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Summary of the Research
This research deals with the application of the Matrikulasi program for students
enrolled in the tenth grade of Islamic secondary school and how to choose and
design subjects.
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مستخلص البحث
يتناول ىذا البحث كيفية تطبيق الربنامج التمهيدي ( )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني
يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية وكيفية اختيار ادلوا الدراسية وتصميمها.
الكلمة األساسية :ادلوا الدراسية ،الربنامج التمهيدي.

أساسيات البحث
أ .المقدمة
رس اللغة العربية من الدروس ادلتعلمة يف ادلدارس اإلسالمية خاصة يف ادلدرسة
االبتدائية وادلتوسطة والثانوية التابعة لوزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا .جيب على
ادلدرس أن يفهم مشكالت تدريس اللغة العربية .بالنظر إىل أن ادلشكالت يف تعليم اللغة
العربية ادلشكلتان مها ادلشكالت اللغوية وادلشكالت غري اللغوية .أما ادلشكالت اللغوية
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فًتتبط باألصوات ،وادلفر ات ،والصرف ،والنحو ،وسلتلفة األحروف العربية واإلندونيسية.
وأما ادلشكالت غري اللغوية فًتجع اىل الدوافع وادليول يف التعليم ،ووسائل التعليم،
وكفاءات التدريس ،وطرائق التعليم ،وأنواع خلفية الطالب ،وبيئة باللغة .ىناك مشكلة
من ادلشكالت غري اللغوية الىت جترى يف تطوير مهارة لغة الطالب ىي قلة وافع وميول
ٔ
الطالب يف التعلم اللغة العربية.
ينبغي للمدرس ان يكون لو التخطيط يف التعليم كأن يقوم بتشخيص حاجات
الطالب مثال يف تعيني موضوع التعلم ،يرتّب ادلدرس األىداف يف أنشطة العملية
التعليمية ويقرر االسًتاتيجيات يف التدريس وحياول ادلدرس حتقيق أىداف التعليم.
واألىداف يف تعليم اللغة العربيىة لطالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ىي أن يكون
ٕ
للطالب ثالث كفاءات وىي الكفاءة اللغوية و الكفاءة االتصالية والكفاءة الثقافية.
وادلشكالت الىت ىي أكربىا تأثريا خلفيات الطالب يف الصف العاشر ،ىم متخرجون
من ادلدارس ادلتنوعة وأكثرىم مل يدرسوا اللغة العربية من قبل .وادلشكلة األخرى اليت
وجدىا ادلدرس أيضا أ ّن بعض الطالب من الطالب ادلتخرجني من ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية اليفهمون اللغة العربية إال قليال ،بل اكثرىم اليستطعون قراءة األحرف العربية.
ومن ىذه ادلشكالت ,حتتاج بعض ادلدارس إىل الربنامج التمهيدي ادلكثف يف
تعليم اللغة العربية كالدراسة اإلعدا ية قبل أن يواصل ويتعلم الطالب ىف الصف العاشر
بادلدرسة الثانوية ,ويسمى ىذا الربنامج بـ ـ ـ ـ ( (Matrikulasiأو "الربنامج التمهيدي".
والدروس لغرض  Matrikulasiىي رلموعة من موا اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية .وكان ىدفها ىي تزويد الطالب الذين مل حيصلوا على ادلعيار األ ىن من
القدرة اللغوية .وركز الباحث حبثا عن ادلوا اللغة العربية لغرض ( )Matrikulasiلدى

1

)Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyudi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: YBMQ, 2011
h. 2
2
D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab MA kelas X, (Semarang: PT. Toha Putra,2008) h 5

95

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

الطالب ادلعيني يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية .أو أن أتناول يف ىذه
ادلقالة إجابة ٖ األسئلة:
 .1كيف تطبيق الربنامج التمهيدي ( )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني يف الصف
العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ؟
 .2كيف كيفية يف إختيار ادلوا الدراسية لغرض  )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني
يف الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية؟
 .3كيف تصميم ادلوا الدراسية لغرض  )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني يف الصف
العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية؟
اإلطار النظري
ب.المبحث
ٔ .تطبيق الربنامج التمهيدي ( )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني يف الصف العاشر
من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
أ) مفهوم التمهيدية )Matrikulasi
تعرف الدروس التمهيدية بربنامج أأنفولني( يف اللغة اذلولندية اليت
معناىا إ راك النقص ،واصطالح يف اللغة اإلصلليزية نشاط التعليم إل راك مافاتو
الطالب يف ادلعرفة والقدرة لكي يتبعوا نشاط التعليم للمستوى ادلعينة جيدا.
تستوى الدروس التمهيدية قدرة الكفاءات لطالب الصف العاشر من ادلدرسة
ٖ
الثانوية اإلسالمية.
حيتاج طالب الفصل العاشر إىل الدروس التمهيدية ىم الذين مل ديلكوا
ادلعرفة وقدرة ادلعيار ادلطلوب .ىم متخرجون من ادلدارس ادلتنوعة وأكثرىم مل
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Hand Out Matrikulasi di SMA, 2014, h.2
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يدرسوا اللغة العربية من قبل .بعض الطالب من الطالب ادلتخرجني من ادلدرسة
ادلتوسطة اإلسالمية ىم اليفهمون اللغة العربية إال قليال ،بل اكثرىم اليستطعون
قراءة األحرف العربية .لذلك يهدف برنامج الدروس التمهيدية ان حيصل
ٗ
الطالب على الدرجة”.“Level of Entry
ب) أنواع أنشطة الدروس التمهيدية
تقسم أنشطة الدرو التمهيدية إىل ثالثة أشكال ،فيما يلي:
ٔ) نشاط التعليم ادلباشر والتوظيف ادلعني والنشاطات الذاتية غري ادلعينة بدون
تعيني أوقات كاملة
ٕ) نشاط التعليم ادلباشر والتوظيف ادلعني والنشاطات الذاتية غري ادلعينة بدون
تعيني أوقات زلد ة.
٘
ٖ) نشاط والتوظيف ادلعني و النشاطات الذاتية غري ادلعينة.
رأى الباحث أن أنواع أنشطة الدروس التمهيدية ىي األول ،بزيا ة
احلصص الدراسية على ما يف اجلدول الدراسي .لتحقيق الكفاءات اليت البد
من السيطرة عليها .الثاين ،أن يصنع اجلدول ادلعني خارج اجلدول الدراسي.
الثالث ،أن توظيف الطالب لتحقيق الكفاءات اليت البد من السيطرة عليها.
ج) تنفيذ الدروس التمهيدية
تقسم طريقة تنفيذ الدروس التمهيدية إىل أربعة أقسام ،كما يلي: ٙ
ٔ) حيلل النوع ومجلة الدرس يف الصف العاشر
ٕ) حيلل الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية لدرس اللغة العربية يف الفصل
العاشر
4

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Manajemen Pelaksanaan Matrikulasi Mata pelajaran
Kurikulum 2013 di SMA, 2014, h. 3
5
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Manajemen Pelaksanaan Matrikulasi Mata pelajaran
Kurikulum 2013 di SMA, 2014, h. 5
6
Ibid..., h. 4

97

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

ٖ) حيد عناصر ادلتعلقة يف برنامج الدروس التمهيدية
ٗ) يقرر وقت يف تنفيذ الدروس التمهيدية
حتطيط برنامج
تعليم اللغة العربية يف
الصف العاشر وجيب
على طالب أن يتبعوا
الدروس التمهيدية

حتليل
الكفاءات
الرئيسية
والكفاءات

الدروس التمهيدية

الصلاح

طالب الفصل
العاشر يف ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية

األساسية
يف الدرس

اختبار قدرة األول

صلاح
اختبار قدرة الدروس
التمهيدية

تعليم اللغة العربية يف الصف
العاشر وال جيب على طالب أن
يتبعوا الدروس التمهيدية

د) حتليل الكفاءات الرئيسية والكفاءات األساسية يف الدرس اللغة العربية التمهيدية
واألىداف من ىذه العملية ومنهج الدراسة أن يقدر الطالب ىف
استعمال وتطوير اللغة العربية واإلصلليزية ,خصوصا ىف العربية اليت صارت لغة
رمسية ىف العامل .وحلصول األىداف ادلرجوة ,حتتاج ىذه ادلدرسة إىل العملية
اجليدة .وعرفنا ليس الطالب مجيعهم متخرجني من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
اليت تعلم اللغة العربية فيها فحسب ,وإمنا بعض الطالب أو أكثر يتخرجون من
ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اليت مل توجد ومل تعلم العربية فيها حيث مل يعرف
الطالب اللغة العربية.
ستطلب الكفاءة الرئيسية تربعاهتا يف بناء الكفاءة للتالميذ .وديكن
اعتبارىا أن الكفاءة الرئيسية رابطة بني الكفاءة األساسية اليت أنتجها ادلوا
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الدراسسة ،وىي تقوم بدور التكامل األفقي بني ادلوا الدراسية ٚ.وأما الكفاءة
الرئيس ية للمدرسة الثانوية كام ييل:
ٔ) واالحًتام والعمل للتعاليم الدينية ادلعتنقة
ٕ) االحًتام والعمل لصدق السلوك وانضباطي والتزامي ومقبل تسامح
وتعاون) وتأ ب واعتما على نفسو عند التفاعل بطريقة فعالة يف مواجهة
البيئة االجتماعية والكونية على مدى ادلعاشرة والذاتية
ٖ) فهم ادلعرفة الواقعية وادلفهومة واإلجرائية) على أساس رغبة ادلعرفة عن
علم ومعرفة وتكنولوجي وفن وثقافة ظاىرة وأحداث مشهو ة
ٗ) التجربة والتجهيز والتقدًن يف رلال حقيقي االستعمال والتحليل والًتكيب
والتعديل والتصنيع) ورلال جتريدي الكتابة والقراءة واإلحصاء والتصوير
والتأليف) وفقا مبا يتعلمو يف ادلدرسة وادلصا ر األخرى حيث تستوي يف
وجهة النظر النظرية)
بعد إجراء عملية التدريس ادلتكامل ،يظهر أن متخرجي ادلدرسة الثانوية
يرجى أن يكونوا ذوي موقف ،ومعرفة ،ونشاطات كما يلي:
مدرسة ثانوية
مقياس

كفاءة استطاعية

ادلوقف

لو سلوك حيث يعرب اإلديان واألخالق الكردية والعلم واالعتما

Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republuk Indonesia Tahun 2013
tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Jakarta:
KEMENAG RI, 2013), H. 11
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على نفسو وااللتزامي عند ادلعاشرة الفعالة بالبيئة االجتماعية
والكونية على مدى ادلعاشرة والذاتية
ادلعرفة

لو معرفة واقعية ومفاىيمية وإجرائية يف ادلعرفة والتكنولوجية والفنية
والثقافة اإلنسانية والشعبية والوطنية وادلدنية اليت تتعلق بالظواىر
واألحداث ادلشهو ة

لو قدرة الفكرة والعمل الفعال واإلبداع يف رلال التجريدي والواقعي
النشاطات وفقا مبا يتعلمو يف ادلدرسة ومصدر اآلخر دياثلو

ٕ .كيفية يف إختيار ادلوا الدراسية لغرض  )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني يف
الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
أ) مفهوم ادلوا الدراسية
ادلوا التعليمية ىي ادلوا اللغوية اليت تقدم دلتعلمي اللغة ,أكان مسموعة
أو مقروءة كالكتاب بأنواعها ،والصحف واجملالت واألشرطة واألفالم ,ويدخل
يف ذلك اخلطط وادلناىج.ٛ
إن ادلا ة التعليمية اجليدة ىي اليت حتول الكفاية اللغوية عند الدارسني إىل
كفاية اتصالية حسب ظروف كل رلموعة ،فقد يكون من بينهم من لديو خربة
سابقة زلدو ة للغة ,وقد ختتلف أىدافهم من تعلم اللغة ،وقد تفاوت قدراهتم

و وافعهم إىل غري ذلك من متغريات جيب أخذىا يف االعتبار عند إعدا ادلا ة

 ٛعبد العزيز إبراىيم العصيلي ,طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى الرياض :مكتبة ادللك فهد , ٕٖٓٓ ,ص.ٕٖٗ .
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التعليمية حبيث تناسب كل فئة منهم ٜ.إذن ،إن ادلوا التعليمية ىي األساس
ادلوجو احلقيقي للعملية التعليمية.
ب) أنواع ادلوا الدراسية
ادلوا الدراسية اليت حيتوى عليها ادلنهج ويتم تدريسها ليكون الطالب
الكفاءات األساسية ( )KDيف حتقيقها لكل الدرس يف الًتبية ادلعينة ٔٓ.تنقسم
ادلا ة الدراسية إىل أربعة أنواع ،ىي :
ٔ) ادلا ة الدراسية ادلكتوبة الكتاب ادلدرسى ،ادلقالة ،الصورة وغري ذلك)
ٕ) ادلا ة الدراسية السمعية الشريط ،ادلذياع وغريمها)
ٖ) ادلا ة السمعية والبصرية األفالم وغريه)
11
ٗ) ادلا ة التفاعلية (.(Interaktif
ادلوا الدراسية ليست تًتكب بنظام خاص فقط ،ولكن تتكون من
العناصر ادلتنوعة ليساعد العملية التعليمية على حتصيل الغاية ادلرجوة .قسمت
عناصر ادلوا التعليمية على قسمني عامني:
ٔ) ادلا ة األساسية ىي جزء أساسي حيتوي على األخبار أم ادلوضوع اليت
يستخدمها ادلدرس ،وشكلها عل الكتاب ادلدرسى غالبا .قال القامسي إ ّن
ادلا ة األساسية للكتاب ادلدرسى تتكون شلا يأيت :نصوص الدروس ،قواعد
الًتكيب اللغوية ،التمارين ،كشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات
وادلفر ات والًتاكيب اللغوية اليت حيتوى عليها ،ومسر بادلفر ات سواء أكان
ٕٔ
ذلك بالعربية أم بلغة التالميذ وسواء أوضعت موا ه يف ىوامش أم ال.
ٜرشدي أمحد طعيمة ،ادلهارات اللغوية :مستوياهتا ,تدريسها ,صعوبتها ,القاىرة :ار الفكر العريب ٕٓٓٗ ,م),ص .ٜٔٛ
10

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Group, 2013),
cet. 6, hal. 141
11
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 174

ٕٔ علي زلمد القامسي ،اجتاىات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى ،الرياض :عما ة الشؤون ادلكتوبات –
جامعة الرياض )ٜٜٔٚ ،ص ٔٓٔ – ٕٓٔ
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ٕ) أما ادلوا ادلساعدة فهي كل ما يساعد للحصول على ادلا ة األساسية يف
عملية التعليم ،مكتوبة كانت أم غري مكتوبة .وتنقسم إىل ستة أنواع وىي:
ادلعجم ،كتاب التمارين التحريرية ،كتاب التمارين الصوتية،كتاب
ٖٔ
االختبارات ،مرشد ادلدرس
يعد الباحث أن ادلوا الدراسية حيتاج ادلوا ادلاعدة للحصول
ّ
ادلعلومات يف عملية تعليمية .ما ة من ادلوا من ادلا ة ادلساعدة اليت حيتاج
يف عملية التدريس ىي ادلعجم.
ج) كيفية يف إختيار ادلوا
أما ادلوا اليت يستعملها الطالب يف ىذا الربنامج التمهيدي فهي موا
تعليم اللغة العربية و تشتمل من ادلهارات األربع مهارة الكالم أو احملا ثة
واإلستماع والقراءة واإلمالء) والتمرينات.
أن ما ة الدروس التمهيدية دتثل ادلا ة األساسية رلموعة من موا اللغة
العربية األساسية اليت تدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية .وأما زلتويات
الكتاب من وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا مبنهجية ( )K13كما يلي:
الفصل السابع لنصف السنة الدراسية يف ادلرحلة األوىل
ما ة اللغة
العربية

التعريف بالنفس وبالعاملني يف ادلدرسة؛ ادلرافق واأل وات
ادلدرسية؛ األلوان

الًتكيب

ادلبتدأ )ضمائر مفر ؛ إشارة مفر ة)  +اخلرب )الصفة
واجلهات(؛ الضمائر ادلفر ة ادلتصلة

الفصل السابع لنصف السنة الدراسية يف ادلرحلة الثانية
ٖٔعلي زلمد القامسي ،اجتاىات حديثة يف تعليم اللغة العربية ....ص ٕٓٔ – ٖٓٔ
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ما ة اللغة
العربية
الًتكيب

العنوان؛ بييت؛ من يوميات األسرة
األرقام ٔٔٓٓ-؛ خرب مقدم اجلهات ،عند ،الالم) +
مبتدأ مؤخر – النعت ادلفر ؛ ادلبتدأ ادلفر  /ضلن)  +خرب
فعل مضارع)

الفصل الثامن لنصف السنة الدراسية يف ادلرحلة األوىل
ما ة اللغة
العربية
الًتكيب

الساعة؛ يومياتنا يف ادلدرسة؛ يومياتنا يف البيت
أسئلة عن الساعة ؛ اجلملة االمسية؛ اجلملة الفعلية
والفاعل مفر ؛ ادلفعول بو ؛ اجلملتان وأنواع اجلمع

الفصل الثامن لنصف السنة الدراسية يف ادلرحلة الثانية
ما ة اللغة
العربية
الًتكيب

ادلهنة وادلهنيون الرياضيون؛ ادلهنة الطبية؛ عيا ة ادلرضى
)أن – لن – ِل)  +فعل مضارع؛ ادلصدر الصريح؛ الفعل
ادلاضي واجلملة الفعلية

الفصل التاسع لنصف السنة الدراسية يف ادلرحلة األوىل
ما ة اللغة
العربية

رأس السنة اذلجرية؛ احلفل مبولد الرسول؛ نزول القرآن
والعيدان

الًتكيب

تصريف الفعل ادلاضي؛ كان وامسها وخربىا ادلفر ؛ )ال
الناىية ،مل)  +الفعل ادلضارع ؛ اجملر وادلزيد من الفعل
الثالثي

الفصل التاسع لنصف السنة الدراسية يف ادلرحلة الثانية
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ما ة اللغة
العربية
الًتكيب

مجال الطبيعة؛ خالق العامل؛ احلفاظ على البيئة
فعل األمر وتصريفو؛ ادلوصول )الذي ،اليت ،الذين،
الاليت(؛ اسم التفضيل للمذكر

ٖ .تصميم موا الدراسية لغرض ( )Matrikulasiلدى الطالب ادلعيني يف الصف األول
من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
أ) تصميم ادلوضوعات
وكان ىدف تزويد الطالب الذين مل حيصلوا على ادلعيار األ ىن من
القدرة اللغوية .لذا حيتاج إىل التطوير وتصميمو حيث تصميم ادلدرس التمهيدي
ادلوا اجلديدة ادلناسبة باألىداف .إما الكتاب الذي يستعملو ىذا الربنامج
التمهيدي فهو كتيب  )Handoutأو خالصة موا تعليم اللغة العربية من
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية كما يلي:
الدرس

الموضوعات

األول

التـَّعارف

الثاين

أسريت يف البيت

الثالث

أعمالنا اليومية

الرابع

مدرسيت

اخلامس

اذلوايات

السا س

الصحة

المصادر الموضوعات
َّع ِريْف بِالنَّـ ْف ِ
س والعنوان
التـ ْ
ومن يـوِميَّ ِ
ِ
ات ْاأل ْسرة
بييت وادلهنة ْ ْ
الساعات ويوميتنا يف البيت ويوميتنا يف ادلدرسة
الْمرافِق واْأل وات الْم ْدرِسيَّة والطالب الذكي
التّداوي واليوم الرياضي

الالعبون الرياضيون
ايات و ّ
اذلو ْ
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وتشتمل ىذه ادلوا مبهارة األربع وىي مهارة الكالم واإلستماع بشكل
احلوار ،ومهارة القراءة والكتابة وتكمل األسئلة االستيعابية والتدريبات علي
ادلفر ات والًتاكيب.
ب) تصميم موا الدراسية
أن ما ة الدراسية لغرض التمهيدية دتثل ادلا ة األساسية فقط .يف كتاب
اللغة للطالب الصف العاشر جتد ما ة الدروس التمهيدية منها الضمائر
للمفر  ،واسم اإلشارة للمفر  ،والصفات ،وبعض أ وات اجلر ،وفعل ادلضارع
للمفر  ،بعض أ وات اإلستفهام ،واألرقام ٔ – ٓٓٔ  ،وقائمة بادلفر ات
الشائعة يف االستعمال ،والتمرينات العامة.
موا الدراسية يف تعليم اللغة العربية التمهيدية يف الصف العاشر،
اختيارىا من ادلوا الدراسية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية من ناحية
مفر اهتا وتراكيبها ،فيما يلي:
ٔ) الًتاكيب األساسية
األرقام عنصر لغوي للًتكيب مثال للًتاكيب
ٔ.

الضمري للمفر

أنا طالب ،امسي خالد

ٕ.

اإلشارة للمفر

ىذا خالد ،ىو صديقي

ٖ.

الصفات

الطالبة ادلاىرة – ىذا الكتاب اجلميل

ٗ.

بعض أ وات اجلر

الكتاب يف احلقيبة – الكتاب ألمحد – أنا
من جاكرتا – على ادلكتب كتاب – عندي
كتاب

٘.

الفعل ادلضارع للمفر الطالب جيلس ،ىو يقرأ القرآن
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ٕ) بعض أ وات االستفهام
ٔ .ما

ٕ .من

ٖ .أين

ٗ .مىت

٘ .ماذا

 .ٙىل

 .ٚكيف

 .ٛكم

ٖ) األرقام ٓ)ٔٓٓ-
ٗ) قائمة بادلفر ات
األمساء
ادلكتب

طبيب

مصلى

بائع

فصل

معمل اللغات

بعيد

قريب

مغلق

بيضاء

قلم

مفتوح

تلفاز

قلم الرصاص

مقصف

مجيل

قلم جاف

مكتب

حائط

كبري

مكتبة

حاسوب

كتاب

ملعب

حقيبة

كراسة

ملف

خا م

كرسي

شلحاة

ساعة

كسالن

شلسحة

سبورة

كشف احلضور

موظف

صديق

متسخ

ناظر ادلدرسة

صغري

مدرس

نشيط

صندوق

مدرسة

نظيف

ضيق

مرحاض

واسع
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طالب ج طالب

مسرور

طباشر

مسطرة
األفعال

ورق

األفعال

األفعال

يأكل

يدخل

يعمل

يتوضأ

يذىب

يقرأ

جيلس

يصلي

يكتب

خيرج

يشرب

البد أن يعلم ادلدرس ادلوا الدراسية لغرض التمهيدية ادلناسبة للصف
العاشر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية على أربعة أقسام يعين الًتاكيب األساسية
وبعض أ وات االستفهام واألرقام وقائمة بادلفر ات .وتشتمل ىذه ادلوا حتتوي
على ادلفر ات واحلوار والًتاكيب والقراءة والكتابة وتكمل األسئلة االستيعابية
والتدريبات عليها .وىي رلموعة موا اللغة العربية األساسية اليت تدرس يف
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.
أن ما ة اللغة العربية التمهيدية اليت تدرس للطالب ىم الذين مل ديلكوا
ادلعرفة وقدرة ادلعيار ادلطلوب .وبذلك ،ديلك مجيع الطالب يف الفصل العاشر
ادلعرفة والقدرة مستوية حىت يسهل مدرس اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية يف
الفصل العاشر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية.
الخالصة
ج .االتختتا
الدروس لغرض  )Matrikulasiىي رلموعة من موا اللغة العربية يف ادلدرسة
ادلتوسطة اإلسالمية .وكان ىدفها ىي تزويد الطالب الذين مل حيصلوا على ادلعيار األ ىن
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من القدرة اللغوية .أنواع أنشطة الدروس التمهيدية ىي األول ،بزيا ة احلصص الدراسية
على ما يف اجلدول الدراسي .لتحقيق الكفاءات اليت البد من السيطرة عليها .الثاين ،أن
يصنع اجلدول ادلعني خارج اجلدول الدراسي .الثالث ،أن توظيف الطالب لتحقيق
الكفاءات اليت البد من السيطرة عليها.
أما ادلوا اليت يستعملها الطالب يف ىذا الربنامج التمهيدي فهي موا تعليم اللغة
العربية و تشتمل من ادلهارات األربع مهارة الكالم أو احملا ثة واإلستماع والقراءة
واإلمالء) والتمرينات .أن ما ة الدروس التمهيدية دتثل ادلا ة األساسية رلموعة من موا
اللغة العربية األساسية اليت تدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.
موا الدراسية يف تعليم اللغة العربية التمهيدية يف الصف العاشر ،اختيارىا من
ادلوا الدراسية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية من ناحية مفر اهتا وتراكيبها .البد أن
يعلم ادلدرس ادلوا الدراسية لغرض التمهيدية ادلناسبة للصف العاشر ادلدرسة الثانوية
اإلسالمية على أربعة أقسام يعين الًتاكيب األساسية وبعض أ وات االستفهام واألرقام
وقائمة بادلفر ات .وتشتمل ىذه ادلوا حتتوي على ادلفر ات واحلوار والًتاكيب والقراءة
والكتابة وتكمل األسئلة االستيعابية والتدريبات عليها .وىي رلموعة موا اللغة العربية
األساسية اليت تدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.
أن ما ة اللغة العربية التمهيدية اليت تدرس للطالب ىم الذين مل ديلكوا ادلعرفة
وقدرة ادلعيار ادلطلوب .وبذلك ،ديلك مجيع الطالب يف الفصل العاشر ادلعرفة والقدرة
مستوية حىت يسهل مدرس اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية.
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