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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Membuat LKS Pembelajaran
Bahasa Arab dalam Keterampilan Berbahasa Untuk Siswa Kelas
XI Tingkat Menengah Atas di MAN Lamongan, (2) Mengetahui
efektifitas LKS Pembelajaran Bahasa Arab dalam Keterampilan
Berbahasa Untuk Siswa Kelas XI Tingkat Menengah Atas di MAN
Lamongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan
(R&D). Metodologi yang digunakan adalah (1) pengembangan
dan analisis, (2) metode eksperimen melalui pre test dan post test.
Sumber data penelitian adalah (1) Materi ajar bahasa Arab kelas
sebelas semester ganjil dan genap yang digunakan di MAN
Lamongan, (2) Pakar pembelajaran bahasa Arab, (3) Guru
bahasa Arab MAN Lamongan, (4) Siswa kelas sebelas MAN
Lamongan, dan (5) Dokumen. Penelitian ini difokuskan pada
masalah: “Bagaimana bentuk LKS pembelajaran bahasa arab
pada semua maharah kelas sebelas semester ganjil dan genap
dengan menggunakan kurikulum 2013 di MAN Lamongan,
kemudian penelitian ini juga mengungkapkan sejauh mana
efektifitas LKS pembelajaran bahasa arab pada semua maharah
yang telah dikemabangkan dimaksud dalam meningkatkan hasil
belajar siswa MAN Lamongan.
Setelah melalui penelitian yang mendalam diperoleh hasil sebagai
berikut : (1) LKS pembelajaran bahasa arab pada semua maharah
kelas sebelas semester ganjil dan genap dengan menggunakan
kurikulum 2013 di MAN Lamongan hasil pengembangan secara
umum bagus dan layak untuk digunakan dalam proses
pembelajaran, (2) LKS pembelajaran bahasa arab pada semua
maharah kelas sebelas semester ganjil dan genap kurikulum 2013
hasil pengembangan setelah diterapkan menunjukkan hasil yang
signifikan dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa
kelas sebelas semester ganjil dan genap di MAN Lamongan, hal
ini didasarkan pada hasil pretest dan posttest yaitu pada semester
ganjil terdapat peningkatan 6,95 % dari prosentase nilai pretest
66,55% menjadi 85,31% di nilai posttest. Begitu juga disemester
genap juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan
didasarkan pada hasil pretest dan posttest yaitu terdapat
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peningkatan 7,55 % dari prosentase nilai pretest 67% menjadi
81,44% di nilai posttest
Keywords: LKS (Lembar Kerja Siswa), Keterampilan Bahasa
(Mendengar, Berbicara, Membaca, Menulis), dan
)Penelitian Pengembangan (R&D

خلفية البحث

بواعي أو بغري واعي .اللغة هي أداة للتعبري عن الذات،
وأدوات االتصال ،ووسيلة للسيطرة االجتماعية.
أما الغرض يف تعليم اللغة العربية فقد حصل على

إن اللغة العربية ،هي لغةُ القرآن الكرمي واألحاديث
الشريفة الذين جيعلهما املسلمون مصادر الشريعة الدينية.
ألهنما مصدران يف اإلسالم فال بد على املسلمني أن
يتعلمومها لعلهم يعلمون بتعليم اإلسالم.

غرض تعليمه أساسيا .أما الغرض العام يف تعليمها
ليساعد التالميذ على فهم القران واحلديث كمصادر
أحكام اإلسالم والكتب الدينية والثقافية اليت تكتب
ابللغة العربية والكالم واإلنشاء ابللغة العربية واإلرشاد ملعلم

إن اللغة نعمة هللا العظمى ،وميزاة اإلنسان
الكربى ،وهلا قيمتها يف مجيع جماالت احلياة البشرية ،وهي
اخلاصية اليت متيز هبا اإلنسان عن سائر احليوان ،ولوان

اللغة العربية ليكون مستعدا مبهنته .والغرض اخلاص أن
يشجع التالميذ يف الكالم واملطالعة واإلنشاء واالمالء
وكذلك القواعد .والغرض يف تطبيق الطريقة لتقضي

البعض قد عدها وسيلة فإهنا يف احلقيقة غاية تدرس لذاهتا
مبنهجها وقواعدها ألهنا وعاء األفكار بل هي جرء منها
وربطت بني الفكر والعمل ،ومن عناصرها :التفكري
والصوت ،والتعبري عن الفكر الداخل والعمل اخلارجي،

حوائج تعليم اللغة .والسيما تعليم اللغة العربية .لذلك
جيب على كل االفراد الدراسية أن يعرف عن أمهية
الطريقة .كما قال حممود يونس أبن الطريقة أهم من
2
املادة.

وبفضل هذه النعمة قد اصبح اإلنسان كائنا مثاليا على
وجه األرض.
اللغة هي وسيلة للتواصل االجتماعي يف شكل

انطالقا من الكالم السابق ،جيب على الطالب
يتعلمون اللّغة العربية أن يفهموا أربع مهارات أساسية,
منهم مهارات االستماع ومهارات الكالم و مهارات

نظام الرمز الصويت الناجتة عن الكالم البشري 1.البشر
كمخلوق اجتماعية حيتاج إىل وسيلة للتفاعل مع األخرى
يف اجملتمع .من أجل التفاعل االجتماعي ،فيأخذ الوصيلة
للتواصل تسمى اللغة .يف أداة اتصال اليومية اليت غالبا ما

القراءة واملهارات الكتابة .ويف تعلم اللغة العربية يفضل
لطالب الفصل احلادي
أربع مهارات أساسية خصوصا ّ
عشر الثانوي يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
بالموجنان .وإذا كان الطالب يفهمون أحد من املهارات

تستخدم للتواصل هي اللغة .فلذلك لكل جمتمع لغة ،إما
يف شكل لغة مكتوبة أولغة شفوية .تكون اللغة ابعتبارها
وسيلة لالتصال وظيفة على أساس احتياجات الشخص

وال كل مهارات فيكون تعلم اللغة العربية ليست القصوى.
ويف تعليم اللغة العربية جيب أن تكون التدريبات
الختبار وتطوير فهم الطالب ،أي فهم يف مهارات

1Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab
(Bandung :Humaniora, 2009), 2.

Metodologi pembelajaran bahasa arab (Bandung: Pustaka
penerbit,2012) 4 chaidar al wasilah,2
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كراسة التدريبات ملادة اللّغة
 -1كيف يكون تصميم ّ
لطالب الفصل احلادي عشر الثانوي يف
العربية ّ
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان؟
كراسة التدريبات ملادة
 -2ما مدى فعالية استخدام ّ
لطالب الفصل احلادي عشر الثانوي
اللّغة العربية ّ
يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان؟

االستماع ومهارات الكالم و مهارات القراءة واملهارات
الكتابة.
و ّأما يف فصل حادي عشر مبدرسة الثانوية

اإلسالمية احلكومية الموجنان يستعمل الطالب كتاب
منهج  3102نشرته وزارة دين مجهورية اندونيسيا .ويف
الكتاب هناك التدريبات يف كل مهارة لكن التدريبات أقل
موافقة بقواعد تعليم اللغة العربية من حيث مهارة

أهداف البحث

االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و ومهارة الكتابة.
مشوقة ،حىت
وكذالك التدريبات يف ذلك الكتاب غري ّ
قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية ال ينمو بسرعة ،وجعل
الطالب ابمللل.

و ّأما اهلدف هذا البحث فما يلي:

كراسة التدريبات ملادة اللّغة العربية
 -1لتصميم ّ

لطالب الفصل احلادي عشر الثانوي يف
ّ
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

انطالقا من الكالم السابق ،يف هذا البحث
لكل
سوف يقوم الباحثة تصميم ّ
كراسة التدريبات ّ
لطالب الفصل احلادي عشر
مهارات ملادة اللّغة العربية ّ

بالموجنان.
كراسة
 -2ملعرفة مدى فعالية استخدام ّ
لطالب الفصل
التدريبات ملادة اللّغة العربية ّ
احلادي عشر الثانوي يف مدرسة الثانوية
اإلسالمية احلكومية بالموجنان.

الثانوي يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان
من أجل احلصول على مساعدة الكتب للطالب يف تعليم
اللغة العربية.
مشكّلت البحث

اإلطار النظري

استنادا إىل تلك املشكالت الواقعية اليت وقعت
يف كثري من املدارس وخاصة يف املدرسة الثانوية

 -0كراسة التدريبات
أ) تعريف كراسة التدريبات
كراسة التدريبات هي كتاب يشتمل على جمموعة
من التدريبات اليت تتناول خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا
واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبط

اإلسالمية احلكومية الموجنان ونظرا إىل أمهية املادة
التعليمية ،أراد الباحثة أن تصميم املواد التعليمية لرتقية
مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة
كراسة
الكتابة .وتصمم الباحثة حتت العنوان" :تصميم ّ
لطّلب الفصل احلادي
التدريبات ملادة اللّغة العربية ّ
عشر الثانوي (البحث والتطوير ابلتطبيق على املدرسة
الثانوية اإلسّلمية احلكومية الموجنان)" .و ّأما أسئلة
البحث اليت أخذت الباحثة يف هذه الرسالة ما يلي:
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بفصول الكتاب املدرسي ،وعادة ما يرتك يف كراسة
3
التدريبات فراغ يكتب فيه الطالب فيه إجابته.

 )0تعرف املتعلم األصوات العربية ومتيز مابينها من
اختالفات ذات داللة
 )3فهم مايلقي عليه من حديث ابللغة العربية،

ب) أمهية كراسة التدريبات
تعد كراسة التدريبات من أهم ما يالزم املدرس

وإبيقاع طبيعي ىف حدود املفردات اليت تعلمها
 )2انتقاء ماينبغي أن يستمع إليه
 )4التقاط األفكار الرئيسية
 )1التمييز بني األفكار الرئيسية والثانوية
)2
)7
)9
)8

يف تدريس اللغة العربية 4.إذ تتيح اجملال للتالميذ
لإلجابة عن التدريبات اإلضافية اليت تصحب
كل درس ،واليت من شأهنا دعم ما ورد يف

تعرف احلركات الطويلة والقصرية والتمييز بينها
تعرف التشديد والتنوين ومتييز مها صوتيا
إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة
متابعة احلديث وإدراك مابني جوانبه من

الكتاب املدرسي من تدريبات هتدف يف
جمموعها إيل تنمية املهارة اللغوية املطلوبة.
وتعد كراسة التدريبات عادة ابلشكل الذي
يسمح للتلميذ ألن جييب فيها .ويلزم عند إعدادها

عالقات
معرفة تقاليد االستماع وأدابه
)01
طريقة لتدريس مهارة االستماع ،مسوها ابلطريقة

حتقيق التكامل بني ما يرد فيها وما يشتمل عليه كل
درس من تدريبات.
 -3تعليم املهارة اللغوية

السمعية الشفهية البصرية .إن عملية االستماع
عملية معقدة ،تعتمد على اإلنصات إىل الرمز
املنطوق ،مث حماولة فهمه و تفسريه ،ولذالك فإن
عملية اإلستماع تتكون من أربعة عناصر ال ينفصل

أ) مهارة االستماع وتعليمها
االستماع هو استقبال الصوت و وصوله إىل األذن
بقصد و انتباه ،وهذا النوع هو املستخدم يف احلياة و
5
التعليم فهو إحدى عملييت االتصال بني الناس مجيعا.
أما االستماع فهو عملية يعطى فيها املستمع اهتماما

أحدها عن اآلخر وهي:
 )0فهم املعىن اإلمجايل.
 )3تفسري الكالم و التفاعل معه.

6

خاصا و انتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات.
مهارة االستماع هي تكرار األصوات ابللغة اجلديدة حىت
فتقاتده األذن ومن مثة ميكن نطقها نطقا سليما7.أما
8
أهداف مهارة االستماع كما يلي :

 )2تقومي الكالم و نقده.
9
 )4ربط املضمون املقبول ابخلربات الشخصية.
تقومي االستماع عن طريق كما يلي :
رمحان إبراهيم ،االجتهات املعاصرة ( ،القاهرة  :دار الفكر العرىب،) 0897 ,
.332
عمر الصديق عبدهللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( ،اخلرطوم  :الدار 8
العاملية.21 – 24 ،) 3119 ،
9
امحد فؤاد عليان  ،املهارات اللغوية ماهيتها و طريقة تدريسها( دار املسلم ،
.10-11 ،)0883

رشدى طعيمة ،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج التعليم العربية ( ،مكة
مكرمة  :املعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى.341 ،)0891 ،
رشدى طعيمة ،مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي ( ،القاهرة  :دار 4
الفكر العرىب.042 ،)0889 ،
5
امحد فؤاد عليان  ،املهارات اللغوية ماهيتها و طريقة تدريسها ( الرايض :دار
املسلم .48 ،)0883،
6
عمر الصديق عبد هللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( اهلرم  :اجلار العاملية،
.23،)3119
3

7
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عنه أبلفاظ ،يقال يف نفسي كالم ،ويف اصطالح
النجاة :اجلملة املركبة املفيدة11.أما التعريف
االصطالح للكالم فهو :ذلك الكالم املنطوق الذي

 )0أسئلة توجه إىل الطالب كتابية أو شفهية جييب
عنها شفهياً أو كتابياً.
 )3توجيه أسئلة االختيار من متعدد ،يوضح يف كل

يعرب به املتكلم عما يف نفسه من :هاجسه ،أو
خاطره ،وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات،
ومايزخربه عقله من :رأى أو فكر ،وما يريد أن
يزودبه غريه من معلومات ،أو حنو ذلك ,يف طالق

سؤال عدة إجاابت.
 )2أسئلة الصواب واخلطأ وفقاً للنص الذي مسعه
الطالب.
 )4مأل الفراغات ذات العالقة ابلنص املسموع.

وانسياب ،مع صحة يف التعبري وسالمة يف
األداء12.مهارة الكالم هي مهارة مهمة جدا ألن
الكالم أساس اللغة 13.أي حقيقة اللغة هي الكالم،
وقال حممد على اخلوىل أن اللغة أساس صوتية ،قد

 )1املزاوجة بني قائمتني يف ضوء ما مسعه.
 )2الرتتيب حبيث يطلب من الطالب ترتيب
الكلمات وفقاً لتسلسل حدوثها الزمين كما
يفيد النص.

تكلم االنسان قبل أن يكتبها ،فاللغة أساس نشاط
الشفوي أو الكالم 14.حيث عرف اللّغة أبهنا
أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم 15.واألهداف

 )7التلخيص كأن يلخص الطالب ما فهم من
النص املسموع.
لكي يكون التلميذ قادرا على إدراك الكلمات

16

واجلمل والعبارات املطبوعة ,فإنه البد أن يكون قد
استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة من

العامة ملهارة الكالم فيما يلي :
 )0نطق األصوات نطقا صحيحا
 )3التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا
واضحا

قبل .فاالستماع يساعد على توسيع ثروة التلميذ
اللفظية .فمن خالل االستماع يتعلم التلميذ كثريا
من الكلمات واجلمل والتعبريات الىت سوف يراها
مكتوبة .إن االستماع يف كل األوقات ،فاملدرسون
يوضحون شفواي معاىن الكلمات ،وما يقوله الكتاب

 )2التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة
 )4أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من
متحدثي العربية
 )1نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا
 )2التعبري عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية
املناسبة
 )7استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة

املدرسى.

10

ب) مهارة الكالم وتعليمها

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن :األصوات املفيدة،
وعند املتكلمني هو :املعىن القائم ابلنفس الذين يعرب

على أمحد مذكور ،تدريس فنون اللغة العربية( ،عمان  :دار املسرية ،)3118 ,
.031
11
جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ج  ،3مادة (كلم).913،
12
حممد صالح الدين على جماور :تدريب اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية.322 ،
13
عبد احلليم حنفى ،طرق تعليم اللغة العربية ( ،ابتو سنكر  :معهد بروفسور حممد
يونس العاىل االسالمى احلكومى.22،)3111 ,

حممد علي اخلوايل ،أساليب تدريس اللغة الربية ( ،الرايض  :اململكة العربية
السعودية.01 ،)0892 ,
عمر الصديق عبدهللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( ،اخلرطوم  :الدار 15
العاملية.71 ،) 3119 ،
عمر الصديق عبدهللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( ،اخلرطوم  :الدار 16
العاملية.77 ،) 3119 ،

10

14
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إن القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري الرموز
اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينية و تتطلب هذه الرموز
فهم املعاين ،كما أهنا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية

 )9استخدام النظم الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية
عند الكالم
 )8ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه املستمع

و هذه معاين ،مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة ابلقراءة
معقدة إىل درجة كبرية18.مهارة القراءة هي فعل بصري
صويت أو صامت يستخدمه اإلنسان لكي يفهم ويعرب،

 )01إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر
ميكن تقسيم اختبارات مهارات الكالم إىل :

 )0إختبارات األصواتعن طريق :اختبارات النطق،

ويؤثّر يف اآلخرين ،والقراءة صامتة ،وجهرية ،وهي بطيئة

اختبارات التنغيم ،اختبارات املكتوبة.

أوسريعة .فأما الصامتةفتُستخدم للفهم ،وأما اجلهرية
فستخدم للتأثري يف اآلخرين ،وهي لذلك حتتاج إىل

 )3اختبارات املفردات ،والختبار املفردات هناك بعض

حركات األيدي وتعبريالوجه والتنويع يف الصوت ،والش ّد
على خمارج احلروف19.واألهداف العامة ملهارة القراءة

 )2اختبار القواعد والرتكيبات ،و ميكن اختبار القواعد

التكنيكات منها :املنبهات املرئية.

يف اختبار الكالم كما يلى :اإلشارات أو املنبهات
البصرية

20

فيما يلي:
 )0ان يتمكن الطالب من ربط الرموز املكتوبة

 )4الكالم من أجل االتصال أو التعبري املباشر (معدل

ابألصوات اليت تعرب عنها ىف اللغة العربية
 )3ان يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح
 )2ان يقرأ بفهم وطالقة دون أن تعوق ذلك قواعد
اللغة وصرفها

السرعة والطالقة)
عند تقومي قدرة التلميذ على االتصال شفواي
يكون الرتكيز األساس على توصيل اوترمجة الرسالة أو
سلسلة من الرسائل ،واالهتمام ينصب على معرفة قدرة

 )4ان يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها
 )1ان يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قوائم
مفردات مرتمجة إىل اللغتينس

التلميذ على فهم .فالتلميذ قد تعلم يتكلم ومن مث
فالكلمات والرتكيبات يف هذا االختبار ليست حمددة
17
وترتك للتالميذ أنفسهم.

لقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة
القراءة هي قدرة على القراءة النصوص اللغة العربية
والكتب املكتوبة ابللغة العربية قراءة جيدة صحيحة
فصيحة .و أهداف أساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة

وقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة
الكالم هي القدرة على التحدث ابللغة العربية صحيحا
وفصيحا .وأهداف أساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة
العربية هييستطيع الطالب أن يتكلموا لغة العربية تكلما

العربية يستطع الطالب أن يقرؤوا قراءة صحيحة و

صحيحا.

ت)
Khalaf Al Asaf Abdullah, Maharatul Qira’ah dalam
http://aliqtissad.wordpress.com/2016/12/23/qiraa,
(3
Januari 2017), 1.

مهارة القراءة وتعليمها

فتحى علي يونس ،املرجع( ،القاهرة  :مكتبة وهبة  ،)3112 ،ص027 .
18
فتحي على يونس و حممود كامل الناقة ،أساسيات تعليم اللغة العربية ( القاهرة:

19

17

20

دار الثقافة 0877م).028 ،

عمر الصديق عبدهللا ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها( ،
اخلرطوم  :الدار العاملية.89 – 87 ،) 3119 ،
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يفهموا ما قرأه سواء كانت كلمة أو مجلة أو نصا اللغة
العربية.

والكتاب يركز على هدف دكتور فتحى على يونس و
دكتور حممد عبد الرؤوف الشيخ فهى:
 )0أن يكون خبط و قراءة ،املواد املناسبة تتم كتابة

ث)

املفردات
 )3أن يعرف املبادئ الىت تؤدى إىل وضوح اخلط ،املواد
للغرض من كتابة اجلملة
 )2أن يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال  ،املواد

مهارة الكتابة وتعليمها
مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ التلميذ ملا

يكتب أمامه ،وكتابة ما يلى عليه ،والقدرة على كتابة ما
حيول يف خاطره ويعرب عما يف نفسه ،وأتيت هذه املهارة
بعد تعلم التلميذ احلروف عن طريق أصواهتا ،فهو

املناسبة يتم كتابة املفردات أو اجلملة
 )4أن يعرف املبادئ اإلمالء و العالقة بني الرموز و
الصوت ،املواد املناسبة واالمالء
 )1أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا ،املواد

يتعلم أوالً رمسالرموز الكتابية من أعداد وحروف ،ومعظم

املناسبة واإلنشاء
 )2أن يكون الكلمات من احلروف ،املواد اليت يتم كتابة
الرسائل ،واملفردات والعبارات واجلمل

كراسات اخلط نقال صحيحا
 )3تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية ىف أشكاهلا
املختلفة ومواضع وجودها ىف الكلمة

التلميذ املعاقني عقلياً من ذوي اإلعاقة العقلية
البسيطة.واألهداف العامة ملهارة القراءة فيما يلي: 21
 )0نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو ىف

والطريقة املستخدمة يف هذه املدارس املختلفة أو
خمتلطة ،أن املعلمني يف املدارس لتعليم مهارات الكتابة
عن طريق النسخ واالستنساخ ،إن شاء ،وفقا ملستوى
الصف 22.وتقومي الكتابة ( اختبارات الكتابة ) كما يلي

 )2تعود الكتابة من االيمني إىل اليسار بسهولة
 )4كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة ومتصلة
مع متييز اشكال احلرف
 )1وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا الجيعل للبس

23

:
 )0التدريب على عالمات الرتقيم .أييت املعلم بقطعة
مكتوبة مث يطلب من الدارسني إعادة كتابتها مع

حمال
 )2مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية ىف الكتابة
 )7إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب
 )9مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة

مراعات عالمات الرتقيم اليت التوجد ىف القطعة.
 )3حتديد الكلمة اخلطأ وتصويبها .أييت املعلم أبربع
كلمات صحيحة منها كلمة واحدة خطأ ىف
التهجي ويطلب من الدارس حتديد الكلمة اخلطأ.

 )8مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة
 )01سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه بيسر
مواد التعليمية املصممة خصوصا ألهداف التعلم
اليت مت حتقيقها واملستوايت الدراسية .يف هذه املناقشة،
عمر الصديق عبدهللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ( ،اخلرطوم  :الدار
العاملية.004 – 002 ،) 3119 ،
22
حممد صاحل الشنطى ،املهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنوهنا(،
السعودية :داراألندلس للنشر و التوزيع0434 ،ه –  3112م) ،ص -307
302

عبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري
الناطقني ابلعربية ( ،دار اإلعتصام ،دون السنة )71 - 28 ،

21

23
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التعليم والتعلم .والباحث يصف عن أقوال اخلرباء وأفعاهلم
أثناء املقابلة أوأثناء املالحظة املباشرة ،حيث يقيد ويكتب
الباحث مجيع ما جيده من املخرب يف املذكرات املتعلقة.

أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)
د)
ذ)
ر)

 )2التكملة بكلمة وفيها أييت بكلمة ويطلب من
الدارس اإلتيان بكلمة تتم املعين.
 )4ولقياس قدرة الطالب على التعبري الكتايب يطلب

وجيري هذا البحث حسب املراحل التالية:25

منه موضوعا يكتب فيه ويفضل عدم تقييد حريته
يف موضوع معني.
 )1يعطي الدارس جمموعة من اجلمل تتعلق مبوضوع
واحد ىف غري ترتيبها الصحيح ويطلب منه أن يعيد

حتكيم اخلرباء

كتابتها ابلسياق السليم الذي يبني ترتيبها املنطقي
أو الزمين.
لقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة
الكتابة هي القدرة على نسخ احلروف اللغة العربية حىت

دراسة مبدئية  /حتليل االحتياجات
مجع البياانت
ختطيط
التصحيح والتعديل اخلطة
التجربة احملددة
التصحيح والتعديل االنتاج

تكون كلمة أو مجلة أونصا .وأهدافها أساسية يف تعليم
اللغة العربية يستطع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية خبط
صحيح و مناسب بقواعد الكتابة يف اللغة العربية.

التجربة امليدانية
التصحيح والتعديل النهائي
نشر اإلنتاج
وبني دوره كما ظهر يف اجلدول التايل:

منهجية البحث
 -0مدخل البحث ونوعه
تستخدم هذه الدراسة البحث والتطوير
( .)R&Dالبحث التطوير هو تطوير أساليب البحث اليت
تستخدم إلنتاج منتج معني ،اختذ هذا البحث على منهج
البحث والتطوير ) .(R&Dويعرف أنه حبوث الدراسة
املنهجية لتصميم وتطوير وتقييم برامج وعمليات وخمرجات
التعلم متسقة وفعالة 24.إن منهجية البحث املستخدم هلذا

والتحليل ابستخدام معاجلة البياانت التجريبية،
ونوع من البحث الكمية .البحث الكمية وهي الطريقة
العملية يف نيل املعرفة ابستخدام البياانت الرقمية كألة يف
إجياد البيان عن شيء املسود 26.و أما البياانت الكمية

البحث هو املدخل الكيفي االستقرائي ،وهو البحث
للحصول على انطباع الطالب .ألن البحث يتكرر يف
اتصال املخربين مع العمليات اليت يقوموا هبا يف أثناء

لنيل البياانت عن:

24Punaji

25Sugiono,

Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan
Pengembangan (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010(,
222.

Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2010),
409.
26Margono, Meodologi Penelitian Pendekatan (Jakarta: PT.
Rineka Cipta,1997), 15.
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أ) عدد التالميذ

ورئيس املدرسة ،ومنسق التعليم ملناقشة هذا
البحث.

ب) عدد املدرسني

ج) واثئق ،هي طريقة مجع البياانت مصدرها املكتوبة

ت) تنمية مهارة اللغة العربية للصف احلادي عشر يف

والكتب واجملالت واجلرائد البحوث املوجودة
29
واحلكاايت وغريها.

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.

ث) جمتمع البحث

ح) استبياانت ،وهي أداة مفيدة من أدوات البحث

جمتمع البحث يف هذه البحث هو مجيع الطالب

للحصول احلقائق ،والتوصل إىل الوقائع والتعرف
على الظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتاهات
واألراء ،يساعد املالحظة ويكملها ،وهو يف بعض

للصف احلادي عشر "الطبيعية  "9-0و الصف احلادي
عشر "اإلجتماعية  "2-0يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية بالموجنان.

األحيان الوسيلة العلمية الوحيدة للقيام ابلدراسة
العملية.

عينة البحث يف هذه البحث هو مجيع الطالب

املهارة اللغوي ابلتعليم املشوق يف الدراسة املكثفة يف
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.
 -2طريقة حتليل البياانت

للصف احلادي عشر الطبيعية " "3وعددهم  38يف
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.
 -3طريقة مجع البياانت
اختذت مجع البياانت يف هذه الدراسة من:

ج) عينة البحث

خ) اختبار ،استخدمت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة تنمية

طريقة البياانت هو احدى الطرائق إلجابة السؤال
املستخدم يف أسئلة البحث .يف هذه الفرصة قدمت
الباحثة حقائق الكمية وهي حقائق من األرقام ابلطريقة

أ)

ب) يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.

اإلحصائية 30.أما الرموز تستعملها الباحثة هي:
أ .رمز املأوية

ت) مالحظة ،وهي انتباه مقصود ومنظم ومضبط

()Prosentase

للظاهرات أو احلوادث أو األمور بغية الكتشاف
أسباهبا وقوانينها27.تالحظ الباحثة أنشطة التعليم
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.

رمز املأوية ( )Pلتحليل البياانت عن تعليم اللغة
العربية لتنمية مجيع املهارات يف دراسة لغة العربية مبدرسة
الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان .اليت حصلت عليه

ث) املواجهة واملقابلة ،املقابلة أداة هامة من أدوات مجع
املعلومات والتعرف إىل مشكالت األفراد واجتاهاهتم
حنو القضااي املطروحة .وتعترب املقابلة نوعا من

الباحثة بطريقة االستبياانت وهي:
F
X 100%
N

ب.

=P

رمز املقارنة ()T -Test
𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆

مدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية بالموجنان.

االستبيان الشفهي.

=0

28

تقابل الباحثة املدرس،

رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي :أساسية النظرية وممارسته العلمية (دمشق:
دار الفكر.207 ،)3111 ،
28
سامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن ،يف مناهج البحث
العلمي وأساليبه (عمان األردن :عد الوي.23 ،)0888 ,
27

29Suharsimi

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 23.
30Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya:
Lentera Cendikia, 2010), 114
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 01امرئة اللطيفة

93

84

03

044

 02ليلة املغفرة

71

92

02

312

 07مرئة الصاحلة

19

74

02

312

 09مرئة الصاحلة

13

72

34

172

 08حممد راجيندرا
أجي ويراانات

44

72

23

0134

عفيف

21

13

33

494

 30نور واحدة يوزين

14

79

34

172

تياس

21

94

34

172

 32سينتا نوفييانيت

23

92

34

172

 34سعيسعة السعادة

73

91

9

24

 31شاىف تشا كميلة

13

71

09

324

 32فيال ريستا أيو
سلسبيال

49

73

34

172

رمحة

23

91

09

234

 39ييين أريفة خفصة

74

81

02

312

جوهارا

43

92

44

0822

0821

3474

144

00211

 31حممد
الدين
 33شريينا
ودايساري

 37فيفي
راسيياان
 38زوهال
سوليستييوا
اجملموع

حتليل البياانت ومناقشتها
 -0بياانت االختبار للفصول الدراسية األوىل
تعرض الباحثة ىف هذا املبحث بياانت نتائج
االختبار القبلي والبعدي لطلبة الصف احلادي عشر
الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان .وأما نوع االختبار
يعين اختبار الكتايب .ويهدف هذا االختبار معرفة كفاءة
الطالب ومستوايهتم حنو مهارات اللغوية األربعة .ويتم
حتليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من خالل
عمليات التالية :
أوال  :جدول نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي
والتفاوت بينهما
جدول  :نتيجة االختبار القبلي والبعدي
الرقم األمساء

اثنيا  :تعيني معدل التفاوت بني االختبارين .ورمزه كما يلي :
𝑑∑

= Md

544

= Md

𝑛

29

09,71

 )SDᴅابلرمز :
)²

𝑁

29

93

04

082

 4دوي أنيس شفعة

73

99

02

312

 1إيلوك أولياء بلوة
النفوس

79

83

04

082

جيجي

72

82

31

411

 7فضيلة العفيفة

93

89

02

312

اهلمة
 9فائقة ّ

22

99

33

494

ديسرتاي

71

99

09

234

 01فتيماال نور فوزي

92

89

03

044

فوتري

93

89

02

312

 8فارح
ريفاان

∑𝐷 2
𝑁

√ =SDᴅ

 00غيناداي
ستياان

11600
544
− ( 29 ) ²
29

√

18,75²

 3دييان
مليانيغسي

أيو

91

83

03

044

 2إيليستا
أجنيا

اثلثا  :معرفة االحنراف املعياري من الفرق (مرسوم بعالقة

𝐷∑

 0أجيغ
األرفياين

رمحة

73

92

04

082

 2دنّة اليلية

فاملعدل التفاوت بني االختبارين =

(−

التفاوت
النتيجة
االختبار االختبار d = y
البعدي – x
القبلي
y
x

11600
−
29

حي مولدة األمينة
03
ّ
 02هيستينا فراميسيت
 04ئيما نور حليمة

√

820

d²

93

89

02

312

74

84

31

411

91

83

03

044
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واتضح أن درجة "ت" جدول عند مستوى
الداللة  1%تدل على عدد  3,14مستوى الداللة 0 %
تدل على عدد  .3,72فتعرف أن درجة "ت" حساب
أكرب من درجة "ت" جدول وهو

√400 − 351,56
√48,44

(  )04,20 < 3,14و (

SDᴅ = 2,81
"  tحساب" = 2,81

.)04,20 < 3,72

اعتمادا على ذلك ظهرت الفرق بني نتيجة

رابعا  :معرفة اخلطأ املعياري ) (Standar Erorمن متوسط الفرق
وهو :

االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية
بعد تطبيق كراسة التدريبات .وبعبارة أخرى أن كراسة
التدريبات فعالة لرتقية مهارات اللغوية الطالب.

𝑆𝐷ᴅ
√𝑁−1

 -3بياانت االختبار للفصول الدراسية الثاين
تعرض الباحثة ىف هذا املبحث بياانت نتائج

6,95
√29−1

√28

𝑆𝐸𝑀𝐷= 6,95
5,29

خامسا  :معرفة ˳ tابستخدام الرمز

حتليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من خالل
عمليات التالية :
أوال  :جدول نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي
والتفاوت بينهما

𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆

1,31

̳ ˳t

t˳= 14,31

سادسا  :معرفة "ت" جدول ابلرمز

التفاوت
النتيجة
االختبار االختبار – d = y
القبلي البعدي x
y
x

𝑑𝑓 = 𝑛 − 1

d²

𝑑𝑓 = 29 − 1 = 28

0

أجيغ رمحة
األرفياين

24

99

34

172

3

دييان أيو
مليانيغسي

74

81

02

312

2

دنّة اليلية

81

83

3

4

24

93

09

234

4

̳ ˳t

18,75

جدول  :نتيجة االختبار القبلي والبعدي

دوي
أنيس
شفعة

=𝐷𝑀𝐸𝑆

𝑆𝐸𝑀𝐷= 6,95

االختبار القبلي والبعدي لطلبة الصف احلادي عشر
الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان .وأما نوع االختبار
يعين اختبار الكتايب .ويهدف هذا االختبار معرفة كفاءة
الطالب ومستوايهتم حنو مهارات اللغوية األربعة .ويتم

الرقم األمساء

=𝐷𝑀𝐸𝑆

من احلساب السابق ظهر أن :
أ) متوسط الفرق بني االختبار القبلي والبعدي هو :
09,71

ب) االحنراف املعياري هو :

2,81

ت) اخلطأ املعياري هو :
ث) درجة "ت" حساب هو 04,20 :
ج) درجة "ت" جدول 39 :
0,20
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شريينا
تياس
ودايساري

14

24

01

011

1

إيلوك
أولياء بلوة
النفوس

92

81

4

02

32

سينتا
نوفييانيت

24

99

34

172

2

34

سعيسعة
السعادة

24

74

01

011

إيليستا
جيجي
أجنيا

74

91

2

22

7

31

شاىف تشا
كميلة

11

22

02

312

فضيلة
العفيفة

9

32

فيال ريستا
أيو
سلسبيال

24

73

9

24

8

اهلمة
فائقة ّ

22

93

02

312

74

94

01

011

74

92

03

044

37

فيفي رمحة
راسيياان

74

94

01

011

01

فتيماال
نور فوزي

29

29

21

811

39

ييين أريفة
خفصة

73

92

04

082

00

38

زوهال
جوهارا
سوليستييوا

11

29

09

234

غيناداي
فوتري
ستياان

24

99

34

172

0844

3223

431

7727

فارح
ديسرتاي
ريفاان

03

حي مولدة
ّ
األمينة

72

99

03

044

02

هيستينا
فراميسيت

91

99

9

24

04

𝑑∑

= Md

ئيما نور
حليمة

24

99

34

172

01

420

= Md

امرئة
اللطيفة

92

81

4

02

02

ليلة املغفرة

92

99

3

4

07

مرئة
الصاحلة

22

91

04

082

09

مرئة
الصاحلة

24

93

09

234

08

حممد
راجيندرا

14

91

32

272

اجملموع

اثنيا  :تعيني معدل التفاوت بني االختبارين .ورمزه كما يلي :
𝑛

29

فاملعدل التفاوت بني االختبارين

= 04,49

اثلثا  :معرفة االحنراف املعياري من الفرق (مرسوم بعالقة
 )SDᴅابلرمز :
𝐷∑

− ( 𝑁 )²
420

− ( 29 ) ²

أجي
ويراانات

∑𝐷 2

√

30

نور واحدة
يوزين

19

74

02

312

𝑁

√ =SDᴅ

31

حممد
عفيف
الدين

11

74

34

172

7737
29
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0,43 :

ت) اخلطأ املعياري هو
ث) درجة "ت" حساب هو 01,08 :
ج) درجة "ت" جدول 39 :

− 14,48²

7737
29

√

√266,79 − 209,67

واتضح أن درجة "ت" جدول عند مستوى
الداللة  1%تدل على عدد  3,14مستوى الداللة %
 0تدل على عدد  .3,72فتعرف أن درجة "ت" حساب

√57,12

SDᴅ = 7,11

"  tحساب" =
رابعا  :معرفة اخلطأ املعياري ) (Standar Erorمن متوسط
7,11

أكرب من درجة "ت" جدول وهو ( 01,08 < 3,14
) و ( .)01,08 < 3,72
اعتمادا على ذلك ظهرت الفرق بني نتيجة
االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

الفرق وهو :
𝑆𝐷ᴅ
√𝑁−1

بعد تطبيق كراسة التدريبات .وبعبارة أخرى أن كراسة
التدريبات فعالة لرتقية مهارات اللغوية الطالب.

=𝐷𝑀𝐸𝑆

7,55
√29−1

=𝐷𝑀𝐸𝑆

𝑆𝐸𝑀𝐷= 7,55

خّلصة البحث و التوصيات واالقرتاحات

√28

أ -خالصة البحث

𝑆𝐸𝑀𝐷= 7,55
5,29

لقد متّ الكتاب املصمم وهو كراسة التدريبات يف

تدريس اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة
الثانوية اإلسالمية احلكومية الموجنان .وقد قامت الباحثة
بتجريبتها وحتليل البياانت ومناقشتها فتستنتج ما أييت:
 -0إن إعداد تصميم املواد التعليمية ملهارات اللغة لطلبة

خامسا  :معرفة ˳ tابستخدام الرمز
𝑀

𝐷 𝐸𝑆 ̳ ˳t

𝐷𝑀

14,48

الصف احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية الموجنان حصل على الكتاب املصاحب
على الشكل كراسة التدريبات .وحصلت هذه

1,42

̳ ˳t

t˳= 10,19

سادسا  :معرفة "ت" جدول ابلرمز
𝑑𝑓 = 𝑛 − 1

الكراسة على تقدير جيد و صادق من عملية حتكيم
اخلرباء ابلنصبة  91,1 %و ميكن استخدامها ىف
التدريس.
 -3متت الباحثة بتطبيق كراسة التدريبات يف الصف

𝑑𝑓 = 29 − 1 = 28

من احلساب السابق ظهر أن :
أ) متوسط الفرق بني االختبار القبلي والبعدي هو :

احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
بالموجنان وحصل إىل نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

04,49

ب) االحنراف املعياري هو :
823
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ج -اإلقرتاحات
اعرتفت الباحثة أن يف هذا البحث ال ختلو من
النقصان واألخطاء يف مجيع اجلوانب؛ من حيث الكتابة

للفصول الدراسية األوىل  09,71 :و معرفة
االحنراف املعياري من الفرق  .2,81 :وحصل إىل
نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للفصول الدراسية

أو استخدام اللغة واألسلوب والقاعد وغري ذلك من
األخطاء الشائعة .ولذلك ترجو الباحثة من املشرف و
القارء هذا البحث العلمي أن يقوم بعملية التصليح لعالج
النقصان واألخطاء فيه .شكرا.

الثاين  04,49 :و معرفة االحنراف املعياري من
الفرق  .7,11 :إن تطوير املواد التعليمية لتنمية
مهارات اللغوية على شكل كراسة التدريبات فعال،
وهذا األمر يظهر من نتائج االختبار يف الصف
احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
بالموجنان اليت حصل عليها الطالب .واستخدمت
الباحثة اإلختبار القبلي والبعدي لقياس النجاح ابلرمز
"ت" ،وتدل "ت" حساب للفصول الدراسية األوىل

قائمة املراجع

امحد فؤاد عليان  ،املهارات اللغوية ماهيتها و طريقة
تدريسها( دار املسلم .)0883 ،
رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي  :أساسيته النظرية
وممارسته العملية ( ،دمشق  :دار الفكر.) 3119 ،
رمحان إبراهيم ،االجتهات املعاصرة ( ،القاهرة  :دار
الفكر العرىب,

 04,20أكرب من "ت" جدول  . 3,72وتدل
"ت" حساب للفصول الدراسية الثاين  01,08أكرب
من "ت" جدول . 3,72

.) 0897

رشدى أمحد طعيمة ،دليل عمل يف إعداد املواد
التعليمية لربامج التعليم العربية( ،مكة مكرمة :
املعهد اللغة العربية جبامعة أم

ب -التوصيات
يف ختام هذا البحث أرادت الباحثة أتوصي وتفرتح
األمور اآلتية:

القرى.)0891 ،

رشدى طعيمة ،مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم
األساسي ( ،القاهرة  :دار الفكر العرىب.)0889 ،
رشدي أمحد طعيمة ،دليل عمل ىف إعداد املواد
التعليمية لربامج التعليم العربية( ،مكة مكرمة :

ملدرس اللّغة العربيّة أن يستخدم الكتاب
 )0ينبغي ّ
املصاحب املناسب يف تعليم اللغة العربية حىت
تساعد فهم الطلبة يف اللغة العربية خاصة يف
مهارات اللغوية ،وتنشأ رغبة الطالب يف اللغة
العربية.
 )3ينبغي للطالب أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم يف تعلم
اللغة العربية وجيعلون مادة اللغة العربية حمبوبة.

ملعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى،
سامي عريفج ،حسني مصلح ،جنيب حواشني ،ىف
مناهج البحث العلمي وأساليبه( ،عمان  :دار
.)0891

جمدالوي،
عبد احلليم حنفى ،طرق تعليم اللغة العربية ( ،ابتو
سنكر  :معهد بروفسور حممد يونس العاىل
االسالمى احلكومى.)3111 ,
.)0888

وعليهم أن يت ّدربوا ابلتدريب الكتايب حيت ترتقي
مهارهتم يف املهارات اللغوية األربع يعين االستماع،
والكالم ،والقرائة ،والكتابة.
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 أسس،عبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل
( ،إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية

( ، أساليب تدريس اللغة الربية،حممد علي اخلوايل
.)0892 , اململكة العربية السعودية: الرايض

.)  دون السنة،دار اإلعتصام

:  (عمان، تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مذكور
.)3118 , دار املسرية
 تعليم اللغة العربية للناطقني،عمر الصديق عبد هللا
.)3119 ، اجلار العاملية: بغريها ( اهلرم

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab
(Bandung: Humaniora, 2009).
Chaidar al wasilah, Metodologi pembelajaran bahasa arab
(Bandung: Pustaka penerbit, 2012).
Khalaf Al Asaf Abdullah, “Maharatul Qiraah”,
dalamhttp://aliqtissad.wordpress.com/2006/1
2/23/qiraa, (3 Januari 2017).
Margono, Meodologi Penelitian Pendekatan (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1997).
Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan
Pengembangan (Jakarta: Kencana Prenamedia
Group, 2010).
Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012).
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu
Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010).
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan
Paradigma Baru, ( Bandung : Remaja Rosda
Karya, 2011 )

 مكتبة وهبة:  (القاهرة، املرجع،فتحى علي يونس
ج،  املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية.)3112 ،
) مادة (كلم،3
 املهارات اللغوتة مدخل،حممد صاحل الشنطى

:( السعودية،خصائص الغة العربية و فنوهنا
.) م3112 – ه0434 ،داراألندلس للنشر و التوزيع

825

