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 كلمة الشكر والتقدير

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه  الحمد هلل رب العلمين         
ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى . ومن يضلل فال هادي له
 .اله وصحبه أجمعين

درجة الماجستير في قسم تعليم  قد تمت كتابة هذا البحث التكميلي لنيل         
اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية ماالنج، فيسرني أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إلى من قد 
ساعدني على كتابة هذا البحث التكميلي وإلى من الذي له مسؤولية في هذه 

 :الجامعة، وهم
 لة األستاذ الدكتور الحاج موجيا راهرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم فضي.  
 .اإلسالمية الحكومية ماالنج    
فضيلة األستاذ الدكتور الحاج بحر الدين، مدير كلية الدراسات العليا بجامعة . 2

 موالنا 
 .مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج    
اديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية في كلية فضيلة الدكتور ولدانا ورك. 3

 الدراسات
 .العليا بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج    



 ح

 

فضيلة الدكتور منير العابدين بصفته المشرف األول والدكتور فيصل محمود . 4
م آدم كلمشرف الثاني، الذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتما

 .وصبر و حكمة في كتابة هذه الرسالة
جميع األساتذة واألستاذات في قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا . 5

 بجامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج الذين ربوني وعلمواني    

 وارشدوني إلى
ومات الكثيرة إلي ما فيه خيري وصالحي والذين بذلوا جهدهم إليصال المعل   

 علما 
 .واسعا نافعا في الدين والدنيا واالخرة إن شاء اهلل    
والوالدان المحترمان اللذان قد ربياني منذ صغرى حتى أصبح لي هذه القدرة . 6

والقوة والهيئة وهما الذان أطال شهراتهما مضرعا لربهما سائال منه تعالى خيري 
 . اني في طلب العلوم النافعةوصالحي ونجاحي في هذه الجامعة ودفع

وأخيرا . عسى اهلل أن يمن علينا برحمة الحد لها وأن يثيبنا بحسن الثواب        
أن هذه الكتابة أثر من االثار اإلنسانية المائلة إلى األخطاء والنقصان، فلذا يرجو 

 .الباحث من القراءة االنتقادات واإلقتراحات على سبيل اإلصالح
يسر اهلل سبحانه وتعالى ولعل فيه ما يفيد الباحث واالخرين من علوم  هذا ما        

 . الدنيا واالخرة
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 مستخلص البحث
دراسة وصفية )تحليل كتابى مستقلى و أمثلتى لتعليم القراءة . م6 21محمد فكري أنباري، 

يم اإلسالمية الحكومية البحث العلمي، كلية الدراسة العليا جامعة موالنا مالك إبراه. (تحليلية مقارنة
الدكتور فيصل محمود : المشرف الثاني. المشرف األول الدكتور منير العابدين الماجستير. ماالنج
 .آدم

 .تحليل الكتاب، تعليم القراءة: الكلمات المفتاحية 
يجبر الدارس أن يتعلمها في  قواعد النحوية  كعنصر أول في تعليم قراءة النص العربيال 

. كان العلماء واألكاديمكيا يصنفون الكتب التي تسهل تعليم القراءة النص العربي. وقت طويل
 .لمعرفة محتوى الكتب من جانب جودته يحتاج الباحث دراسة النظرية لتحليلها

لمعرفة ( 2)وصف الكتاب األمثلتى و الكتاب المستقّلى، (  : )يهدف هذا البحث إلى
لمعرفة مزايا و عيوب ( 3)مثلتى والكتاب المستقّلى، ي في الكتاب األمعرفمحتوى الثقافي وال

 .الكتاب األمثلتي والكتاب المستقّلي في تعليم القراءة
ومدخل البحث المستخدم لهذا البحث هو المدخل الكيفي، وأما نوع البحث المستخدم 

يانات حصل الباحث على مصادر البيانات ثم يحلل البوإجراءاته هي . ليليالتحي وصفهو المنهج ال
 .و يقارن البيانات و يجميع البيانات حتى يحصل دراسة منهجية

يصنف الكتاب األمثلتي والمستقلى للدارس اإلندونيسي (  : )ونتائج هذا البحث هي 
المحتوى الثقافي والفكري في الكتاب األمثلتي ( 2. )الذي يريد أن يتعلم قراءة النص العربي سهال

أما قيمة الثقافية . القواعد النحوية والصرفية من خالل اللغة الجاوية هو الثقافة الجاوية ألن تدريس
التوحيد، تاريخ الحضارة : والفكرية في الكتاب المستقلى أتنوع من الكتاب األمثلتي، منها

والمزية في الكتاب األمثلتي من ( 3. )اإلسالمية، الشريعة، الدافع، الجغرافيا، التصوف، مزية القرآن
ب اللغوية متعددة، أما عيوبه من جانب قائمة المفردات هي عدد المفردات ناقص من جانب التراكي

أقل عدد المفردات المدروسة في المرحلة اإلبتدائية، ومن جانب التدريبات اللغوية يقدم التدريبات 
 .من تدريبة األنماط لم يحصل الدارس إلى تدريبة اإلتصال
ومن المزايا :  جوانب المحللةالأربع تحليل  على أسس نتائج البحث، استنبط الباحث من

وكذلك في الكتاب . الكتاب األمثلتي هي عدد المواد المقدمة أكمل من الكتاب المستقلي
المستقلي توجد في تقديم المواد النحوية من خالل مخطط وتنوع المحتوى الثقافي وتقديم قائمة 

  .دريبة األنماط وتدريبة اإلتصالالمفردات على حسب ميدان المعنى، وتشتمل تدريباته بت
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ABSTRACT 

 

Ambary, Muhammad Fikri. 2016. An Analysis of Amtsilati Book and 

MustaqilliBook, for learning to read (descriptive studies, comparative, and 

analysis), Thesis, Arabic Language Study Program. Graduate School of UIN 

Maulana Malik Ibrahim, supervisors (1) Dr. H. MunirulAbidin, M.Ag , ( 2 ) Dr. 

Faisal Mahmoud Adam 

 

Keywords: Books analysis,Learningto read 

 Qawaid Nahwiyah as a key element of learning to read Arabic text 

which requiring students to spend a lot of time to learn. As a solution, some 

scholars and academics compile the books which facilitate students in learning to 

read Arabic text. To know the quality of the contents of these books, the 

theoretical studies are needed to analyze. 

  The purpose of this study, First, to describe Mustaqilli Book and 

Amtsilati Book. Second, to describe the content of culture and knowledge in 

Mustaqilli Book and Amtsilati Book. Third, to know the strengths and weakness 

of Mustaqilli and Amtsilati Books in term of learning to read. 

 The method used in this research is descriptive-analytic using a 

qualitative approach. The data was collected through literature study to answer the 

research problems about the content of the material in both books. 

 In this study, the researcher found some results analysis related to 

research problems, (1) Mustaqilli book and Amtsilati book were prepared for 

Indonesian students who want to learn how to read Arabic text easily. (2) The 

cultural elements of Amtsilati book was learning to read Arabic text through the 

Java Language approach. As the cultural elements of Mustaqilli book more 

varied, include: monotheism, the history of Islamic civilization, motivation, 

Islamic law, geography, tasawwuf and privileges of quran. (3) The strengths of 

Amtsilati book in terms of at- tarakib al - lughowiyah was the completeness of the 

amount of qawaidnahwiyah material taught, while the weakness was the number 

of mufrodatless than the minimum limit number of mufrodat taught at the 

beginner level. In terms of at- tadribat al - lughowiyah only tadrib al - anmath and 

not until tadrib al - ittishol .While the strengths of Mustaqilli book in terms of 

mufrodat exposure were grouped. Nahwiyahqawaid material wasexposure easily 

understood as described by the model chart. In terms of at- tadribat al - 

lughowiyah includes tadrib al - anmath and tadrib al - ittishol. The weakness was 

the amount exceeding the limit of the number mufrodat taught in the beginner 

level.  

 Based on the research results, we concluded that: the privilege of 

Amtsilati book is the amount of material presented more complete than the book 

Mustaqilli. While the privilege of Mustaqilli book contained in the presentation of 

qawaid material with charts, variety of cultural content, grouping mufrodat based 

on the same field and the presentation of the two types of exercises. 
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ABSTRAK 

 

Ambary, Muhammad Fikri. 2016. Analisis Kitab Amtsilati dan Kitab Mustaqilli 

untuk pembelajaran membaca (studi deskriptif, analisis dan komparatif), Tesis, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Sekolah Pascasarjana UIN Maulana 

Malik Ibrahim, pembimbing (1) Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag, (2) Dr. Faisal 

Mahmoud Adam 

Kata Kunci: Analisis kitab, pembelajaran membaca 

 Qawaid Nahwiyah sebagai unsur utama dalam pembelajaran membaca 

teks Arab, mengharuskan pelajar untuk menghabiskan waktu yang sangat panjang 

dalam mempelajarinya. Sebagai solusi, beberapa ulama’ dan akademisi menyusun 

kitab-kitab yang memudahkan pelajar dalam pembelajaran membaca teks Arab. 

Untuk mengetahui kualitas isi kitab-kitab tersebut, dibutuhkan kajian teoritik 

untuk menganalisisnya. 

 Adapun tujuan penelitian ini, Pertama, mendeskripsikan kitab amtsilati 

dan kitab mustaqilli. Kedua, mengetahui konten budaya dan pengetahuan pada 

kitab amtsilati dan kitab mustaqilli. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kelemahan 

kitab amtsilati dan kitab mustaqilli dalam pembelajaran membaca. 

 Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif –

Analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya 

menggunakan studi pustaka, yang semua untuk menjawab permasalahan 

penelitian pada kitab amtsilati dan kitab mustaqilli tentang konten materi pada 

kedua kitab tersebut. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian 

analisis materi pembelajaran membaca, (1) kitab amtsilati dan kitab mustaqilli 

disusun untuk pelajar Indonesia yang ingin belajar membaca teks arab dengan 

mudah. (2) unsur budaya kitab Amtsilati adalah pembelajaran membaca teks Arab 

melalui pendekatan bahasa Jawa. Adapun unsur budaya pada kitab mustaqilli 

lebih variatif, diantaranya: tauhid, sejarah peradaban Islam, motivasi, hukum 

Islam, geografi, tasawwuf dan keistimewaan al-qur’an. (3) kelebihan  kitab 

amtsilati dari segi at-tarakib al-lughowiyah adalah kelengkapan jumlah materi 

qawaid nahwiyah yang diajarkan, adapun kelemahannya jumlah daftar mufrodat 

kurang dari batas minimal jumlah mufrodat yang diajarkan pada tingkat pemula. 

Dari segi at-tadribat al-lughowiyah hanya tadrib al-anmath tidak sampai tadrib 

al-ittishol. Sedangkan kelebihan kitab mustaqilli adalah pada segi paparan 

mufrodat dikelompokkan berdasarkan bidangnya. Pemaparan materi qawaid 

nahwiyah lebih mudah dipahami karena dipaparkan dengan model bagan. Dari 

segi at-tadribat al-lughowiyah sudah mencakup tadrib al-anmath dan tadrib al-

ittishol. Adapun kelemahannya adalah jumlah mufrodat melebihi batas jumlah 

mufrodat yang diajarkan pada tingkat pemula 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa: kelebihan 

kitab amtsilati adalah pada jumlah materi yang disajikan lebih lengkap dari kitab 

mustaqilli. Sedangkan kelebihan kitab mustaqilli terdapat pada penyajian materi 

qawaid dengan bagan, variasi konten budaya, serta pengelompokan mufrodat 

berdesarkan bidang yang sama serta penyajian dua jenis latihan. 
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الفصل األّول
اإلطار العام

خلفية البحث.أ
ب الي،يف فرتة طويلة
هم . ب اللغة العربيةحلهم رب الدوافع الدينية للمسلمني جت. متنوعة و بطرق خمتلفة

و هم يت. 
لكي يفهموا دستورهم يعين القرآن الكرمي و احلديث الشريف و يستطيعون أن 
يفهموا الكتب اإلسالمية من كتب الفقة و التفسري و التاريخ اإلسالمي وغري 

. ذلك

ا املدرس و املعلم يف تعليم اللغة من إحدى العوامل التعليمية اليت يهتم
ال يف عملية التعليم و التعلم يتعلق على الطريقة العربية هي الطريقة، النجاح أم 

الطريقة الصحيحة و املناسبة ستحصل على نتيجة . اليت يستخدمها املدرس 
التحدث عن الطريقة لألجنيب، قال أمحد شليب حني يشهد تعليم اللغة . مرضية

إن تدريس اللغة العربية يسري يف طريق خاطئ، فقد وجهت "العربية يف إندونيسيا 
و اختريت األلفية لتدرس حىت للمبتدئني، و . كرب العناية إىل قواعد اللغة العربيةأ

نتج عن ذلك أن طالب كان ميضي يف تعلم اللغة العربية سنني طويلة، و خيرج 
و لكنه لو تعلم اللغة اإلجنليزية يف مثل هذه املدة . دون نتيجة أو بنتيجة ضئيلة

لناس يعتقدون أن صعوبة اللغة العربية هي و كان ا. فإنه حيصل على نتيجة مرضية
السبب، و احلق أن طريقة التدريس و قلة الكتب الصاحلة هي اليت أدت هلذه 

١".النتيجة املؤملة

١٨، ص  )١٩٨٠مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة( تعليم اللغة العربية لغري العرب،أمحد شلىب،١



٢

مها نظرية الوحدة و نظرية ،هناك نظريتان ترتبط بطريقة تعليم اللغة العربية
.الفروع

كة و ليست فروعا نظرية الوحدة ترى أن اللغة وحدة مرتابطة متماس
. مفرقة خمتلفة

فيكون هو موضوع القراءة و . النص حمررا تدور حوله مجيع الدراسات اللغوية
٢.التعبري و التطبيق النحوي و اإلمالء و غري ذلك

،غة أننا نقسم اللغة فروعا
لكل فرع منهجه و كتبه و حصصه مثل القراءة و االستظهار و التعبري و القواعد 

٣.و اإلمالء و األدب و البالغة و العروض و األخرى

أما الكتاب املستقلى فهو الكتاب الذى يفّضل التطبيق على النظريات 
٤.الرتاثب كتحىت يشعر الطالب بسهولة يف التعليم قراءة  

ى مالكتاب يسخهف شينّ د اإلسالمي السلفي دار الفالح صهعيف امل
ذا الكتاب اختصارا من الكتاب الفية ابن هنأ. ثليت يف أربع جملدمبكتاب أ

دم يف ذلك الكتاب باألمثلة آيات القرآن الكرمي بعد نظم خط املستمنو ،لكام
هو تسهيل الطالب لتعميق أمثلىتأساسا تصنيف الكتاب . القواعد اللغة العربية

.ب الرتاثقرآن الكرمي و يستطيعون قراءة كتال

"األمثليت"و الكتاب " املستقلي"و أحبث الكتاب 
.طريقة العمليةالكيفية السريعة و بالبيةب الرتثكتالقراءة 

٥٠، ص  )١٩٨٦, دار املعارف: مصر( تدريس ،املوجه الفين ملدرس اللغة العربية يف طرق العبد العليم إبراهيم، ٢
٥٠ص  ،جعنفس املر ٣

4 A. Shochib Khaironi, Metode Mustaqilli (Jakarta: WCM, 2010) hal. iii



٣

، أيت وزير معا٢٠٠٩يف وزارة شؤون الدينيةلمبناسبة تذكار السنوية
و عندهم يف من دوائر املعهد، ارينيإحرتاما لستة أشخاص اإلبكالدينية شؤون ال

.تطوير الرتبية باملعهد

غوس صاحب فهما أالذين حيصلون ذلك اإلحرتامو من ستة أشخاص
صنف أغوس صاحب خرياين الكتاب يسمى بأوضح . خرياين و توفيق احلكيم

عن دليل كتاب الو قدم لنا )جنليزيةالعربية و اإل(يرتجم يف اللغتني املناهج الذي
اللغة العربية باملنهج املستقّلى، و هو يعين تقدمي الكتاب يف تعليم اللغة العربية 

أما توفيق . لدارس يف تعليم النحو و الصرفلباملخطط و التخطيطي حىت يسهل 
رموزيقدم هو" أمثليت"و إمتياز الكتاب .الكتاب يسمى بأمثليتاحلكيم يصنف 

٥.تنظيمبالالعربيةاعدةقال

فكتب الباحث حتت على العوامل املذكورة يف هذه املقدمةتسهيال 
حتليليةوصفيةدراسة (ستقلى و أمثلىت لتعليم القراءةمليل كتاىبحت" املوضوع 

".)مقارنة

أسئلة البحث. ب

نظرا إىل خلفية البحث السابقة فيحدد الباحث باملسائل األساسية فيما  
:يأيت

؟  ستقليو الكتاب املالكتاب األمثليتما مواصفات. ١

؟املستقّليو الكتاباألمثليتيف الكتابعريفتوى الثقايف واملاحملما . ٢

5 http://mustaqilli.com/depag-berikan-penghargaan-kepada-6-kreator-pesantren/ diakses tanggal 19
Juni 2015



٤

؟لتعليم القراءةكتاب األمثليت و الكتاب املستقّليما مزايا و عيوب ال. ٣

.أهداف البحث. ج

البحث اليت يريدها على أسئلة البحث املذكورة، فأهداف مناسبة 
: الباحث هي كاأليت

.  الكتاب األمثلىت و الكتاب املستقّلىعرفة مواصفاتمل.١
.املستقّلىالكتابيف الكتاب األمثلىت و عريفحمتوى الثقايف واململعرفة .٢
.لتعليم القراءةالكتاب املستقّليمزايا و عيوب الكتاب األمثليت و ملعرفة.٣

مية البحثأه.د
و الباحث أن يشارك يف حل املشكالت حول تعليم يف هذا البحث يرج

:قراءة كتاب الرتاث منها
نظريا، أن يكون هذا البحث مرجعا يف تصميم املواد التعليمية لتعليم قراءة .١

.الكتاب الرتاث
الكتاب املستقّلى و الكتاب (لتقييم كتابني تطبيقا، أن يكون هذا البحث .٢

.األمثلىت
حدود البحث.ه

:إطار حمصور مبجموعة من احلدود و هي يتم هذا البحث يف
املوضوعيةاحلدود.١

أي سوف يصف و حيلل و تعليم القراءةعن د الباحث موضوع حبثه يف املواد حد
.الكتابان مستقّلي و أمثليت يف تلك املواديقارن الباحث

احلدود الزمنية.٢
.مستقّلي و أمثليت يف الطبعة األوىليبحث الباحث الكتابني 



٥

حثمجال الب.و
:البحث املذكورة فيحدد الباحث كما يلى للتحقيق أسئلة 

ستقليو الكتاب املالكتاب األمثليتيفقراءة التعليم التعليمية لاملوادكيف .١
املستقّليو الكتابالكتاب األمثليتعريفحمتوى الثقايف واملما .٢
ما مزايا و عيوب الكتاب األمثليت و الكتاب املستقّلي.٣

تتحديد المصطلحا.ي
٦.مبعىن جعله يف حلٍّ مما بينه و بينه" حّلل"و هي املصدر من كلمة : حتليل.١

و هي عملية التعليم القراءة املكثفة عن النصوص العربية جتري : تعليم القراءة .٢
.عليها املعلم و املتعلم يف الفصل

حماولة دارس ما يف حتليل أو حّل شيئ ما، و هي تعتمد على نظام الزم : دراسة.٣
.اعدة علمية و من خالهلا يكشف املطلوبو ق

٧.حال الوصف:وصفية .٤

. قهمايقارن املتغريين أو أكثر :مقارنة .٥
.أحد الكتب للتعليم قراءة الكتاب الرتاث بوسيلة الرموز: كتاب مستقلّ .٦
ار الكتابالكتاب الرتاث من إختصأحد الكتب للتعليم قراءة: كتاب أمثلىت.٧

.ألفية ابن مالك

السابقةاتدراسال.ز
العربية عدة البحوث السابقة  تعليم القراءةلقد قام بعض الباحثني يف جمال 

:كما تلي 
تعليم  القواعد ": بعنوانم، ٢٠١٠يلة السعيدة، رسالة املاجستري، ل.١

".باستخدام اجلداول لتنمية مهارة القراءة
١٤٧. ص) ٣٧. م، ط١٩٩٨منشورات دار املشرق، : بريوت (، املنجد يف اللغة و اإلعالملويس معلوف، ٦
٩٠٣. ، صتفس املرجع ٧



٦

ة التعليمية يف تعليم القواعد معرفة أنسب العملي: البحثأهداف 
باستخدام اجلداول لتنمية مهارة القراءة و قياس فعالية تأثري املتغري 

.التجرييب على املتغري التابع
مبنهج البحث التجرييب، يف حبثهااستخدمت الباحثة : منهجية حبثها

و املدخل املستخدم يف هذا البحث املدخل الكمي الذي يقوم على 
.دداحلساب أو الع

:لى تهذا البحث كما ائجأما نت
أن تعليم القواعد باستخدام اجلداول لطلبة قسم تعليم اللغة )أ

العربية املرحلة الثانية موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

.النتائج املستهدفة
جلداول لطلبة قسم تعليم اللغة أن تعليم القواعد باستخدام ا)ب

اإلسالمية العربية املرحلة الثانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
احلكومية ماالنج، قد ظهرت فعاليته يف تنمية مهارة قراءة الطلبة 

، و هذه الدرجة أكرب من )١٢،٣(اجلهرية بدرجة تاء حساب 
و من درجة تاء ) ٢،٢٠% (٥درجة تاء جدول على مستوى 

).٢،٧٠% (١ل على مستوى اجلدو 
قدمة و تاملمن ناحية اإلتفاق، حبثت الباحثة: تعليقات و تربيرات

.عن تدريس القواعد لتعليم القراءةانحثهذا البحث يب
و من ناحية االختالف، أن الفرق بني الدراسة السابقة اليت حبثتها

ختترب عن فعالية استخدام الباحثة و هذا الباحث هي أن الباحثة
أما هذا البحث يبحث عن حتليل املواد . اجلداول يف تعليم القواعد

.لتعليم القراءة



٧

فعالية تعليم القراءة ": بعنوانم، ٢٠٠٩خملصني، رسالة املاجستري .٢
)".يف املدرسة العالية اإلسالمية سوروه(باألسلوب الرمزي 

النّص العربية دون القراءة سّهل الباحث يف تعليم : أهداف البحث
.شكل للدارسني الذين مل يعريف و مل يدرسي اللغة العربية من قبلال

البحث املنهج الذي استخدم الباحث يف حبثه من نوع : منهجية حبثه
يف املدرسة العالية اإلسالمية سوروه مسارانج يف العام التجرييب

و جمتمعه هو . و مقارنته بطريقة الرتمجة٢٠٠٨/٢٠٠٩التدريسي 
ية احلكومية سوروه مسارانج و أدوات حبثه درسة العالمجيع الطلبة يف امل

.اختبار

الضابطة قبل التعليم يف نفسي املستوى يعين معدل القيمة للمجموعة 
. ١٥.٨٨٩و معدل القيمة للمجموعة الضابطة ١٦.٨٦٧التجريبية 

، و أما مهارة القراءة للمجموعة التجريبية ٠.٩٨٨٩و فرق معدهلما 
٢١.٠٣٣يعىن ٣٧.٩بعد تعليم القراءة فارتقى معدل قيمتها إىل 

يعين ٢٠.٠٦٧درجة ، و معدل القيمة للمجموعة الضابطة 
يعرف فيها أن استخدام . ١٧.٨٣و فرق معدهلما .٤.٨٧١

.عالمات اإلعراب أكثر فعالية يف النجاج
و سابقالحبث الباحثمن ناحية اإلتفاق، : اتتعليقات و تربير 

.باألسلوب الرمزيعن تدريس القواعد لتعليم القراءةيبحثان الباحث 
رق بني الدراسة السابقة اليت حبثه و من ناحية االختالف، أن الف

تعليم القراءة ترب عن فعاليةخيو هذا الباحث هي أن الباحثالباحث
حث يبحث عن حتليل املواد لتعليم أما هذا الب. باألسلوب الرمزي

.القراءة



٨

إعداد املواد ": بعنوانم، ٢٠١٣املاجستري، مشس الدين، رسالة .٣
التعليمية يف مهارة القراءة حبث تطويري طلبة معهد اجلامعة اإلسالمية 

".ومية باري باري سالويسي اجلنوبيةاحلك
لبة التعليمية لطيهدف هذا البحث بإعداد املواد : أهداف البحث

معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية باري باري لرتقية مهارة القراءة لدى 
.

مدخل هذا البحث هو املدخل الكمي و الكيفي على : منهجية حبثه
.)R&D(املنهج التطويري و التجرييب 

:لى تهذا البحث كما أما نتائج
عهد التعليمية اجلديدة و تطبيقها لطلبة مقد مت تصميم املواد )أ

تعليم القراءة "حتت عنوان اجلامعة اإلسالمية احلكومية بارى بارى
يهتم الباحث يف إعدادها مبوقف . اليت حول بيئتهم" اجلذابة

الطلبة واحتياجتهم يف القراءة العربية و يعتمد على أسس تعليم 
.مهارة القراءة

ام جيد و فعال لرتقية مهارة القراءة إن الكتاب املعد على وجه ع)ب
.اإلسالمية احلكومية باري باري سالويسيلطلبة معهد اجلامعة 

هذا من ناحية اإلتفاق، حبث الباحث املقدم و : تعليقات و تربيرات
.عن املواد تعليم القراءةيبحثانحثالب

و من ناحية االختالف، أن الفرق بني الدراسة السابقة اليت حبثه 
أما . يعد املواد لتعليم القراءةث و هذا الباحث هي أن الباحث الباح

.هذا البحث يبحث عن حتليل املواد لتعليم القراءة



٩

إعداد وحدة ": بعنوانم، ٢٠٠٩سيت معاونة، رسالة املاجستري .٤
بالتطبيق على مدرسة (من الكتب الرتاثية لتنمية مهارة القراءة تعليمية 

.)اوا الشرقيةالسلفية الثانوية باسوروان ج
يهدف هذا البحث إىل إعداد وحدة تعليمية من : أهداف البحث

الكتب الرتاثية لتنمية مهارة القراءة يف مدرسة السلفية الثانوية باسروان 
جاوا الشرقية للصف الثاين، ألن املواد التعليمية املناسبة لعقول 

تزال الطالب لدرس اللغة للمدرسة الثانوية حتت مؤسسة املعاهد ال 
.قليلة بل معدومة

املنهج املستخدم يف حبثها هو أسلوب البحث و : منهجية حبثها
و طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتاج ، (R&D)التطوير 

معني و جتريبة يف مدرسة السلفية الثانوية للبنات باسروان من السنة 
و اكتشفت الباحثة البيانات من . هـ١٤٣٠-١٤٢٩الدراسية 
.قابلة و االستبيان و االختبارخالل امل

قراءة و نتيجة هذا البحث فهي إنتاج وحدة تعليمية لتنمية مهارة ال
.مستمدا من الكتب الرتاثية

هذا قدمة و تمن ناحية اإلتفاق، حبثت الباحثة امل: تعليقات و تربيرات
.عن املواد لتعليم القراءةيبحثان باحث ال

الدراسة السابقة اليت حبثتها و من ناحية االختالف، أن الفرق بني
. الباحثة و هذا الباحث هي أن الباحثة تطور املواد من الكتب الرتاثية

.أما هذا البحث يبحث عن حتليل املواد لتعليم القراءة
تدريس مهارة القراءة "م، ٢٠٠٧رسالة املاجستري إيرنا هرياوايت، .٥

مرغوسونو للكتب الرتاثية يف معهد نور اهلدى الّسلفي الشافعي
.ماالنج



١٠

ملعرفة كيفية تعليم مهارة القراءة للكتب الرتاثية يف : أهداف البحث
.معهد نور اهلدى السلفي الشافعي مرغوسونو ماالنج

.منهجية البحث يف حبثها تستخدم املدخل الوصفي: منهجية حبثها
ة يف هذا البحث يعين وجدت الباحثة أن الطريقة املستخدمة نتيجو ال

ليات الدراسية يف تدريس الكتب الرتاثية هي جتري بطريقة أو العم
عن ،على نوعنيو هذه الطريقة . القراءة و طريقة القواعد و الرتمجة

فاألول إذا كانت قراءة الكتب . طريق املدرس و عن طريق الطالب
راءة الطلبة قراءة جهريةالرتاثية مبدوأة بق
.إىل تدريب مهار 

هذا قدمة و تمن ناحية اإلتفاق، حبثت الباحثة امل: تعليقات و تربيرات
.عن تدريس مهارة القراءة للكتب الرتاثيةيبحثانحثالب

و من ناحية االختالف، أن الفرق بني الدراسة السابقة اليت حبثتها 
سة احلالة يف الباحثة و هذا الباحث هي أن الباحثة تستخدم درا

.أما هذا البحث يبحث عن حتليل املواد لتعليم القراءة. حبثها
حتليل حمتوى : م، بعنوان٢٠١٣ألفا رزقي سندى، رسالة املاجستري .٦

Fasih Berbahasa Arab)الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية  2)

)دراسة وصفية حتليلية تقوميية(للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة 
Fasih Berbahasa Arab 2ملعرفة حمتوى الكتاب : داف البحثأه

املدرسي اجليد و معيار املنهج مناسب على وفق أسس إعداد الكتاب 
.على مستوى الوحدة التعليمية

و منهج هذا البحث باملدخل الكمي على املنهج : حبثهامنهجية 
.الوصفي التحليلي

:أما نتائج هذا البحث كما تلى



١١

Fasihيف الكتاب املدرسي ئوية من حتليل احملتوى أن النسبة امل)أ

Berbahasa Arab 2 مناسبة بأسس إعداد الكتاب املدرسي اجليد
بصفة مناسب و هذه يدل على أن الكتاب %٥٣،٧٨٩هي 

للصف الثامن املدرسة Fasih Berbahasa Arab 2املدرسي 
املتوسطة بشكل عام قد مناسب على وفق األسس إعداد الكتاب 

.ا
Fasihأن النسبة املئوية من حتليل احملتوى يف الكتاب املدرسي )ب

Berbahasa Arab 2 مناسبة باملنهج على مستوى الوحدة التعليمية
بصفة مناسب وهذه يدل على أن الكتاب %٥٣،٥٧هي 

ن يف املدرسة للصف الثامFasih Berbahasa Arab 2املدرسي 
نهج على املتوسطة بشكل عام قد مناسب على وفق معيار امل

.مستوى الوحدة التعليمية
قدمة و تمن ناحية اإلتفاق، حبثت الباحثة امل: تعليقات و تربيرات

.الباحث عن حتليل احملتوى يف الكتاب املعني
و من ناحية االختالف، أن الفرق بني الدراسة السابقة اليت حبثتها 

الكتاب املدرسي أن الباحثة حتلل احملتوى باحثة و هذا الباحث هيال
Fasih Berbahasa Arab 2استماع،كالم، قراءة و (املهارات اللغوية يف

يف الكتاب من احملتوى أما هذا البحث يبحث عن حتليل . )الكتابة
.الناحية املواد لتعليم القراءة فقط
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الفصل الثاين

اإلطار النظري

للتعليمالمواد : بحث األولالم

المواد التعليمية.أ

املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية و احلقائق و املعلومات الىت 

امل هلم 
٨.يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

و املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذى نرغب يف تقدميه للطالب 
و هي املضمون الذي  . بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية، أو وجدانية

ة وسيلة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادو تنوع . يتعلمه التلميذ يف علم ما
مطبوعة يف الكتب و املقررات التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو 

و قد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، و قد يتخذ أشكاال . ملصقات
إىل املعقد، و قد تكون غري مألوفة للطالب و املعلمني على أخرى من البسيط 

٩.حد سواء

مراحل إعداد المواد التعليمية.ب
ر املواد التعليميةاختيا- ١

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : رباط (، أساليبهرشدي أمحد طعيمة، ٨
٢٠٢ص ) ١٩٨٩والثقافة، 

، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و زمالؤه، ٩
١١١.، ص)هـ١٤٢٤م، مؤسسات الوقف اإلسالمي، .د(



١٣

املعايري يف اختيار حمتوى املواد التعليمية)أ
 :١٠

(validity)معيار الصدق )١

يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا و أصيال و صحيحا علميا فضال عن 
.متشيه مع األهداف املوضوعية

)Significance(مهية معيار األ)٢
يعترب احملتوى مهما حينما يكون لديه قيمة يف حياة الطلبة مع تغطية اجلوانب 
املهارات العقلية 

. و أساليب تنظيم املعرفة أو االجتاهات اإلجابية
(Interest)معيار امليول و االهتمامات)٣

ون احملتوى متمشيا مع اهتمامات التالميذ يف اختيار املواد التعليمية لو أنه يك
.

(Learn Ability)معيار قابلية التعليم )٤

و يكون احملتوى قابال للتعليم عند ما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع الفروق 
. التدرج يف عرض املواد التعليميةالفردية بينهم ملبادئ

(Universality)املعيار العاملي)٥

يعترب احملتوى جيدا إذا كان يشمل أمناط من التعليم ال تعرتف باحلدود 
قدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي اجلغرافية بني البشر، و ب

اد املواد الذي يعتمد و أما يف إعد. أن يربط الطلبة بالعامل املعاصر من حوله
قبل القيام باختيار املواد –على املنهج على املستوى الوحدة الدراسية 

فالبد من معرفة املعيار يف اختيارها، و هي مستوى أو معيار –الدراسية 
Based)و الكفاءة األساسية (Standard Competence)الكفاءة 

١٦٠. ص) ١٩٩١دار املعارف، : القاهرة(، املنهج و عناصرهة، إبراهيم بسوين عمري ١٠



١٤

Competence) .تارة اليت حتقق مستوى الكفاءة و تعين أن املواد التعليمية املخ
.و الكفاءة األساسية 

طرق اختيار احملتوى)ب
يف عملية إعداد املواد التعليمية عدة أساليب ميكن لواضع املنهج عند اختيار 
احملتوى فيما يلى أكثر شيوعا يف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية للناطقني بلغات 

: أخرى 
أن يشرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية مثل ميكن للمعلم: املناهج األخرى )١

اإلجنليزية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية، يف ضوء هذه املناهج يستطيع أن ينتقي 
اللغتني مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعة . احملتوى اللغوى يف منهجه

.و ظروف املناهج) العربية و اإلجنليزية( 
كانو معلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكن للمم)Experts(رأي اخلبري )٢

خمتصني يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى أو كانوا معلمني أو لغويني 
.أو تربويني أو من كان له صلة وثيقة بامليدان

حول خصائص و يقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية ) Survey(ٍاملسح )٣
.الدارسني و تعّرف ما يناسبهم من حمتوى لغوى

يعىن حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب إليها لالتصال (Analisys)لتحليل ا)٤
١١.بالعربية

تنظيم حمتوى املواد الدراسية- ٢
و بعد أن كانت املواد املختارة، تأيت عملية بعدها و هو تنظيم تلك املواد 
التعليمية، أو ترتيب ما مت اختياره من معارف و مهارات و قيم حول مركز معني، 

، و حيقق أهداف الرتبية يكون له معىن، و استمرارية و ميكن تقدميه للمتعلمحىت

٢٠٥. رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص١١



١٥

بأكرب فعالية و كفاية ممكنة، و لكي يكون أكثر مالئمة للتعليم و التعّلم، و 
.يكون برناجما تربويا متماسكا متناسقا متوازنا

من، و هناك بعدان لتنظيم احملتوى، أحدمها خيتص برتتيب مكوناته على امتداد الز 
هو البعد الرأسي للمنهج، و الثاين يهتم برتتيب مكوناته جنبا إىل جنب و هو 

.البعد األفقي للمنهج
الرأسي و األفقي لتنظيم احملتوى هلما أمهيتهما يف حتديد األثر : و هذان البعدان

الذي يرتاكم حملتوى الربنامج الدراسي، و خربات التعلم اليت تكتسب منه، و أما 
فهناك عدة معايري رئيسية ينبغي للتنظيم الفعال حملتوى املواد الدراسيةاملعايري

: عند التفكري يف األهداف، و هذه املعايري هي 
.االستمرارية و التتابع

(Scope)ق )١

يعين املعيار الذي يتعلق مباذا نعلم، و ما ستشمله املواد، ما هي األفكار 

تالميذ و ال يتعلمه البعض اآلخر، و ما تعلمه، و ما ميكن أن يتعلمه بعض ال
.ال جيب أن يضمن منهج املدرسة

(Integration)التكامل )٢

و هو املعيار الذي يبحث يف العالقة األفقية بني خربات املناهج أو أجزاء 
احملتوى للمواد التعليمية ملساعدة املتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا توجه 

.كالت احلياةسلوكه و تعامله بفعلية مع مش
(Contuinity)االستمرارية )٣



١٦

و هي التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية يف املنهج، فإذا كان مفهوم الطاقة 
مهما يف العلوم فينبغي تناوله مرات و مرات يف منهج العلوم، و إذا كان 
اهلجاء السليم مهما فمن الطبيعي االهتمام به، و التأكيد عليه، و تنمية 

.امتداد الزمنمهاراته على 
(Sequence)تتابع ال)٤

و هو الرتتيب الذي يعرض به احملتوى على امتداد الزمن، و يرتبط التتابع 
أبعد مما تذهب باالستمرارية، فهناك تداخل بينهما، و لكن التتابع يذهب إىل 

إليه االستمرارية، فنفس املفهوم أو العنصر ميكن أن يعاجل بنفس املستوى 
حيدث منو يف فهمه، أو يف املهارات أو االجتاهات املرتبطة مرات و مرات، فال

١٢.به

و معايير و اتجاه المواد التعليميةأسس .ج

التعليمية، فهي أسس تتعلق بثقافة الطالب و أسس تتعلق مبيوهلم النفسية و 
.اللغوية

و األسس إلعدا
املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، و طرحه لالستخدام يف 

و الوضع األمثل يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغري . فصول تعليم اللغة

١٣.و النصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتابتوفر عدد من األدوات و القوائم 

األسس الثقافية و االجتماعية- ١

١٥١. إبراهيم بسوين عمري، املرجع السابق ص١٢
-، إعدادهالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، ١٣

١٣٥.ص) ١٩٨٣أم القرى، : مكة املكرمة(ميه، تقو -حتليله



١٧

عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب فينبغى أن يكون له طابع 
و ثقايف أسالمي، مبعىن أنه خيدم لغتنا و ثقافتنا و ذلك من خالل مراعاة اجتماعي 

١٤اآلتى 

ون حمتواه عربيا إسالميا، و ذلك بأن تقدم املوضوعات الىت أن يك)أ
تتناول هذا اجلانب بصورة حقيقية غري مشوهة، و بصورة مبسطة 

.تعني لبدارس على فهم حقيقة الثقافة اإلسالمية
أن يتضمن احملتوى التعليمى للكتاب عناصر الثقافة املادية و املعنوية )ب

.جانببصورة تتناسب و أغراض الدارسني األ
على رأسها الطابع ضرورة االهتمام بالرتاث العرىب و خصائصه الىت)ج

.اإلنساىن و رفع مكانه العلم و العلماء
انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات و ما تناسب مع الدارسني و )د

.اهتمامهم من تعلم اللغة و الثقافة
سيط إىل التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوى، و من الب)ه

.املركب و من احلزء إىل الكل
ئةطاخلااالهتمام بالثقافة اإلسالمية و توظيفها يف تصحيح املفاهم )و

و تعديل االجتاهات السلبية - أن وجدت–عاد الدارسني األجانب 
.حنوها

األسس السيكولوجية- ٢
من املعلوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 

عملية التعليمية، فما لذي تركز عليه، و أنه هو أوال و أخريا هو اهلدف من الاحملور ا
قامت هذه العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم، و من مث فإن 

٢٧-٢٦. ص) دار الغايل، دون السنة: الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليميةناصر عبد اهللا الغاىل، عبد احلميد عبد اهللا، ١٤



١٨

معرفة خصائص التعلم النفسية و العقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد حمتوى 
.املناهج الدراسية

عمرية خصائصها النفسية و العقلية، بل و من الواضح أن لكل مرحلة 
إن األفراد خيتلفون 

العمرية الواحدة، و من هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني و 
.الذي ينبغي مراعاته عند إعداد و اختيار املواد التعليمية

ينطبق على أفراد –اإلختالف يف القدرات –ذا األمر و إذ كان ه
، أحرى

، و جنسيات خمتلفة األمر 
لم العربية، و الذي يؤدي إىل اختالفهم يف القدرات العقلية و استعدادهم لتع

االجتماعية للدارس و اجتاهتم حنو تعلم كما أن اختالف املستويات االقتصادية 
.اللغة األجنبية

و يؤكد علماء اللغة و الرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد 
ه على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعلم الصغري و بني قدرت

و تعلم الكبري للغة األجنبية هذا الفرق ينبغى أن يراعى يف املواد املقدمة لكل 
١٥.منهما

األسس اللغوية و الرتبوية- ٣
و 

العربية يلزم معرفة أى نوع من اجلمل يقدم ؟ ، فمثال عند تقدمي الرتاكيبالرتبوى
هل االمسية أو الفعلية ؟ و هل تبدأ بالبسيطة أو املراكبىة ؟ اإلجابة من هذه 
األسئلة من الصعب تناوهلا لغويا مبعزل عن اجلانب الرتبوي، و من مث رأينا أن 

٣٥املرجع نفسه، ص ١٥
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اسا واحدا و إن كان لكل منهما و يعدان أس) اللغوي و الرتبوي(هذين األساسني 
.ظيفة و لكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها

و مما ال بد
:١٦

.أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا)أ
األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة أن تعتمد املادة على اللغة)ب

.معتمدة
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة باملفاهيم و احلقائق اليت أثبتتها )ج

.الدراسات اللغوية احلديثة
أن تراعى الدقة و السالمة و الصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )د

).الضمائر مثال(
ية و ليست مصطنعة، أي أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيع)ه

.الصحيحة يف بنائها و تراكيبهاتقدم اللغة 
.أن تبىن املادة على نصور واضح ملفهوم اللغة و تعلمها)و
.أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك)ز
أن تعاجل املادة و منذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات و )ح

.اجلمل ذات املعىن
.املادة اهلجاء و حتليل الكلمة و تركيبهاأن تعاجل )ط
.أن تعتين بالرمز و الصوت لكل حرف)ي
.أن تبدأ املادة بالكلمات و اجلمل ليس باحلروف)ك
.أن تظهر العناية بالنرب و التنغيم)ل
.أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية)م

٦٥-٦٤املرجع نفسه، ص ١٦



٢٠

.أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية الىت تربزها الدراسات و البحوث)ن



٢١

دليل تحليل المحتوى:اني ثالمبحث ال

أداة تحليل الكتاب.أ
و كان من الضروري لدراسة هذه الكتب من حيث احملتوى و الطريقة 
وضع جمموعة من احملاور األساسية للتحليل، و بذلك تضمن الدليل مخسة عشر 

.قسما، يضم كل قسم عددا من األسئلة 
:و هي . قسامأربعة أ–إىل جانب البيانات العامة –يضم هذا الدليل 

املفردات.١
تستخدم عملية ضبط املفردات يف مواد تعليم اللغة األجنبية لتمكني 

عدد إن احلرص على ضبط . املتعلم من بناء ثروة من الكلمات الفعالة
املفردات املقدمة، وضبط مدى حسيتها وجتريدها، وتكرار هذه املفردات 

ء هذا البدا من أن ويف ضو . يؤدي عادة إىل تشبيتها وسهولة استخدامها
أن يكون : تراعى عدة أمور لتحقيق ضبط حمكم للمفردات، من هذه األمور

وأن تقدم معقوال ومناسبا لتقدمي النص اللغوي املطلوب، عدد املفردات 
.يف الدروس املقدمة

يف الكتاب احملللالرتاكيب.٢
حصر مجيع الرتكيب اللغوية اليت ويف هذا احملور اجته التحليل إىل

مث فـُرِّغت كل هذه الرتاكيب يف جدول . أوردها كل كتاب حسب ورودها
١٧.تناوهلا يف الكتاب احملللكما حصر عدد الرتاكيب اليت . ني نظامهايب

احملتوى الثقايف.٣
مفهوم الثقافة اإلسالمية-أ

-حتليله-إعداده(ليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرى الكتاب األساسي لتعحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ١٧
٢١٠. ص) م١٩٨٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة(، )تقوميه



٢٢

هو تبدأ أمهية هذا املوضوع، يف أن الفرق بني اإلنسان واحليوان
بني إنسان وآخر، هو فرق مرده فرق توافر أو انعدام الثقافة، وأن الفرق

١٨.أي فرق الثقافة. إىل فرق الوعى أو التنقية احلديثة

الثقافة لفظ عريب، ألف العرب القدامي، واستعملوه يف معاىن 
شىت، فمن ذلك قوهلم ثقف الرجل الرمح يعىن قومه، ومنها ثقف الرجل 

-والثقاف من النساء. يعىن طعنهومنها ثقفة بالرمح يعىن صار حاذقا، 
الفطنة من النساء، وثقف الولد فثقف أي هذبه -بفتح الثاء وتشديدها

وعلمه فتهذب وتعلم فهو مثقف وهي مثقفة، وهذا املعىن مستعار من 
تلك هي مفاهيم مادة ثقف عند أسالفنا القدماء، وقد . الثقف الرمح

فرتمجوها إىل العربية cultureإلجنليزية والفرنسية عمد احملدثون إىل الكلمة ا
١٩".ثقافة"بكلمة 

يتضمن املعرفة، والعقيدة، كل الذي : والكلمة يف معناها األورىب
والفن، واألخالق، والقانون، والعادات االجتماعية، ومجلة املقومات اليت 

ورا رمبا ضم مفهوم الثقافة أم. 

يف اليوم األربعني إىل حجب النساء يف البيوت، ومثل االحتفال بالعزاء 

يف عداد القبائح عن تصنيفها يف نطاق احملاسن، أو توصيفها 
٢٠.واملساوى

أو التعليم فاملفرد " التعليم"تعترب أن كلمة الثقافة مرادفها لكلمة 
كذلك خيلط البعض بني . املثقف إذن هو الفرد املتعلم أو املتحضر

٧٧.، ص)١٩٩٩دار االفاق العربية : القاهرة(األصول اإلسالمية للثقافة العربية، عبد البارى حممد داود، ١٨
٨٠.نفس املرجع، ص١٩
٨٠.نفس املرجع، ص٢٠



٢٣

اللفظني مرتادفني أي يدالن على معىن الثقافة واحلضارة وجيعل هذين
واحد، مع أن احلضارة تعىن يف احلقيقة سيادة قانون وسيطرته على سلوك

والثقافة كما يعرفها علماء االجتماع وعلم اإلنسان . 
ويشمل . وعلماء الرتبية هي مجيع ما أنتجه عقل اإلنسان، وعاش أوله

وأنواع املباين واملواصالت ذلك اللغة والدين والعادات والتقاليد واألزياء 
ما بعد وأما الثقافة اإلسالمية تتناول حياة اإلنسان إىل٢١.وغري ذلك

٢٢.... موته 

كل املركب يشتمل على املعارف يقول تاييلور أن الثقافة هي  
والعقائد وأشكال الفنون والقيم والقانون والعادات، بل ومجيع القدرات 

.٢٣

خاص من العالقة منط إن اصطالح الثقافة اإلسالمية يعرب عن 
. ، وبني اإلنسان والكون، وبني اإلنسان وخالقههبني اإلنسان ونفس

وسيتلهم هذا النمط روح اإلسالم يف كل صورة من صور العالقة، وكل 
وسيستمد هذا النمط خصائصه من مصدر . شكل من أشكال التطور

لك هو ذ.. إهلى أنعم اهللا به على اإلنسان ومنحه إياه دستورا له وعقيده
القرآن الكرمي ولعلى موقع احلديث النبوي الشريف من هذا يطرح نفسه، 
ولست أجد خالف عليه فهو موقع ينطلق من هذا املصدر اإلهلي، وما  

كان منوذجا تتمثل هي . كان حممد صلى اهللا عليه وسلم إال قرآنا يسري
آيات القرآن الكرمي يف كل خلجه من خلجات نفسه، وكل حركة من 

: قاهرةال(، )من النظرة إىل التطبيق(املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب ى يونس وحممد عبد الرؤوف، فتح عل٢١
١١٩.، ص)٢٠٠٣مكتبة وهبة 

٩٤. رشدي أمحد طعيمة، ص٢٢
٤٠-٣٨.، ص)١٩٩٩دار املعارف مبصر : القاهرة(، التغري احل. صابرحمي اللدين ٢٣



٢٤

وما "جسمه، وكل خاطر من خواطر فؤاده، وصدق اهللا العظيمحركات
٢٤".إن هو إال وحي يوحى. ينطق عن اهلوى

ضمن : ولقد ضمن املصدر اإلهلي للثقافة اإلسالمية عدة أمور
هلا قوة فأساس، وخلود، وثبات العقيدة، واتساع النظرة، ومشول اجلوانب، 

واتزان احلركة واعتدال ، ومسو لغاية، ووحدة االجتاه، وتكامل األبعاد
إنه ذلك املصدر . وهذا مييز الثقافة عن غريها من الثقافات. األحكام

اإلهلي الذي يقدم لإلنسان تصورا عن كل شيئ وإجابة لكل سؤال، 
٢٥.وخطة لكل عمل

وأن رقى الفكر يكون . إن الثقافة تعىن رقى الفكر ومسو الوجدان
ا مسو الوجدان فليس إال بالتديني بالعلوم واملعارف واخلربات والتجاربن أم

وإن الذين يكتفون من التدين باجلانب . احلقيقي والسلوكيات الراقية
. سيئون إىل الدينالشكلى كمجرد حجاب املرأة أو اللحية الكشيفة إمنا ي

بوزن املرء بقوله، ويقوم : "وهكذا يقول عامل االجتماع ابن خلدون
٢٦.ثقافة صادقةوإنه الرأى وال خيار بدون ... بعلمه

القرآن الكرمي قاعدة ثقافة كربى تشكل النشاط احلضاري يف 
العريب خاصة واإلسالمي عامة على مر العصور، إن احلقيقة اليت 

فيها إنسان هي أن املفهومات أساسية يف الجيادل فيها أحد والمياري 
لى 
قاعدته الروحية أي صار القرآن الكرمي املرجع العام لنشاط احلضارة 

٢٧.اإلسالمية كلها

٩٥.، صاملرجع السابقعيمة، رشدي أمحد ط٢٤
٩٥.نفس املرجع، ص٢٥
٧٧.، صاملرجع السابقالباري حممد داود، عبد ٢٦
٩٥.، صاملرجع السابقشدى أمحد طعيمة، ر ٢٧



٢٥

الثقافة اإلسالمية ومشوهلا- ب
جاء القرآن الكرمي بتشريع شامل من كل نواحى احلياة تعجز عن 
اإلتيان به كل شرائع البشر الوضعية، سواء يف مشوليته أم يف التزام األفراد 

وقد عاجل القرآن الكرمي . ليت تصلح لكل زمان ومكانبه، أم يف قواعده ا
:قضايا احلياة عامة، وميكن تقسيم أحكامه إىل ثالثة جمموعات

أحكام اعتقادية،- ١
أحكام أخالقية،- ٢
٢٨.أحكام عملية- ٣

أن شريعة اإلسالم يتضمن فيها الثقافة اإلسالمية، ألن الشريعة 
فقد قام اإلسالمية جاءت شاملة لكل جوانب احلياة ومتطلبات،

يف جانب العقيدة . العقيدة والشريعة: على أصلني أصيليني مهااإلسالم 
حتدث اإلسالم عن اهللا تعاىل وصفاته، وعن كتب املنزلة ومالئكته، 

ويف جانب الشريعة حتدث . ورسله، واليوم اآلخر، والقضاء والقدر
ية، اإلسالم عن العبادة، واألخالق، واملعامالت، واألحوال الشخص

٢٩.لعقوبات، واجلهاد، والعالقة الدوليةوا

من هنا كان احلرص على جعل الدين رافدا أساسيا من روافد 
وال تتحقق الثقافة إال . مسو الوجدان، حبيث ال يسمو الوجدان إال به

بسمو الوجدان، وأن الدين من أهم عوامل مسو الوجدان، فهو الذي 
. يوقظ الضمرياملشاعر، ويرقق االحساس، و يصقل النفس، ويهذب

ما يغرس يف اإلنسان من نبل األخالق ورقيع القيم، وما يوجهه باإلضافة 
عليه من قومي السلوكيات، وصحيح التوجيهات ومن غري ذلك كله ال 

بسمو الوجدان، وال يستحق أن يوصف بثقافة، أن يوصف إنسان ميكن
٩١. ، صاملرجع السابق. الباري حممد داودعبد ٢٨
٢٤.، ص)١٩٨٤رف، مكتبة املعا: الرياض. (مباحث يف الثقافة اإلسالمية. نعمان عبد الرزاق السامرائي٢٩



٢٦

لة وكذلك األخالق الفاض. مهما كان حظه من العلم أو نصيبه من الفن
اليت يشملها الدين، وذلك التأكيد على القيم األخالقية اليت هي من أهم 

الصحيح والتدين الكامل يشمل وأن الدين 
٣٠.مجلة كبرية من املبادئ األخالقية اليت تريب املواطن الصاحل

واإلسالم يقوم على مصدرين مهمني منها نتعرف على معامله 
وعباداته وتشريعاته ونظامه، وهذين املصدرين مها القرآن الكرمي وأفكاره 

مها وعليه ميكن القول فإن أهم مصدرين للثقافة اإلسالمية. والسنة النبوية
٣١.القرآن والسنة النبوية

وقد حوى القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، الكثري من النصوص 
علها من صفات 

عن هذه الرفيعة، وأحيانا تسلك سبيل الوعيد والتخويف، ملن يتخلى 
بل إن اإلسالم ذهب إىل . الصفات، فتجعله من عالمات النفاق وهكذا

وانني الوضعية مدى بعيد حني ربط تشريعات باألخالق، بينما ترى الق
٣٢.تركت هذا اجلانب وأمهلته

أصل ثابت، وقد ربط اإلسالم بالعقيدة، حىت تكون مرتكزة إىل

عمق 
نفس يكون رسوخ األخالق الكرمية، وقوة اإلميان وأصالتها ورسوخه يف ال

يكون املؤمن باهللا عزيز النفس، ال : فعلى سبيل املثال. فاعليتها وسالمتها
واحلياة والنفع والضر، والرزق . يذل ألحد، وال يهون أمام قوة إال باهللا

١١٤.، صاملرجع السابقعبد الباري حممد داود، ٣٠
٨٠املرجع، نفس ٣١
٢٤.، صاملرجع السابقنعمان عبد الرزاق السامرائي، ٣٢



٢٧

والبقاء، واملوت، كلها بيد اهللا، مع هذا فال تكرب والجترب، ألن رقابة اهللا 
ما كانت ثقة اإلنسان خبالقه عالية، كانت طمأنينته كبرية فال وكل. قائمة

قل لن "يقلقله شيئ، وال خييفه أحد كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 
".يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

الفرق بني الثقافة العربية واإلسالمية- ج
العربية عن الفرق بني الثقافة وقد عرب الدكتور متام حسان 

٣٣.تعبريا جيدااإلسالميةو 

الثقافة اإلسالميةالثقافة العربيةالنمرة
تصف ما ينبغي أن (معيارية )تصور ماهو كائن(وصفية ١

)يكون
ترفض العناصر اجلاهليةتقبل عناصرها اجلاهلية٢
ترفض الشعوبية حلطها من ٣

قدر العرب
ا مع ترفض الشعوبية لتعارضه

األخوة اإلسالمية
عامليةحملية٤
جذورها من القرآن والسنةجذورها من العرف٥
يقبلها اإلنسان لالعتزاز ٦

القومي
يقبلها اإلنسان لالعتزاز الديين

. ص) م١٩٨٥جامعة أم القرى، : مكة املكرمة(، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،٣٣
٢٠٠-١٩٩



٢٨

التدريبات اللغوية.٤
ويف هذا احملور اجته التحليل حنو حصر مجيع التدريبات يف الكتاب احمللل، 

يكون لدينا فقط أنواع التدريبات اليت دون تكرار حبيث مث استخالص أنواعها 
٣٤.تناولتها هذا الكتاب

٢١١. ، صاملرجع السابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٣٤



٢٩

تعليم القراءة: المبحث الثالث

مفهوم القراءة.أ
هي عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية إىل معان ذهنية، وهذه 

رف ويع٣٥.هي القراءة الصامتة، مث إىل ألفاظ مسموعة، وهذه هي القراءة اجلهرية
أليةرشدي أمحد طعيمة أن القراءة ليست مهارة 

٣٦.يل وحل املشكالتأمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعل

طبيعة عملية القراءة.ب
م عملية القراءة، على أن هذه هوقد دلت األحباث اليت أجريت لف
:العملية بعدة خطوات، وهذه اخلطوات كالتايل

عندما ينظر القارئ إىل الصفحة املكتوبة يف ضوء كاٍف، فإن الضوء - ١
.الساقط على الرموز املطبوعة يعكس صورَة الرموز على العني

حتمل أعصاب العني هذه الرسالة البصرية إىل منطقة عندئذو - ٢
األبصار يف املخ، فإذا ما أثار رسم الكلمة أو اجلملة الذي وصل إىل 
منطقة األبصار معناها املعروف للقارئ من قبل، أو ارتبط الرسوم 

سوف -كما عرفنا من قبل–باملدلول، فهم القارئ املعىن، وطبعا 
خيتلف القراء يف فهمهم 

فهمهم أو عدم فهمهم ألسلوب الكاتب و طبيعة تفكرية، و طبيعة 
. املادة املقروءة نفسها

، التوجيه يف تدريس اللغة العربية كتاب املعلم واملوجه والباحث يف طرق تدريس اللغة العربية حممود علي السمان،٣٥
١٢٣: ، ص )١٩٨٣دار املعارف، : القاهرة(

جامعة أم القرى، :مكة املكرمة(بية للناطقني بلغات أخرى ، املراجع يف تعليم اللغة العر رشدي أمحد طعيمة، ٣٦
٥١٨: ، ص)١٩٨٦



٣٠

هناك يف املخ ترتبط مراكز األبصار مبراكز الكالم، ومن األخرية و - ٣
هذه تصدر األوامر بالتحرك حركة معينة للنطق و ذلك يف حالة 

.القراءة اجلهرية
يكون القارئ مبتدئا أو سطحيا فال يشري إدراك الرموز لديه إال و قد - ٤

و قد يكون القارئ ذا خربة طويلة . املعاين الصرحية البسيطة احملددة
دائرة املعاين املغهومة لديه و يصل يف فهمه فتتسعو معارف واسعة 
.إىل املعاين الضمنية

رأ، و و قد يكون القارئ ذا قدرة نقدية، فيحلل و يفسر ما يق- ٥
دقيقا، و حيكم عليه بأنه صحيح أو خاطئ، و بأنه تفهمايتفهمه 

و هذا النوع من الفهم . غّث أو مسني وفق معايري موضوعية
املصحوب بالنقد و التقومي مصدُر متعة فنية يستشعرها القارئ 

.العميق
فإذا أفاد القارئ من املقروء أو من بعضه فاستحاب له و متثله، - ٦

.و صار جزاء من معارفه و جتاربه العقليةضمه إىل خرباته 
أهداف تعليم القراءة.ج

٣٧:جيب أن تتجه دروس القراءة إىل حتقيق األهداف األتية

تنمية قدرة التلميذ على القراءة و سرعته فيها، و جودة نطقه و - ١
.أدائه و متثيله للمعىن

فهمه للمقروء فهما صحيحا، و متييزه بني األفكار األساسية و - ٢
.ة فيه، و تكوينه األحكام النقدية عليهالعرضي

تنمية قدرة التلميذ على تتبع ما يسمع، و فهمه فهما صحيحا، و - ٣
.نقده و االنتفاع به يف احلياة العملية

٨٦-٨٥: جودت الركايب، املرجع السابق، ص٣٧



٣١

ينفعهتنمية التلميذ إىل القراءة، و دفعه إىل االتصال مبا يالئمه و - ٤
.من الكتب و املطبوعات

.حتصيل املعلومات و تنميتها و تنسيقها- ٥
الكسب اللغوي، و تنمية حصيلة التلميذ من املفردات و الرتاكيب - ٦

.اجلديدة و العبارات اجلميلة
.تدريب التلميذ على التعبري الصحيح عن معىن ما قرأ- ٧
ازدياد قدرة التلميذ على البحث واستخدام املراجع و املعاجم و - ٨

.االنتفاع باملكتبة و الفهارس
دباء و أصحاب األساليب يف األمنبِىتاجاالتصال - ٩

. خمتلف العصور
أنواع القراءة.د

القراءة تشتمل على األنواع املتنوعة و هي القراءة اجلهرية، والقراءة 
أما شرحها إمجاال فما . الصامتة، و القراءة اجلرة، و القراءة السمعية أو االستماع

:يلي
القراءة اجلهرية- ١

ز الكتابية، مث اإلدراك عن طريق التعرف البصري للرمو تتمو 

بالكلمات و القراءة اجلهرية تزيد على القراءة الصامتة باخلطوة األخرية، و 
.

القراءة الصامتة - ٢
و ال ال مهسا و 

حتريك لسان أو شفة، فهي عملية فكرية تقوم على التعرف البشري 
.للرموز الكتابية مث اإلدراك العقلي ملدلولتها



٣٢

القراءة احلرة- ٣
ملا كان الزمن احملدد للقراءة يف املدرسة غري كاف، أصبح من 

هذا الزمن إىل ما بعد اليوم الدراسي، لذلك فعلي ميتدالضروري أن 
جمموعة من الكتب اليت تشجع رغبات التالميذ ينتخبدرس أن امل
و . تمشى مع مراحل منوهم، و أن يقودهم إىل إنشاء مكتبة الفصلت

من املفيد أن تكون للقراءة احلرة حصة يقرأ فيها التالميذ قراءة صامتة 
ما يشوفهم من الكتب، و من خالل هذه القراءة يقوم املدرس بتوجيه 

. دهم كلما احتاجوا إىل مساعدتهالتالميذ و إرشا
القراءة السمعية أو االستماع- ٤

و هو نوع من التدريب على القراءة ينصت فيه التلميذ إىل 
شخص آخر يقرأ، التدريب على حسن اإلصغاء و الفهم و التعود 

.على االنتباه فرتة طويلة ملتابعة القارئ
أساسيات تعليم القراءة الجهرية.ه

ف تركز فيه الباحثة على القراءة اجلهرية، فالكالم ألن هذا البحث سو 
:عنها فيما يلي

مميزات تعليم القراءة اجلهرية: أوال

تجويد.١
تطلب مهارات للصوت، و اإللقاء و اإلحساس باملزاج و 

.لسهلاملشاعر اليت قصدها الكاتب، و هلذا فهي ليست باألمر ا

هي تقف املعلم على أخطاء التالميذ و مواضع الضعف عندهم و .٢
.



٣٣

هي تساعد كال من القارئ و السامع بعد الرحلة اإلبتدائية على و .٣
.تذوق األدب، و االستماع به

.هي وسيلة لعالج االنطواء الذي يظهر لدي بعض التالميذو .٤

طابية و اخلهي تعد التالميذ ملواجهة اجلماهري يف املواقف و .٥
.التحدث إىل الناس

تدريب التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة، و .٦
النطق نطقا سليما بالكلمات و اجلمل و الرتاكيب مع حسن 

٣٨.التلفظ

ضبط احلركات يف أواخر الكلمات وفقا لقواعد اللغة حنوا و .٧
٣٩.قامة بنية الكلمة على وجهها السليمصرفا مع إ

عيوب تعليم القراءة اجلهرية: ثانيا

إذا مل تضبط القراءة اجلهرية ضبطا صحيحا أي مواطنها املالئمة .١
.

حتد من حرية القارئ فهو ال يستطيع ممارستها إال يف أوقات .٢
.حمددة و أماكن معينة

تستغرق وقتا.٣
جهد يف اإلعداد و األداء، و ترهق القارئ إذا استمر يف القراءة 

.فرتة طويلة

اململكة العربية (، ٤: ، ط: املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي، ٣٨
١٧٣: ، ص)١٩٩٦دار األندلس، : السعودية

١٧٣: رجع نفسه، صامل٣٩



٣٤

يرى بعض خرباء الرتبية و علم النفس، خالفا آلخرين أن القراءة .٤
.اجلهرية ففيها تشتيت للجهد بني األداء و الفهم

٤٠جلهريةأهداف تعليم القراءة ا: ثالثا

١.
.النطق

هي وسيلة املعلم يف اختيار قياس الطالقة و الدقة يف النطق و .٢
و هذه مهارات مطلوبة يف مهن كثرية كاحملامات و . اإللقاء

.التدريس و الوعظ و اخلطابة و غريها

سموعة يف احلياة اليومية و تساعد التلميذ يف الربط بني األلفاظ امل.٣
.الرموز املكتوبة

يف القراءة اجلهرية استخدام حلاسيت السمع و البصر مما يزيد من .٤

.قصة أو حوارا

٤١طريقة تعليم القراءة اجلهرية: رابعا

نفسيا بإثارة مشكلة ميكن حلُّها .١
بقراءة املوضوع الذي مت اختياره، أو بإلقاء بعض األسئلة املتصلة 

.بأهداف الدرس

يقرأ املعلم الدرس كله قراءة سليمة، مع مراعاة أن يكون معدل .٢
.السرعة يف القراءة مناسبا للتالميذ

١١٩: ، ص)١٩٨٤مكتبة الفالح، : الكويت(، ١:، طتدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ٤٠
١٢٠-١١٩: املرجع نفسه، ص٤١



٣٥

م تقسيم املوصوع إىل مجل أو فقرات وفق حمتواها، و يطلب املعل.٣
من التالميذ أن يقرأ كل منهم مجلة أو فقرة و هكذا إىل أن 

.ينتهي املوضوع

تصحيح أخطاء التالميذ عن طريق التالميذ أنفسهم أو بواسطة .٤
.املعلم

.يستعني املعلم مبا شاء من الوسائل أو بالسورة على األقل.٥

بعد القراءة، يناقش املعلم التالميذ يف الفكرة العامة مث األفكار .٦
ئيسية، مث األفكار اجلزئية و العالقات بينها مدى منتقتها، مث الر 

.يتبع ذلك بنقد املوضوع و تقوميه

يستخلص التالميذ مبعاونة املعلم املبادئ و القيم اليت ميكن .٧
.

يقوم التالميذ مبساعدة املعلم كلما كان ذلك ضروريا بوضع أسئلة .٨
ليها ملعلرفة مدى ما حتقق من أهداف على املوضوع و اإلجابة ع

.الدرس

اجتاهات تعليم القراءة اجلهرية: خامسا
٤٢:و عند تنفيذ القراءة اجلهرية، على املعلم أن يراعي ما يلي

خيتار املعلم أحسن طالبه ليبدئووا القراءة اجلهرية ليكونوا قدرة .١
طالب حسنة لزمالئهم ذوي القدرة القرائية األدىن، مث ينتقل إىل ال

.األقل قدرة

١١٨-١١٧: ، ص)١٩٨٦اململكة العربية السعودية، : الرياض(، ٢:، طأساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، ٤٢



٣٦

أن يقف الطالب أمام الصف ليواجه زمالئه و هو يقرأ، ألن هذه .٢
املواجهة جتذب انتباه أن يقف الطالب أمام الصف ليواجه 

انتباه املستمعني جتذبزمالئه و هو يقرأ، ألن هذه املواجهة 
.أكثر و تغري اجلو الرتيب يف الصف

خطاء القارء على املعلم أن جيعل الصف يشرتك يف تصحيح أ.٣
.على املعلم أن جيعل الصف يشرتك يف تصحيح أخطاء القارئ

على املعلم أّال جيعل طالب يقرأ ملدة طويلة، بل من األفضل .٤
.الفرصة ألكرب عدد ممكن من الطالبإتاحة

على املعلم اّال يطيل القراءة اجلهرية أكثر من الوقت املعقول، كما .٥
.ضياع الوقتأن هذه اإلطالة ستؤدي إىل امللل و

من األفضل أن تأيت القراءة اجلهرية بعد القراءة النموذجية اليت .٦
.يقدمها املعلم للصف

جلعل القراءة اجلهرية أكثر امتاعا و تشويقا، من املمكن أن جيري املعلم مناقشة 
.

األمثلىت لسابقة، يريد الباحث أن حيلل حمتوى الكتاب من تلك النظريات ا
قّسم املصنف الكتاب املستقّلي على ثالثة كتب، الكتابان يف املرحلة .واملستقلى

.األساسية و الكتاب واحد يف املرحلة املتوسطة
الكتاب األساسي.١

هدف الكتاب أسس املستقّل هي الدارس الذي ما عنده القدرة يف قراءة 
.كتابتهاالعربية و



٣٧

يشتمل على تطبيق قراءة ) ١(املباحث يف الكتاب أسس املستقّل األول 
احلروف اهلجائية و كتابتها، و تدريس احلروف اهلجائية يف الكلمة و اجلملة 

.
يشتمل على تدريس القواعد ) ٢(و املباحث يف الكتاب أسس املستقّل الثاين 

و املواد عن تقسيم اجلملة يف العربية مع تلفيظها باملتكررة العربية األساسية،
.حىت حيفظ الدارس اجلمل املدروسة

الكتاب املستقّلي.٢
احملتوى يف الكتاب املستقّلي يشتمل على تدريس القواعد العربية كأساس 

:و القواعد املدروسة هي . تركيب اجلملة و أنواعها
املدخل)أ

االسم)ب
الفعل)ج

يتكون من مخسة جملد، فيها يبني و ميثل من نظم " يتأمثل"أما الكتاب 
.األمثليت لكي يفهم الدارس عن ذلك النظم



٣٨

الفصل الثالث
البحثيةمنهج

البحث فيه مدخل البحث يةيف هذا الفصل يعرب الباحث عن جمال منهج
.ونوعه مث مصادر بيانته ومجع بيانته وحتليل بيانته

هنوعو مدخل البحث.أ
أما نوع البحث الكيفيث يستخدم الباحث باملدخل يف هذا البح

.وصفي التحليلييستخدم باملنهج ال
مصادر البيانات.ب

هي أدوات ترجع إىل وسيلة مجع البيانات لتسهيل عملية البحث وحسن 
"نتيجته، للوصول إىل تسجيل البيانات الالزمة عن حتليل احملتوى يف الكتابني 

لباحث أدوات البحث العلمي املختلفة منها ويستخدم ا". واألمثليتاملستقلي
:
".األمثليت"و الكتاب " املستقلي"الكتاب : مصادر البيانات األولية .١
كتب قواعد اللغة العربية و كتب إعداد املواد : مصادر البيانات الثانوية .٢

.التعليمية
.مصادر اإلضايف الىت تتعلق يف هذا البحث: مصادر البيانات اإلضافية .٣

مجع البياناتأسلوب .ج
)Library research(تكون أن هذا البحث نوعا من البحوث املكتبية 

لذلك . فإن مجع البيانات واألخبار فيه يتم مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة
دراسة فاألسلوب الذي يستخدمه الباحث يف عملية مجع البيانات هو 

لبيانات مث حيلل . وثائقية



٣٩

٤٣.البيانات و يقارن البيانات و جيميع البيانات حىت حيصل دراسة منهجية

٤٤.امللحوظة وغريها

واإلجراءات اليت سيسلكها الباحث للحصول على النتائج املرجوة هي 
:املراحل التالية 

)Tahap Orientasi(توجيه مرحلة ال.١
مة واملطلوبة املناسبة بالكتب هيقوم الباحث باختيار البيانات امل

.املدروسة بالطريقة تركيزها وتفريقها إىل الفصيلة املعينة
)Tahap Eksplorasi(االستطالع /مرحلة االستكشاف.٢

د مث يقوم الباحث جبمع البيانات املطلوبة وفقا بأسئلة البحث، وحيد
البيانات املناسبة بأسئلة املدروسة، واليقبل الباحث جبميع البيانات 

.املوجودة
(Tahap Studi Terfokus)مرحلة دراسة الرتكيزية .٣

تخفيض يعىن البيانات الىت مث يعرض تلك البيانات الىت حصل يف ال
الكتاب املستقلى والكتاب األمثلىت وحيلل الباحث باحملتوى يف تتعلق

. ليال دقيقا عن خصائص الكتابني املذكورينالبيانات حت
حتليل البيانات.د

ةي القراءهت نالتحليل البيام الباحثدخوأما الطريقة اليت سيست
منورجاملنأل،الكتاب املستقلى والكتاب األمثلىتوحننةقار ملاو ةطالعملاو 

ذا البحث على أساس هنفلذلك كاه،دافهق أو طمنع مها البحث اتفاقهذ

43 Nana S. Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Rosdakarya, 2007)  hlm. 222
44 Arief Furchan dan Agus Maimun. Studi Tokoh (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 47-49



٤٠

قاالت املوأةتصلر على صفات الكتب املو ر املو ميو التقو التحليل و ةاسالدر 
٤٥.ع و مسائل البحثو ضو مبةتعلقاملةيمالعل

و مجع الباحث مصادر البيانات األولية، والثانوية، و اإلضافية مث حيلل 
٤٦.(content analysis)الباحث احملتوى 

ان باملقارنة، و  أما و بعد حيلل الباحث احملتوى، مث حيلل الباحث الكتاب
٤٧:

".األمثليت"و الكتاب " املستقلي"الباحث الكتاب صفي.١
٢.

" املستقلى"البحث، و يستخدمها جلمع البيانات و حتليل حمتوى الكتاب 
".األمثلىت"و الكتاب 

تحليل، هي من جانب أسس إعداد الكتاب األساسي تعيني مكونة ال.٣
.لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

".األمثليت"و الكتاب " املستقلي"يقارن الباحث الكتاب .٤
".األمثليت"و الكتاب " املستقلي"يعني الباحث خصائص الكتاب .٥
ة،نقار املو التحليل و ةالدراسمناء هتنبعد االةيكتب الباحث اخلالصو .٦

:نيهماملالشكلنينذي
إىل ةالعامننياو القمنقل نالىت تةالطريقوهو،باطناالست: ال و أ

(Deduksi)ةاصاخلنيناو الق

االستقراء، وهو الطريقة اليت تنقل من القوانني اخلاصة إىل : ثانيا 
٤٨القوانني العامة 

(Induksi)

45 Ibid hlm. 17.
46 Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosdakarya, 2008) hlm. 163
47 Kaelan, Metodologi Penelitian Agama : Kualitatif interdisipliner (Yogyakarta :

Paradigma, 2010) hlm. 185-186
48 Kinayati Djojosuroto dan M.L.A. Sunaryati, Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa

dan Sastra (Bandung : Nusa Cendekia. Cet.1, 2000) hlm. 5-7.



٤١

Content)ى و لتحليل البيانات سيستخدم الباحث حتليل احملت

Analisis) . نيعرف بريلسو وBereleson حتليل احملتوى بقوله إنه
أسلوب من أساليب البحث العلمى الذي يستهدف الوصف 

٤٩.ر ملادة االتصالهاملوضوعي املنظم والكمي للمضمون الظا

أو بعبارة أخرى وهو أسلوب البحث العلمي الذي تتم من غري 
يار عدد من الوثائق املرتبطة اتصال مباشر حيث يكتفي الباحث باخت

والربامج التلفزيونية والكتب وغريها من املواد اليت حتتوي املعلومات اليت 
٥٠.يبحث عنها الباحث

وهذا البحث لتحليل الوثائق يعىن ملعرفة ما املضون وأما املعىن 
.وثائق بالبيانات الصرحية والواصحة املذكورة فيهااملوجود يف هذه ال

هيكل البحث.ه
لتيسري احلصول على األهداف املرجوة و تسهيل بلوغ األفكار و تسهيل كتابة 

:وسيأتى البيانات فيها كما يليهذا البحث، فقسم الباحث إىل مخسة فصول، 
لته و مقدمة يف هذا البحث يشتمل على خلفية البحث و أسئ: الفصل األول 

أهدافه و أمهيته و جماله و حتديد املصطلحات و الدرسات 
.

اإلطار النظري يف هذا البحث يشتمل على ثالثة مباحث، و : الفصل الثاين
املبحث األول يتحدث عن املواد التعليمية و املبحث الثاين 

حث الثالث يتحدث يتحدث عن حتليل املواد التعليمية و املب
. عن تعليم القراءة

املنظمة اإلسالمية لرتبية والعلوم والثقافة، :رباط(رشدى أمحد طعيمة،٤٩
٣٧. ص) م١٩٨٩

٢١١. ص) ١٩٩٦. دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان (البحث العلمي مفهومه و أدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات وآخرون، ٥٠



٤٢

يعرب منهجية البحث فهي ينقسم على أربع خطوات األول : الفصل الثالث
مدخل البحث و نوعه، والثاين مصادر البيانات، والثالث أسلوب مجع 

.  البيانات، والرابع حتليل البيانات
.ومناقشتهاهاعرض البيانات و حتليل: فصل الرابعال

تشتمل على قسمني، األول نتائج البحث، و الثاين :الفصل اخلامس
.االقرتاحات



٤٣

الفصل الرابع
تحليلها ومناقشتهاعرض البيانت و 

عرض البيانات العامة.أ
المستقلىالكتاب و األمثلتىمواصفات الكتاب: المبحث األول

هذا . وألفه توفيق احلكيم احلاج"أمثليت"كتاب األول الذي حيلل الباحث هو ال
يتعمقوا القرآن الكرمي أو الكتب الرتاثية وفيه أنب يتجه للمبتدئني الذين يريدون الكتا

.يف جفارا جاوى الوسطى"طبع الفالح"شر انالللمرحلة املبتدئة و انمخس جملد
الدارسيفهمهيبدون الشكل عربيةقراءة الالشروط الرئيسية يف كفاءة الومن

ذلك حيتاج مدة طويلة، وهذا السبب الذي علم النحو وعلم الصرف و فهما جيدا من 
، "قراءيت"مأخوذ من " أمثليت"، اسم "أمثلىت"يلهم املؤلف لتأليف الكتاب يسمى ب

يعلم " قراءيت"قراءيت هي إحدى من الطرق لتعليم قراءة القرآن بالسريعة، يف الكتاب 
تاب الذي جيّرب املؤلف لتأليف الك" أمثليت"قراءة النصوص بالشكل، أما يف الكتاب 

٥١.يعلم قراءة النصوص بدون الشكل بالكيفية السريعة

أغوس صاحب خريان هألف" مستقلى"والكتاب الثاين الذي حيلل الباحث هو 
ثالثة كتب تكتب باللغة اإلندونيسية والثانية (على مخسة جملد WCM Pressوينشر يف 

تعليم القراءة يف الكتاب ، ويف هذا البحث يبحث الباحث املواد ل)األخرى تكتب بالعربية
حصول على كفاءة املؤلف يف تأليف هذا الكتاب للويهتم .املستقلى باللغة اإلندونيسية

.اإلنشاء والرتمجة واإلعرابو القراءة والفهم واإلمالء: اللغوية اجليدة، وهي 
وجدير بالذكر هنا أن نتائج الدراسة اللغة العربية يف بالدنا إندونيسيا حتتاج 

وكثري من الطريقة اليت تطبق يف تدريس اللغة العربية ولكن نتيجتها مل . تقاء املستمراإلر 
أغوس صاحب اخلريين أن تعليم اللغة العربية يف كثري من رأىو .تواصل على أهدافها

املعاهد قد ركز على القواعد مع إمهال اجلانب التطبيقي وهذه املشكلة وقعت يف املدارس 

51 http://www.nu.or.id/diakses tanggal 19 Juni 2015



٤٤

٥٢.فلذلك، حاول مؤلف أن يألف الكتاب املستقلى باملنهج اجلديد.واجلامعة اإلسالمية

أسست تقدمي املواد يف الكتاب املستقلى باملدخل العام يف تراكيب اللغة العربية ويتدرج 
.إىل املباحث يف طراز اجلملة

أسست تقدمي املواد يف الكتاب املستقلى باملدخل العام يف تراكيب اللغة العربية 
.املباحث يف طراز اجلملةويتدرج إىل 

حتلليل احملتوى : والبيانات اليت تعرض الباحث من الكتابني احملللني، فيما يلي 
من جانب احملتوى الثقفي ومن جانب قائمة املفردات ومن جانب الرتاكيب املدروسة 

ومن جانب أنواع التدريبات

52 A. Shochib Khaironi, Op. Cit, hal. iv



٤٥

وتحليلها ومناشقتهاعرض البيانات.ب
الكتاب األمثلتي و الكتاب في لثقافي والفكريالمحتوى ا:المبحث الثاني

.المستقّلي
المحتوى الثقافي.١

نعلم أن لكل جمتمع خصائصه، ومن مث سوف ختتلف األهداف العامة من 
بلد إىل بلد إال أنه ميكن حتديد جمموعة من األهداف اليت ينبغي أن تلتقي عندها 

لذا ينبغي ملراعاته . إلسالمية
هنا عدة يناولو . 

طريقة عرض املفاهيم الثقافة العربية واإلسالمية، النماذج احلقيقة للثقافة : أمور منها
ج به القارىء املقدمة، ومدى استخدام األمساء العربية، واالنطباع العام الذي خير 

.عن الثقافة العربية، ومدى االرتباط بالثقافة اإلسالمية
المجاالت الثقافية والفكرية في الكتب األمثلتى-أ

واإلسالمية، ألن الطراز يف تقدمي املواد الدراسية القاعدة مث تتبع األمثلة من 
فلذلك، . رآن، ليس العالقة بني املثال األول واملثال األخر يف املعىنآيات الق

.تلك األمثلة مجلة واحدة أو كلمة واحدة
ويظهر قيمة الثقافة يف الكتاب األمثلىت هي الثقافة اجلاوية ألن تدريس 

.   القواعد النحوية والصرفية من خالل اللغة اجلاوية
)١(رقمجدول

الكتاب األمثلتىاألسماء المستخدمة في 

األسماءالنمرة
الثقافة

العرابيةاإلندونسية
موسى.١



٤٦

عيسى.٢

زكريا.٣

حممد.٤

يوسف.٥

زينب.٦

عمر.٧

معاوية.٨

طلحة.٩

فاطمة.١٠

علقى.١١

أرطى.١٢

ذفرى.١٣

آدم.١٤

إبراهيم.١٥

إسحاق.١٦

يغقوب.١٧

هارون.١٨

سليمان.١٩

٣١٦جمموع
ينقسم . األمساء السابقة تدل على الثقافة اإلندونيسية والعربية

. الباحث األمساء قسمني من ناحية كثرة استخدامها يف العرب واإلندونيسيا



٤٧

وهذه احلالة تدل . األمساء بالثقافة العربية أكثر من األمساء بالثقفة اإلندونسية
.على الكتاب احمللل مازال يستخدم الثقافة العربية إلعطاء االسم

عرض المجاالت الثقافية والفكرية في الكتاب المستقلى-ب
ويف هذا احملور اجته التحليل إىل حصر مجيع املوضوعات واألفكار اليت 
تضمنتها الكتب يف دروسها، مث تصنيف هذه املوضوعات حتت جماالت 

تنتسب إليها وتدور يف فلكها مع إحصاء عدد املوضوعات و األفكار أوسع 
٥٣.اليت اندرجت حتت كل جمال

)٢(جدول رقم 
محتوى الثقافى والفكر والمعرفة في الكتاب المستقلىال
عدد الموضوعاتالمجالالنمرة

٤التوحيد١
٣تاريخ احلضارة اإلسالمية٢
٢الشريعة٣
٢الدافع٤
١ااجلغرافي٥
١التصوف٦
١مزية القرآن٧

تناول الكتاب املستقلى يف مادة قراءته سبعة جماال من جماالت املعرفة والفكر )١
حيث تعددت بتعدد جماالت احلياة املختلفة، وهذا العدد من . والثقافة

.ثقافة اللغة وصال جيداوصل املتعلم ب

- إعداده"الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة، ٥٣
٢١١. ص) جامعة أم القرى: مكة املكرمة("تقوميه-حتليله



٤٨

أن جمال التوحيد حظى بقدر كبري من اإلهتمام، واحتل مساحة كبرية من )٢
موضوعات الكتب، حيث مشل أربع موضوعات من أربعة عشر موضوعا أي 

واملالحظة اليت متكن أن تكون جديرة . من املوضوعات٢٨،٥%حوايل 
مل يظهر األسلوب العريب ) الدنيا مزرعة األخرية(بالتعليق هنا هي يف املوضوع 

فتنبغي قلبت الكلمة " وهناك حياة خالدة. هذه حياة قصرية"يف اجلملة 
أما قيمة ". هناك"ألن يف اجلملة الثانية اسم اإلشارة " هنا"الكلمة " هذه"

بدون الوصف عن القصص العربية حىت يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف
.يكون الدارس حيصل معرفة النصوص فقط

أن جمال تاريخ احلضارة اإلسالمية يشمل ثالث موضوعات من أربعة عشر )٣
.من مادة القراءة٢١%موضوعا أي حواىل 

من مادة ١٤%أن جمال الشريعة و الدافع كالمها موضوعان اثنان أي حواىل )٤
املالحظة متكن أن تكون جديرة بالتعليق هنا هي يف و . القراءة يف كل جمال

جمال الشريعة باملوضوع أركان اإلسالم مضمونه وصفية دون التعبري عن 
ألن فيه . أما يف جمال الدافع هناك الثقافة اإلسالمية والثقافة العربية. حكمتها

ال الشباب املسلم لكى يكون اجليل القادم القوي من الناحية العلم واملايدعو 
واإلميان أما ظهر قيمة الثقافة العربية يف مضمونه الذي يعرب نظام الرتبية يف 
بالد العرب على سبيل املثال يكتب املدرسة الثانوية بعد مرحلة املتوسطة ليس 

.املدرسة العالية مثل يف بالد اإلندونيسيا
ت )٥

. من مادة القراءة يف كل جمال٧%يشتمل على املوضوع واحد أي حواىل 
هدف التعليم يف جمال التصوف على املرحلة اإلعدادية لتعريف الباحثنظر

.من الناحية املفردات فقط ليس يفهم املعىن



٤٩

تفصيل الموضوعات الثقافية والفكرية المتصلة بالمجاالت السابقة-ج
:جمال التوحيد، يتضمن هذ)١

.أركان اإلميان، والدنيا مزرعة األخرة، وخملوقات اهللا تعاىل، وأساس اإلسالم
٢(:

.الشهور، وخدجية بنت خويلد، واإلمام الشافعي
:الية )٣

.أركان اإلسالم واإلسالم دين الفطرة
٤(:

كن متفائال والطالب الذكى
أما املوضوع يف جمال التصوف وجمال مزية القرآن موضوع واحد هو يا حبييب )٥

. والقرآن الكرمي
ضوع فيه هو اجلو يف )٦

.إندونيسيا
)٣(جدول 

األسماء المستخدمة في الكتاب المستقلى

األسماءالنمرة
الثقافة

العرابيةاإلندونسية
حامد.١

أمحد.٢

فاطمة.٣

عائشة.٤

بسماء.٥



٥٠

علي.٦

عثمان.٧

عمر.٨

ابراهيم.٩

حممد .١٠

ر بن اخلطاب عم.١١

خدجية.١٢

ميسرة.١٣

اإلمام الشافعى.١٤

إمام مالك.١٥

إمام أبو حنيفة.١٦

إمام أمحد بن حنبل.١٧

١١٦جمموع
وهذا اجلدول يدل على الكتاب احمللل مازال يستخدم الثقافة العربية 

.إلعطاء االسم
قافيمن جانب المحتوى الثناقشة البحثم-د

إن املالحظة البارزة اليت ميكن أن خيرج الباحث فيها هي احملتوى الثقايف يف 
الكتاب األمثلىت أضيق من الكتاب املستقلى ألن تعليم قراءة النصوص العربية 

.من خالل اللغة اجلاوية حىت يظهر إىل الثقافة اجلاوية
اخلشنة تنقسم اللغة اجلاوية من ناحية درجتها على قسمني مها اللغة 

)bahasa ngoko( واللغة املنعمة(bahasa krama) . اللغة اخلشنة هي اللغة املنخضة



٥١

واللغة املنعمة هي اللغة اللطيفة واملهذبة على سائر اللغات . 
ذلك احلال . يف ترمجة املفردات الكتاب األمثلىت يتناسب على املقول٥٤.اجلاوية

يف اجلملة " بصري"املعىن من الكلمة : تخدامها، مثل من فكرة اللغة اجلاوية يف اس
هي من اللغة اجلاوية ”mersani“الكلمة ”mersani“هو " وكان اهللا مسيعا بصريا"

-wong“هو " كفار"واملعىن من الكلمة . 

wong kafir” على وذلك املعىن يدل على اللغة اخلشنة واللغة اخلشنة تدل
.الدرجة املنخفضة

نظرا إىل العبارات السابقة، يرجى للدارس أن يعرف عالء اللغة اجلاوية حىت 
والثقافة وهذا ارتباط الثقافة اجلاوية . يكون الدارس املتأدب يف كالمه وأخالقه

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا "اإلسالمية الىت تربيان للتكلم بكالم لني كما قال اهللا تعاىل 
. ٥٥"َسِديًدااتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال 

يف يف اوعلى العبارات السابقة عن الثقافة اإلسالمية، أن احملتوى الثق
الكتاب املستقلى شامل ألن مفهوم الثقافة اإلسالمية ليست العرف الذي يقع 
يف جمتمع املسلمني، ولكن املراد الثقافة اإلسالمية عند األورويب هو كل الذى 
يتضمن املعرفة، والعقيدة، والفن، واألخالق، والقانون، والعادات االجتماعية، 

ولكن، أن هناك .

ألن وضعه يف أوائل .٥٦اجلزء إىل الكلالبسيط إىل املركب، ومن املعنوى، ومن 
. املادة، فينبغي وضع املصنف جمال التصوف بعد دروس عن التوحيد والشريعة

هذا احلال يدل . كل منتج الثقافة اإلسالمية يف قراءة النصوص املقدمة
الكتاب املستقلي يركز على فهم املقروء . على هدف القراءة يف ذلك الكتاب

54 Sutikno, Sinau Unggah-unggah Basa Jawa, (tt: Kapeka Tunggal, t.th) hal. 6
٧٠سورة األحزاب األية ٥٥
٢٧. ، صاملرجع السابقناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا، ٥٦



٥٢

ميكن " الطالب الذكي"يف املوضوع : مثل. النصوص املدروسةحىت يعترب الدارس ب
والكتاب األمثليت . 

.



٥٣

لتعليم مزايا و عيوب الكتاب األمثلتي و الكتاب المستقّلي: المبحث الثالث
القراءة

مستقّلى و هذا الفصل أراد الباحث أن يبني و حيلل تلك عناصر على كتاىب يف
:و عرضها فيما يلي. أمثلىت

المفردات.١
ومع أمهية موقعها يف كل من . املفردات عنصر أساسى من عناصر اللغة

.مهارات اللغة األربع
المفردات في الكتاب األمثلتى-أ

)٤(جدول رقم 
ثلتىفي الكتاب األمالمفرداتعدد 

اجلزء
فرداتعدد امل

جمموع الباب
١٢٣٤٥٦

١٤٢٤٦٣٥٢١١٤٤
٢١٠٣٦٧٧١٠٦٨٢٠١
٩١٩٨-٣٥٤١٧٦٠٥٨
٣٤--٦٤١-٤١٤
٨١٦٣٥--٥١١

٦١٢
نظرا إىل اجلدول السابق، أن عدد املفردات يف الكتاب األمثلىت ناقص 

وينبغي . يف املستوى اإلبتدائى عند رشدي أمحد طعيمةمن أقل املفردات املدروسة 
٥٧.مفردة١٠٠٠إىل ٧٥٠عدد املفردات املدروسة يف املستوى اإلبتدائى هو 

١٩٦. ص. رشدى أمحد طعيمة،٥٧



٥٤

الطراز من قائمة املفردات يف الكتاب األمثلىت هو تقدمي الرتمجة من أيات 
األمثلة بشكل كلمة واحدة ليست من أيات القرآنوهناك. القرآن كلمة فكلمة

.هي األمثلة من أوزان اسم املفعول واسم غري منصرفو 
)٥(جدول رقم 

المتكررة في الكتاب األمثلتىالمفرداتعدد 
الصفحةالجزءالتكرارالكلمةالنمرة

١،٣األول٢اهللا١
٢١،٨ماء٢
٢٢٥،٣٢كتب٣
٢عليكم٤
٢الصيام٥
األول، ٢الكتابذلك٦

الثالث
٣٧،٧

٢ريبال٧
٢فيه٨
٢٨الرابع٢أنزل٩

مادتان اثنتانأن كلمة واحدة تكررت يف مادة واحدة أو 
اهللا وماء يطابقان للتمثيل الكلمة الىت و . لتبني قاعدة واحدة أو قاعدتان اثنتان

وكتب عليكم .من اهللا، إىل اهللا، من ماء، كماءر، مثلتتصل بأحرف اجل
. "إىل"عند ما يتصل حبرف اجلر " أنتم"من الضمري املتصل ثلتمالصيام ي

يتمثل " أُنزل"أما اللفظ . وذلك الكتاب ال ريب فيه يتمثل اسم اإلشارة واملبتدأ
وما أنزل "ألن هناك أية ، وهذا اللفظ يُذكر مرتانفعل املاضى املبىن للمجهول

".إليك وما أنزل من قبلك



٥٥

دراسة ألن الطالب أسهل يف تفهيم تسهيل الكل كلمة متكررة تقصد 
.املثال املقدمباملادة األخرى 

المفردات في الكتاب المستقلى-ب
)٦(جدول رقم 

في الكتاب المستقلىالمفرداتعدد 
جمموععدد املفرداتاملرحلة

حرففعلاسم
اإلعدادية 

الثانية
٢٧٩٥٨١٤٣٥١

٨٥٦٢٦٩١٤١١٣٩األوىل والثانية
التطبيق 

قلىاملست
١٩٩١٩٩

١٦٨٩
نظرا إىل اجلدول السابق، أن عدد املفردات يف الكتاب األمثلىت ناقص 

. من أقل املفردات املدروسة يف املستوى اإلبتدائى عند رشدي أمحد طعيمة
١٠٠٠إىل ٧٥٠وينبغي عدد املفردات املدروسة يف املستوى اإلبتدائى هو 

.مفردة
أحسن من املرحلة رحلة اإلعدادية الثانية الطراز من قائمة املفردات يف امل

واحليوان واملواصالت والعائلة واألجسام والفواكه واملدرسة والدينية واالسم العام 
د قوائم املفرداتمن رتوين، وهذا النوع واإللك

أما عدد املفردات يف ذلك الكتاب أكثر من .من ميادين الكلمة املكتوبة
.الكتاب األمثلىت ألن عدد الصفحة أغلظ منه



٥٦

)٧(جدول رقم 
في الكتاب المستقلىالمتكررةالمفرداتعدد 

الصفحةالمرحلةالتكرارالكلمةالنمرة
اإلعدادية الثانية، ٤مسلم١

األوىل والثانية 
٨،٢٥،٣٨،٢١

٦،٣٣اإلعدادية الثانية٢أب٢
اإلعدادية الثانية، ٤أستاذ٣

األوىل والثانية
٤،٣٢،٢٠،٤٣

٤٤،٢٥،٣٣،٢٠طبيب٤
٧،٣٢اإلعدادية الثانية٢دفرت٥
اإلعدادية الثانية، ٣قلم٦

األوىل والثانية
٧،٣٣،٦٤

٣٦،٣٣،٦٤يد٧
٢٦،٣٦أذن٨
٤٦،٣٣،٤٣،٦٤عني٩
٨،٢٥،٣٣اإلعدادية الثانية٣جدمس١٠
اإلعدادية الثانية، ٥بيت١١

األوىل والثانية
٨،٢٥،٢٦،٣٢،٦٤

٥٧،٢٥،٢٦،٣٢،٣١مدرسة١٢
٧،٣٢اإلعدادية الثانية٢فصل١٣
اإلعدادية الثانية، ٢قام١٤

األوىل والثانية
١٤،٣٢

٣١٦،٣٢،٣٥أخذ١٥
٢١٦،٣٢كتب١٦
٢١٦،٣٢قرأ١٧
٣٤،٣٥األوىل والثانية٢نام١٨



٥٧

والكلمات املتكررة يف الكتاب املستقلى هي الكلمات متكن لتمثيل يف 
املفرد ومسلمان يدل تمثل من اسم ي" مسلم"املواد املدروسة بكلمة واحدة مثل

.سلمون يدل على مجع املذكر الساملومعلى التمثيل من املثىن 
تغيري املفرد إىل املثىن هناك زيادة هذه العبارات للتسهيل الدراسة مثل 

ومعرفة األمساء اجلامدة ) ون(وتغيري املفرد إىل مجع املذكر السامل هناك زيادة ) ان(
من جدول االسم

معىن هذا أنه عند تأليف الكتاب املستقلى لتعليم قراءة الكتاب ميكن 
ذا إىل يف قائمة املفردات حيث يدل هاالستفادة من هذه الكلمات الىت تكررت

.سبها مع البدء يف تعليم القراءةحد ما على سهوهلا وشيوعها وحيويتها وتنا
قوائم المفرداتمن جانبمناقشة البحث -ج

. من جانب عدد املفردات، الكتاب املستقلى أكثر من الكتاب األمثلىت
يتمثل من " مسلم: "ولكن، كثري من املفردات يف ذلك الكتاب متكرر مثل 

مان يدل على التمثيل من املثىن ومسلمون يدل على مجع اسم املفرد ومسل
ومن جانب نظريتها عند رشدى أمحد طعيمة عدد املفردات يف . املذكر السامل

الكتابني احملللني غري مناسبا يف تلك النظرية ألن حدود املفردات يف املستوى 
٥٨.مفردة١٠٠٠- ٧٥٠االبتدائي هي 

أما قوائم املفردات يف الكتاب املستق
.حسب ميادينها

المقدمةالتراكيب اللغوية والنحوية.٢
األبواب املقدمة اليت يقدمها يف 

ويشتمل هذا املبحث على عرض القواعد الكتاب األمثليت والكتاب املستقلي، ب
.ريقة تقدمي املصطلحات النحويةاللغوية والعناصر اليت تركب اجلملة وط

١٩٦.، صملرجعنفس ا٥٨



٥٨

)٨(جدول رقم 
التراكيب اللغوية والنحوية في الكتاب األمثلتيالمواد التعليمية عن 

المواد بابالالجزء
التعليمية

محتوى في المواد ال
التعليمية

الصفحة

أنواع حروف اجلر مع حروف اجلرّ األول- ١
أمثلتها من آيات القرآن

١

ّر على اسم تأثري حروف اجل
املفرد

١١

تأثري حروف اجلر على 
اإلضافة

١٣

عالمة 
اإلعراب

١٥عالمة اإلعراب األصلية

أنواع الضمري مع أمثلته من الضمريالثاين
آيات القرآن

١٦

٣٣ملخص الضمائر
أنواع اسم اإلشارة مع اسم اإلشارةالثالث

أمثلتها من آيات القرآن
٣٤

اإلشارة و ملخص اسم
إصطالحها

٤٢

أنواع اسم املوصول مع اسم املوصولالرابع
أمثلته من آيات القرآن

٤٣

ملخص اسم املوصول و 
مصطالحه

٤٨
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معرفة االسم بدالئله مع عالمة االسماألول- ٢
أمثلتها

١

أنواع االسم و طريقة أنواع االسمالثاين
تفريقها

١٠

أوزان اسم الثالث
الفاعل

معرفة األوزان باسم الفاعل 
مع تطبيقها يف الكلمة 

األخرى

١٩

أوزان اسم الرابع
املفعول

معرفة األوزان باسم املفعول 
مع تطبيقها يف الكلمة 

األخرى

٣٠

طريقة التعريف عن املصدر أوزان املصدراخلامس
وأنواع الوزن يف املصدر

٣٧

١معرفة عن تركيب اجلملةاملبتدأاألول- ٣
أشكال املبتداء يف 

الكلمات
٢

النواسخالثاين
اجلملة

١٤

١٦حرف ال يف اجلملة
١٧

٢٠املخصوص بنعم أو بئس
اسم غري الثالث

منصرف
أشكال االسم غري منصرف 

و طريقة تعريفه
٢١

٢٥د التعريف عن االسم اجلاماالسم اجلامد
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و أمثلته
االسم الرابع

املشتق
٢٦أنواع االسم املشتق

تطبيق األمساء الستة يف أمساء الستة
آيات القرآن

٣٣

أنواع االسم املعتّل يف آيات االسم املعتلّ اخلامس
القرآن

٣٥

التعريف عن النعت والتوكيد التوابعالسادس
والعطف والبدل

٣٨

الفعل األول- ٤
املاضى

لفعل املاضى يف آيات ا
القرآن

٢

أشكال الفاعل يف آيات الفاعلالثاىن
القرآن

٦

أوزان املاضى الثالث
املزيد

أنواع الوزن يف الفعل املاضى 
املزيد

٢٠

القواعد عن املفعول به مفعول بهالرابع
مفعول فيه /والظرف

واملفعول املطلق واملفعول 
الجله واحلال والتمييز مع 

يف آيات القرآنأمثلتها

٢٩
مفعول /ظرف

فيه
٣١

املفعول 
املطلق

٣٣

مفعول 
الجله

٣٥

٤٧حال
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٤٩متييز
التعريف عن فعل املضارع فعل املضارعاألول- ٥

وفاعله وقواعد احلروف العلة 
يف فعل املضارع واحلرفان 

املتجانسان فيه

١

أوزان الثاىن
املضارع املزيد

وزن يف فعل املضارع أنواع ال
املزيد وفوائدها

٩

عوامل الثالث
النواصب

عوامل النواصب يف فعل 
املضارع وأفعال اخلمسة

٢٠

عوامل الرابع
اجلوازم

عوامل اجلوازم يف فعل 
املضارع

٢٣

تعّرف األوزان يف فعل األمر فعل األمراخلامس
وضمائره 

٢٩

القواعد السادس
املهمة

عن اخلرب التعريف: خرب 
وخصائصه وأنواع اخلرب

٤٠

االسم : صلة موصول 
املوصول يف اجلملة االمسية 

واجلملة الفعلية

٤٣

أمثلة املفعول : مفعول به 
به يف آيات القرآن

٤٣

٤٥احلال والصفة
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:يتضح ما يليوبالنظر يف هذا 
فيماها، وتفصيليةون تركيبا حنويا منها املواد الصرفثالثو أربعةأن هناك 

حروف اجلر (مادة ونعشر و أربعةعدد املواد عن الرتاكيب النحوية هي : يلي
وعالمة اإلعراب واسم االشارة واسم املوصول وعالمة االسم وأنواع االسم 
واملبتدأ والنواسخ واسم غري منصرف واالسم اجلامد واالسم املشتق وأمساء الستة 

به وظرف أو مفعول فيه واملفعول املطلق ومفعول مفعول واالسم املعتّل والتوابع و 
. )وعوامل اجلوازم وأخريا القواعد املهمةوعوامل النواصبتمييزالال و احلالجله و 

اسم الضمري وأوزان اسم الفاعل وأوزان (أما املواد الصرفية عددها عشر مواد 
وفعل املفعول وأوزان املصدر والفعل املاضى والفاعل وأوزان املاضى املزيد 

وأسس اختيار موضوعات . )املضارع وأوزان املضارع املزيد وأخريا فعل األمر

.كتب النحو العريب
تقدمي املصطلحات النحوية يف الكتاب األمثليت هي كل املوضوع يف مادة 

.اللغوية والنحوية تقدم بتعريفها



٦٣

)٩(جدول رقم 
التراكيب اللغوية والنحوية في الكتاب المستقليالمواد التعليمية عن 

الصفحةالمواد التعليميةالبابالمرحلةالجزء
اإلعدادية ١

األوىل
القراءة 
والكتابة

٢األحرف اهلجائية، 

األشكال يف األحرف 
اهلجائية

٩

االعتبارات العاّمة عن 
حرف القمرية األ

واألحرف الشمسية يف 
اللغة العربية 

١١٧

١١٩األحرف الشمسية 

١٢٠األحرف القمرية وطريقة 

اإلعدادية ٢
الثانية

الكلمة 
وأقسامها

١تقسيم الكلمة

٤اجلداول عن االسماالسم
اجلداول عن الفعل الفعل

) الالزم واملتعد(
١٦

٢٠اجلداول عن احلرفاحلرف
االسم املذكر واالسم 

املؤنث
٢٢



٦٤

االسم املفرد واملثىن 
واجلمع

٢٥

٣٦عالقة الكلمة باجلملة اجلملة املفيدة
اجلملة 
االمسية

٣٨اجلملة االمسية

٩٩االستفهاماالستفهام
١١٢الفعل وتقسيمهالفعل

١١٥ليةاجلملة الفعاجلملة الفعلية
فعل املضارع وتغيري 

بضمريه
١١٧

اجلملة 
الظرفية

١٨٤اجلملة الظرفية

٢٠٠العدد األصلىالعدد
٢٠٣العدد الرتتييب

األوىل ١
والثانية

١املدخل العام
الصورة العامة عن االسم

تقسيم الكلمة يف اللغة 
العربية

٦

الصورة العامة عن 
حيث تقسيم االسم من

تذكريه وتأنيثه

٤٠

تقسيم االسم من حيث 
عدده

٤٢



٦٥

تقسيم االسم من حيث 
أحوال حرف أخره

٥٦

تقسيم االسم من حيث 
أصل وضعه

٥٧

تقسيم االسم من حيث 
تغيري حرف أخره أو ال

٧٣

الصورة العامة عن الفعل
تقسيم الفعل من حيث 

زمانه

٨٥

تقسيم الفعل من حيث 
د حروفهعد

١١١

تقسيم الفعل من حيث 
حاجته إىل املفعول أو 

عدم حاجته

١٢٠

تقسيم الفعل من حيث 
أحوال حرف األخر

١٢٨

الصورة العامة عن اجلملة املفيدة
تقسيم اجلملة من حيث 

اللفظ الذى يبدأها

١٣٠

الصورة العامة من أنواع 
اجلملة واأللفاظ الىت 

تبدأها

١٣١

١٣٢ملة االمسيةاجل
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األلفاظ الىت 

اجلملة 
االمسية

١٦٠الضمري املنفصل
١٨٩اسم العلم

١٩٦املعّرف بال
٢٠٠اسم اإلشارة

٢٣٠االسم املوصول
ما أضيف إىل أحد 

املعارف
٢٦٧

الصورة العامة من اجلملة اجلملة الفعلية
الفعلية الىت تبدأ بالفعل 

اضى وفعل املضارع امل
الالزمني 

٢٧٥

اجلملة 
الظرفية

الصورة العامة من تطبيق 
اجلملة الظرفية

٣٣٩

العبارات عن قواعد اللغة العربية يف الكتاب املستقلي تبدأ من أوائل 
كلمة عناصر اللغة، وهي األحرف اهلجائية

. ملة وتلك املواد يف املرحلة اإلعدادية األوىل والثانيةويتدرج إىل تدريس عن اجل
. االسم والفعلاعناصر اجلملة منههي املرحلة األوىل والثانية املواد التعليمية يف و 

حيث عدده ومن حيث أحوال حرف أخره ومن حيث أصل ينقسم االسم من
يمي اسم الفاعل واسم الصفة املشبهة واسم املفعول واسم املصدر امل(وضعه 

واسم الزمان واملكان واسم اآللة واألمساء اجلامدة والفعل غري الثالثية واألفعال 
وينقسم الفعل من . )املعرب واملبىن(ومن حيث تغيري حرف أخره أو ال ) املتعدية

) الثالثى والرباعى(ومن حيث عدد حروفه ) ماض ومضارع وأمر(حيث زمانه 



٦٧

ومن حيث )الالزم واملتعدي(ه من حيث حاجته إىل املفعول أو عدم حاجت
).صحيح ومعتل(أحوال حرف األخر 

وبعد عبارات االسم والفعل وأنواعهما مث يتدرج الدراسة إىل اجلملة 
ولكن، بني املواد عن . املفيدة وهي اجلملة االمسية واجلملة الفعلية واجلملة الظرفية

اجلملة االمسية واجلملة الفعلية هناك املواد عن األلفاظ ا
والنحو الوظيفي يسري يف ترتيب موضوعات النحو يف ضوء ما يرد يف .االمسية

.الدروس من تراكيب
تقدمي املصطلحات النحوية يف الكتاب املستقلى هي كل مادة اللغوية 

وهناك اجلدول اخلص الذي يشتمل على املصطلحات . والنحوية تقدم بتعريفها
.النحوية والصرفية

لنحو الوظيفي سس اختيار موضوعات النحو يف ذلك الكتاب من اوأ
.يف ضوء ما يرد يف الدروس من تراكيبهاترتيبألن

التراكيب اللغوية والنحويةمن جانبمناقشة البحث -أ
كثر نظرا إىل اجلدولني السابقني، أن عدد املواد يف الكتاب األمثلىت أ

ن األمثلة املقدمة تبني حرف ألمن عدد املواد يف الكتاب املستقلىوأعمق
يف الكتاب األمثلىت وليست يف الكتاب رتاكيب اللغوية والنحويةوال. فحرف

املادة عن احلال والتمييز واملفعول املطلق ومفعول ألجله والنواسخ : املستقلى هي 
.والتوابع

من الكتاب األمثلىت، ألن قلأما مضمون املادة يف الكتاب املستقلى أ
.يف الدرس احلروف اهلجائية أو بالنسبة ذلك الدرس للدارسني املبتدئنيفيه تبدأ 

.خالل املخطط
.ولباب املادة من املواد الدراسية هي االسم والفعل



٦٨

التدريبات في الكتاب المحلل.٣
ل حنو حصر مجيع التدريبات يف ذلك الكتاب، ويف هذا احملور اجته التحلي

مث استخالص أنواعها دون تكرار حبيث يكون لدينا فقط أنواع التدريبات 
٥٩.اليت تناولتها هذا الكتاب

)١٠(جدول رقم 
أشكال التدريبات في الكتاب األمثلتى

القواعدالفهم والتركيبجزءالالنمرة
كل جزء من ١

األجزاء ىف 
أمثلىت

ية وكرر األمثلة حتتها اقرأ األ
اخلط ببيان الذي فيه الدليل

كل باب من 
املواد الدراسية

اقرأ الكلمة مبراده بغري نظر ٢
إىل املعىن اإلندونيسى

اقرأ األية بالرتتيب مث كرر ٣
الكلمة الىت حتتها اخلط ببيان 

الذى فيه الدليل
املثىن واسم امالء الفراغ باجلوابالثاىن٤

ول واملصدرفعامل
ثالثة نظرا إىل اجلدول السابق، أن أشكال التدريبات يف الكتاب األمثلىت 

.إىل االتصال اللغوي املباشر
املدخل املستخدم يف تدريبات الكتاب األمثلىت هو التعويد يف  قراءة 

ولو كانت أشكال التدريبات أقل من الكتاب . اريب مع نظريتهالنصوص  الع

٢١١: ، صاملرجع السابقحممود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة،٥٩
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ولكن كفاءة قراءة النصوص املريدة أعمق من الكتاب املقارن ألن املستقلى 
.تدريب قراءة النصوص مع نظريتها يطبق على كل املادة املدروسة

والكفاءة األساسية من تلك التدريبات هي قراءة النصوص العربية مع 
.ةترمجة اجلاوي

)١١(جدول رقم 
يأشكال التدريبات في الكتاب المستقل

الصفحةالقواعدالفهم والتركيبالمرحلةنمرةال
اإلعدادية ١

األوىل
اقرأ األحرف اهلجائية 
بصوت جهر وفصيح 

باملتكررة

األحرف 
اهلجائية

٤

حروف القمرية اقرأ الكلمات التالية٢
والشمسية

١٢١

اإلعدادية ٣
الثانية

ظ باملتكررة تلف
املفردات من االسم

٤اسم

تلفظ باملتكررة ٤
فعال التاليةاأل

١٤فعل

تلفظ باملتكررة حرف ٥
اجلر أو ظرف املكان 

مع الكلمة بعده

٢٠حرف

اقرأ بصوت جهر مث ٦
ترجم

١٥٩اجلملة الفعلية 

١٨٦واجلملة الظرفية
٢٧٩التطبيق شكل احلرف األخري ٧
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يف كل االسم من 
التالية مث ترجم القراءة

إىل اللغة اإلندونيسية

املستقلى

األوىل ٨
والثانية

عني اللفظ املفرد 
واملثىن، ومجع املذكر 
السامل ومجع املؤنث 
السامل من اآليات 

التالية

٤٦اسم

عني الفعل املاضى ٩
من اآليات التالية مث 

اذكر مبنيه مع 
حجته

٨٩الفعل املاضى

قراءة التالية شكل ال١٠
مث اقراء بصوت جهر 

وفصيح

١٥٢اجلملة االمسية
٢٦٢االسم املوصول
٢٩٧اجلملة الفعلية

٣٦٤اجلملة الشرطية
التدريبات يف الكتاب املستقلى شكالأن أنظرا إىل اجلدول السابق، 

ادة البسيطة ومن أوئل التدريبات هي تلفظ األحرف اهلجائية مث تبدأ بامل
تدرج إىل تلفظ الكلمة مث ترجيم النصوص مث عني اسم املفرد واملثىن واجلمع ي

، والتدريب األخري قراءة النصوص مع وفعل املاضى من اآليات الكرمية
تنقسم التدريبات اللغوية يف ذلك الكتاب هأنواع تدريباتومن.عالمة إعرابه
تدريبات عشر وتدريبات االتصال و تدريبات األمناط مهاعلى قسمني

ثالث االتصالوتدريبات سبع تدريباتاملقدمة أن عدد تدريبات األمناط 
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شّكل احلرف األخري يف كل االسم اقرأ بصوت جهر مث ترجم و(تدريبات 
شكل القراءة التالية مث من القراءة التالية مث ترجم إىل اللغة اإلندونيسية و

هو إن هدف واهلدف تدريبات األمناط ).اقراء بصوت جهر وفصيح

إذن فتدريبات األمناط . صنع مجل جديدة قياسا على األمناط اليت حذقها
إىل غاية، هذه الغاية هي متكني الطالب من وسيلة وليست غاية هي وسيلة 

٦٠.استعمال اللغة استعماال حرا يف مرحلة الحقة

:كفاءة األساسية من تلك التدريبات هي ال
القراءة بطالقة والدقة والصحيحة)أ

تعيني نوع الكلمة يف نص القراءة)ب
يكتشف املعىن املكتوب)ج

من جانب أنواع التدريباتمناقشة البحث-أ

من ناحية التدريب، الكتاب املستقلي أحسن من الكتاب املستقلى ألن 
وهذه التدريبات تدل على تنوع .فيه التدريب األمناط والتدريب االتصال

أن التدريب واجلدير بذكر هنا . الكفاءة املرجوة يف تعليم قراءة الكتاب الرتاث
االتصال ال ميكن بلوغ هذه املرحلة الالحقة إال بعد املرور على قنطرة تدريبات 

.األمناط

٢٣١. ص،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،٦٠
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تعليم القراءة في الكتابين المحللين.٤

ب األمثلتيتعليم القراءة في الكتا-أ

األول، مهارة : قسم أمحد فؤاد عيفيندي تعليم القراءة على النحيتان
والثاين، مهارة الدارس لفهم املعىن . الدارس لتغيري رمز الكتابة إىل الصوت

أن تعليم القراءة األوىل يف الكتاب األمثلىت تنطق رمز الكتابة ٦١.املقروؤة
عربية وتقدميها بشكل كامل مث يتدرج 

ويهتم الناحية األوىل بكفاءة املفردات والقواعد النحوية، هذا احلال . أن تضيعه
يناسب بطريقة التعليم يف هذا الكتاب، ويستخدمه الطريقة القياسية يف عبارة 

ا الطريقة القياسية هي يبدأ املعلم بذكر األمثلة مث يستخلص منه. املواد التعليمية
واألمثلة املقدمة يف الكتاب األمثليت تنقل من آيات القرآن خىت ٦٢.القاعدة

تسهل الدارس الذي حيفظ بعض آيات القرآن ولو كان يدرس قراءة النص دون 
وليست الناحية الثانية يف الكتاب األمثليت ألن فيها ثالثة عناصر . الشكل

املقدمة يف الكتاب األمثليت واألمثلة . املهمة وهي عنصر الكلمة واجلملة والفقرة
وكذلك تركيز املواد املدروسة كلمة من . تشمل عنصر الكلمة واجلملة فقط

.اجلملة

احلروف من خمارجها الصحيحة، والنطق نطقا سليما بالكلمات واجلمل 
.٦٣والرتاكيب مع حسن التلفظ

61 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009) h. 156
.٢٠٢رشدي٦٢

١٧٣. ، ص: املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي، ٦٣
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تعليم القراءة في الكتاب المستقلي-ب

األول، مهارة : قد عرب الباحث أن تعليم القراءة تنقسم على الناحيتني
والثاين، مهارة الدارس لفهم املعىن . الدارس لتغيري رمز الكتابة إىل الصوت

أن تعليم القراءة األوىل يف الكتاب املستقلى تنطق رمز الكتابة تناسب ٦٤.املقروؤة
والناحية . نظرية، تبدأ بنطق األحرف اهلجائية ويتدرج إىل نطق املفردات

الثانية هي كفاءة الدارس لفهم القراءة، يف هذا الكتاب يعطي املفردات األساسية 
يف تعليم اللغة العربية ويتدرج إىل تعليم اجلملة وتركيبها وختتم التدريبات لرتمجة 

أن يتعلم القراءة يف الكتاب املستقلى متنوعة، إذن، اخلربات احملصولة بعد . القراءة
تبدأ بتدريب إلثراء املفردات إما يستخدم القاموس أو تعيني الفعل املاضى 

.واملضارع ويتدرج إىل معرفة املراد من القراءة وتعليم اجلملة وتراكيبها
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الفصل الخامس

الخاتمة

. ى هذا البحث العلمي
:أن يعطى اخلالصة و اإلقرتاحات كما يليفصلو أراد الباحث يف هذا ال

الخالصة.أ

حبيث كان فيها من ياخلالصة هي اخلطوات األخرية من كتابة البحث العلم
:كما يلي فصل السابقال
و كرمي أيتجه للمبتدئني الذين يريدون أن يتعمقوا القرآن الأن الكتاب األمثليت.١

. للمرحلة املبتدئةانجملدالكتب الرتاثية وفيه مخس
ثالثة كتب تكتب باللغة (انجملدعلى مخسوالكتاب املستقلى يتكون 

ويهتم املؤلف يف تأليف هذا ). اإلندونيسية والثانية األخرى تكتب بالعربية
القراءة والفهم واإلمالء: الكتاب للحصول على كفاءة اللغوية اجليدة، وهي 

.نشاء والرتمجة واإلعراباإلو 
مثليت من الكتاب األاتنوعأكثر املستقلىية يف الكتابعرفقيمة الثقافية واملأما .٢

.ألن يصدر املؤلف املصادر املتعددة
ة يف الكتاب األمثليت متعددة، ولكن تقدمي عرفيف احلقيقة أن قيمة الثقافة وامل

إىل فهم املعىن عن اجلملة املمثلة ليست موضوعية حىت مل حيصل الدارس
.الثقافة والفكرية يف ذلك الكتاب

:ومن املزايا يف الكتاب األمثليت، هي .٣
الفية "-أ

".ابن مالك
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ختصص التدريبات اللغوية ألن هدف التعليم يف ذلك الكتاب يرجى - ب
ة، إما من الناحية املعىن والرتاكيب الدارس لفهم النصوص كلمة فكلم

.النحوية
:العيوب من الكتاب األمثليت، هيومن

تقدمي املفردات يف الكتاب األمثلىت ليس من ميدان واحد، وعددها ناقص -أ
.من نظرية قائمة املفردات عند رشدي أمحد طعيمة

مل يتصل تدريبته إىل التدريب االتصاىل- ب
:ى، هي ومن املزايا يف الكتاب املستقل

تقدمي املواد الدراسية منهجيا من خالل خمطط-أ
تقدمي املفردات الىت جتمع مبيدانه- ب
املتنوعةعدد التدربيبات - ج

:ومن العيب من الكتاب املستقلى، هو 
املادة : هناك الرتاكيب اللغوية والنحوية مل تقدم يف الكتاب املستقلى هي -أ

.جله والنواسخ والتوابععن احلال والتمييز واملفعول املطلق ومفعول أل
تعليم القراءة يف الكتاب األمثليت واملستقلى.٤

ومن جانب تعليم القراءة أن الكتاب املستقلي يقدم كفاءة مهارة القراءة 
أما من الناحية فهم اجلملة وتراكيبها الكتاب األمثليت أدق من . تنوعةبامل

.   طبيقهالكتاب املستقلى ألن هذا الكتاب ختصص عن تدريس النحو وت
اإلقرتاحات.ب

ينبغي أن يزيد التدريبات من النصوص العربية فقط : يف الكتاب األمثلىت .١
.ألن هذا الكتاب املستخدم لربنامج قراءة الكتاب الرتاث

ينبغى أن يرتب املواد الدراسية لكى يسهل : يف الكتاب املستقلى .٢
الطالب يف تعليمه
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املراجع العربيةاملصادر و 

ميالقرآن الكر 
دار : مصراملوجه الفين ملدرس اللغة العربية يف طرق التدريس ،إبراهيم، عبد العليم، 

١٩٨٦،املعارف
اململكة العربية : ، الرياض٢:، طأساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي، ،اخلويل

١٩٨٦السعودية، 
املفتاح، دون السنة: ، سوراباياتعليم املتعلمالزرنوجي، 

التوجيه يف تدريس اللغة العربية كتاب املعلم واملوجه والباحث لي،حممود ع،السمان
١٩٨٣دار املعارف، : ، القاهرةيف طرق تدريس اللغة العربية 

، : املهارات اللغوية، حممد صاحل،الشنطي
١٩٩٦دار األندلس، : ، اململكة العربية السعودية٤: ط
دروس الدورات التدريبية ملعلم اللغة العربية بد الرمحن بن إبراهيم و زمالؤه، الفوزان، ع

م، مؤسسات الوقف اإلسالمي، .، د
هـ١٤٢٤

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية الناقة، حممود كامل و رشدي أمحد طعيمة، 
أم القرى، : ه، مكة املكرمةتقومي- حتليله- ، إعدادهللناطقني بلغات أخرى

١٩٨٣
١٩٩١، دار املعارف:، القاهرةاملنهج و عناصره،بسوين عمرية، إبراهيم

مكتبة النهضة املصرية، : القاهرةتعليم اللغة العربية لغري العرب،شلىب، أمحد ،
١٩٨٠

: رباط،طعيمة، رشدى أمحد،
١٩٨٩، نظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةامل
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، مكة دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةطعيمة، رشدى أمحد،
م١٩٨٥جامعة أم القرى، : املكرمة

دار املعارف مبصر : ، القاهرة،حمي اللدين،صابر
١٩٩٩
: ، الرياضأسس إعداد الكتب التعليميةعبد احلميد عبد اهللا، ،صرناعبد اهللا الغاىل،

دار الغايل، دون السنة
مكتبة : الرياض. مباحث يف الثقافة اإلسالمية،نعمانعبد الرزاق السامرائي، 

١٩٨٤املعارف، 
دار االفاق : القاهرةاألصول اإلسالمية للثقافة العربية، ،حممد داود، عبد البارى

١٩٩٩،العربية
مكتبة الفالح، : ، الكويت١:، طتدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد، ،مدكور

١٩٨٤
منشورات دار املشرق، : بريوت، ٣٧: ط، املنجد يف اللغة واإلعالممعلوف، لويس، 

١٩٩٨
من (املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب يونس، فتح على وحممد عبد الرؤوف، 

٢٠٠٣،مكتبة وهبة: رةالقاه، )النظرة إىل التطبيق
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