرتقاد جبودة 
غة العربية لمادة ال كل املواد الدراسية بصف عامة ويف  درجة التعليم فيها يف

 بصف خاصة

 


