
 
 

 البحث اعبامعي

كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية في  السيكولوجي المحتوى تحليل 
 لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية "

 

 إعداد:

 عائدة مفتاح الرشيدة

 ٕ٘ٔٓ٘ٔٗٔرقم القيد:  

 
 اؼبشرؼ:

 د اؼباجيستًنيؿبّمد عبد اغبماغباج الدكتور 

ٜٖٕٜٜٖٔٚٓٓٔٔٛٓٔٓٓٚ 

 
 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الرتبية كالتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 ـ ٕٛٔٓ
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كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية في  السيكولوجي المحتوى تحليل 
 لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية "

لكلية علـو الرتبية  (S1)مقدـ إلكماؿ بعض شركط اإلختبار للحصوؿ درجة سرجانا
 كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 إعداد:

 عائدة مفتاح الرشيدة

 ٕ٘ٔٓ٘ٔٗٔرقم القيد:  

 
 اؼبشرؼ:

 د اؼباجيستًنياغباج ؿبّمد عبد اغبمالدكتور 

ٜٖٕٜٜٖٔٚٓٓٔٔٛٓٔٓٓٚ 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الرتبية كالتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 ـ ٕٛٔٓ
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 استهالل
 

 بسم الّلو الرضبن الرحيم

 
 (ٜٔٔ-ٜٓٔ)سورة اؿ عمراف:

 

 :اهللقاؿ الشافعي  رضبو 

 "فأرشدين إىل ترؾ اؼبعاصي#   شكوت إىل ككػػػيع سوء حفظي"
 "ك نور اهلل ال يهػػػػػػدل لعاصي#  ك أخػػػػػػػربين بأف العػػػػػػػػلم نور"
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 إهداء 
 

 :أىدل ىذا البحث اعبامعي إىل 
 سوغينم أمي الكردية

صغارم كبدكف رضاىا كحبها )عسى الّلو أف يرضبها يف الدنيا كاآلخرة اليت قد ربيين منذ 
 ما كجدت النجاح(

 سونرتوأيب الكردي 
يف سالمة الدين  كعسى اهلل أف يرضبهوحفظو اهلل كأبقاه)الذم شجاعين على التعليم 

 (كالدنيا
 الية مفتاح الرضيةعة أخيت احملبوب

 )اليت تعطي اغبماسة كتدعوين للنجاح يف صبيع أمورم(
 

 كنيألك رضاؾ كاعبنة كنعوذبك من سختك النار الّلهم قرب كأّلف بيننا كارضبنا
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 شكر وتقدير
 

هلل العزيز اغبكيم الّرؤكؼ الّرحيم اؽبادم إىل الّصواب كصراط اؼبستقيم. اغبمد 
ككاف اغبمد للتعبًن عن اإلعرتاؼ بنعمة اؼبنعم مع التعظيم كتوطٌن الّنفس بإشتغاؿ 
الّشكر على التوفيق كالرضبة كاؽبداية منو، حّّت سّبت كتابة ىذا البحث العلمي باؼبوضوع 

كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن   يفاحملتول السيكولوجي "ربليل 
 سعود اإلسالمية" بأكفر اعبهد كالّسعي للوصوؿ إىل غاية اؼبرجّوة.

تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه البحث العلمي، كىنا تريد الباحثة أف تقدـ خالص 
 شكرم كتقديرم دبناسبة هناية كتابة رساليت، كمن أكلئك:

الدكتور عبد اغبارس بوصفو مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  فضيلة األستاذ .ٔ
 اإلسالمية اغبكومية دباالنق.

فضيلة الدكتور اغباج أغوس ميموف بوصفو عميد كلية الرتبية كالتعليم جامعة  .ٕ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنق.

رئيسة قسم تعليم اللغة فبلوءة اغبسنة اؼباجستًن بوصفها  اغباجة فضيلة الدكتورة .ٖ
العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنق على دعمها 

 الركحي حّت يتم إخراج ىذا البحث اعبامعي هبذه الصورة.
فضيلة الدكتور اغباج ؿبّمد عبد اغبامد اؼباجستًن الذم تفضل بإشراؼ البحث  .ٗ

ة اليت سعدين مثًنا يف إكماؿ ىذا كتقدمي اإلرشادات النافعة كالتوجهات اؼبفيد
 البحث.

صبيع األساتيذ كاألستاذات جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  .٘
دباالنق الذين ينوركف ركحي بعلومهم كإرشادهتم حّت تتم كتابة ىذا البحث 

 اعبامعي.



 و
 

ا عطٌن اغبماسة كيدعونين للنجاح يف صبيع أمورم، خصصصبيع عائاليت الاّليت ي .ٙ
 لعّميت اليت تساعدين يف نيل الكتاب احمللل

كخالص الشكر كجزيل الثناء عبميع إخواين كأخوايت الذم قد صاحبين يف ىذه  .ٚ
 الفرصة.

 
 ٕٛٔٓمايو  ٕٛ ،جماالن
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 مستخلص
          

كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود يف  السيكولوجي ـ. ربليل احملتول  ٕٛٔٓالرشيدة، عائدة مفتاح، 
 ، دراسة كصفية ربليلية، قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج.اإلسالمية"

اؼباجيستًناؼبشرؼ: الدكتور اغباج ؿبّمد عبد اغبميد 

 
سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود الكلمات األساسية: الكتاب التعليمي، احملتول السيكولوجي، ككتاب 

 اإلسالمية
 

 األسس أحد ىو التعليمي الكتاب ألف. التعليم مناىج يف الرئيسية العناصر أحد التعليمي الكتاب تعترب
 الكتب كاختيار إعداد كيف. ـبتلفة خصائص لو يكوف أف جيب فرد كل أف نعلم كما. التعليم مستول يف األساسية
 كل يف ألف السيكولوجي للمتعلمٌن اؼبعلموف ينتبو أف جيب. اؼبتعلمٌن خصائص مراعاة اؼبدرسٌن على جيب التعليمية،

 للسيكولوجيا كفق الدراسية الكتب صبيع تكوف أف جيب كلذلك،. ؽبا خصائص ـبتلفة من مراحل العمر مستول مرحلة
 ىذا ألف" سعود اإلسالمية بن ؿبمد اإلماـ سلسلة تعليم اللغة العربية جامعة" كتاب الباحثة اختارت. للمتعلمٌن النموم
. الكتاب مناسب احملتول يف كيف نعرؼ أف علينا يلـز لذلك إندكنيسيا، يف كثًن من اؼبعاىد يف مستخدـ الكتاب
 تكوف اؼبواد اؼبقَدمة تناسب بالسيكولوجي أف جيب كلسهولة التعليم. العربية للغة كاؼبتعلمٌن اؼبعلمٌن كمساعدة لتسهيل
 .يف بُعد اؼبعريف منهم كاحد للمتعلمٌن، النموم

كتاب سلسلة  تعليم اللغة العربية األسئلة من ىذا البحث يعين كيف اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف  
كتاب سلسلة  تعليم ؟ كما األشكاؿ اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف   عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية

اعبوانب السيكولوجي كصف  ؟.اؽبدؼ من ىذا البحث يعين لوصف اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية
ككصف األشكاؿ اعبوانب  كتاب سلسلة  تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالميةالنموم اؼبعريف يف  

. كأما منهج ميةكتاب سلسلة  تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالالسيكولوجي النموم اؼبعريف يف  
 البحث اؼبستخدـ ىو منهج الوصفي الكيفي بنوع البحوث اؼبكتبية. كاألسلوب صبع البيانات اؼبستخدـ يعين الوثائق.

( اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف للمراىقٌن يف كتاب سلسلة تعليم اللغة ٔك نتيجة من ىذا البحث ىي: 
التفكًن ، التفكًن االستقرائيّ ،التفكًن بشكل اجملّرد كالفرضيةتعين: التفكًن  "العربيةجامعةاإلمافبحمدبنسعود اإلسالمية

عبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف  ا اشكاؿ( ٕ. حل اؼبشاكل عن طريق التخطيط، ك تكامل ما تعلمو، اؼبنهجيّ 
 تدريباليعين: الرتكيب النحوية كالصرفية،  كتاب سلسلة  تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية

األسئلة ، النص اغبوارم كنص القراءة عن سًن األعماؿ يف اؼبرافق العاّمة، بشكل اعطاء النموذج قبل األسئلة اؼبقّدمة
ل، عن حياهتم كمتعلقة بالنص، التدريب بشكل صلة الكلمات بعكسها أك مراديفها، كملؤ الفراغ يف اعبم اؼبوجّهة للتلميذ

جعل اعبملة ، كترتيب الكلمات كي تكوف اعبملة اؼبفيدة، ك كاكماؿ اعبمل بالكلمات احملددة كاعطاء اؼبفرد من الكلمات،
 كي تكوف الفقرة اعبّية.  ملترتيب اعب ، كبالكلمة اؼبهّيأة
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ABSTRACT 

 

Khurrosyidah, Aidah Mifta, 2018, Analysis of Psychology Content in the book 

“Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic University Imam Muhammad bin Suu’d”, 

Qualitative Descriptive Studies, Arabic Education, Islamic State University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 
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Textbooks are one of the key elements in the learning curriculum. Because textbook 

is the one of the basic foundation in education level. As we know that every individual 

must have different character. And in the making and choosing textbooks teachers should 

consider the characteristics of learners. Teachers should pay attention to the psychology 

of learners because at every level of  the age has different characteristics. Therefore, all 

textbooks should be in accordance with the developmental psychology of learners. 

Researchers choose book “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic University Imam 

Muhammad bin Suu’d” because this book is used in various boarding schools in 

Indonesia, therefore it is compulsory for us to know how conformity aspects of 

psychology in this book. To facilitate and help teachers and learners of Arabic Language. 

Because to facilitate the learning should be submitted material must be in accordance 

with the psychology of student development, one of them on the cognitive dimension. 

The problem of this research is how the psychological aspects of cognitive 

development in the book “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic University Imam 

Muhammad bin Suu’d”? and what is the design psychological aspect of cognitive 

development in the book“Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic University Imam 

Muhammad bin Suu’d”?. The purpose of this research is to describe the psychological 

aspects of cognitive development in the book “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by 

Islamic University Imam Muhammad bin Suu’d” and the design psychological aspect of 

cognitive development in the book“Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic 

University Imam Muhammad bin Suu’d”.This research method using qualitative 

descriptive method with type of library research. And for the instrument research using 

documentation. 

As for the results of this study: 1)contents psychology of adolescent development of 

cognitive dimension in the book “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic University 

Imam Muhammad bin Suu’d” are thinking abstractly and hypothesis, thinking 

inductively, thinking systematically, can integrate what they have learned, and being able 

to solve problems by making planning. 2) the designs of psychological aspect of 

cognitive development in the book“Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah by Islamic 

University Imam Muhammad bin Suu’d” are tarkib nahwu and sharf, exercises in the 

form of examples before questions, dialogue texts and reading texts on public facilitation, 

questions about student’s life and related with the texts, exercises in the form of 

connecting words with opponents and their equations, filling in empty words in 

sentences, single words, complete the sentences with specific words, compose words into 

perfect sentences, and make sentences with prepared words, and arrange a few sentences 

into paragraphs. 
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Khurrosyidah, Aidah Mifta, 2018, Analisis Konten Psikologi dalam Buku Silsilah 
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Kata kunci: Buku Ajar, Konten Psikologis, dan Buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah 

karya Universitas Imam Muhammad bin Suu’d” 

 

Buku ajar merupakan salah satu unsur utama dalam kurikulum pembelajaran. Karena 

buku ajar merupakan salah satu pondasi dasar di jenjang pendidikan. Seperti yang kita 

ketahui bahwa setiap individu pasti mempunyai  sifat yang berbeda-beda. Dan dalam 

membuat dan  memilih buku ajar guru harus memperhatikan  karakteristik peserta didik. 

Guru harus memperhatikan psikologi peserta didik karena pada setiap jenjangnya 

tingkatan umur mempunyai karakteristik-karakteristik yang berbeda. Maka dari itu 

seharusnya semua buku ajar sesuai dengan psikologi perkembangan peserta didik. 

Peneliti memilih buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas Imam 

Muhammad bin Suu’d” karena kitab ini digunakan di berbagai pondok pesantren di 

Indonsia, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana kesesuain aspek 

psikologi pada buku  tersebut. Untuk memudahkan dan membantu pengajar serta 

pembelajar bahasa Arab. Karena agar mempermudah pembelajaran seharusnya materi 

yang disampaikan harus sesuai dengan psikologi perkembangan pesrta didik, salah 

satunya pada dimensi kognitif. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana aspek psikologi perkembangan 

kognitif pada buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas Imam 

Muhammad bin Suu’d”? dan apa bentuk aspek psikologi perkembangan kognitif pada 

buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas Imam Muhammad bin Suu’d”? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek psikologi perkembangan 

kognitif pada buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas Imam 

Muhammad bin Suu’d dan bentuk aspek psikologi perkembangan kognitif pada buku 

“Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas Imam Muhammad bin Suu’d”. 

Metode Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan jenis library research. 

Dan untuk instrumen penelitiannya memakai dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian ini: 1) aspek  psikilogi perkembangan remaja dimensi kognitif  

pada buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas Imam Muhammad bin 

Suu’d”adalah berpikir secara abstrak dan hipotesis, berpikir secara induktif, berpikir 

secara sistematik, dapat mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari, dan  mampu 

memecahkan masalah dengan membuat perencanaan. 2) bentuk aspek psikologi 

perkembangan kognitif pada buku “Silsilah Ta’lim Lughah Arabiyah karya Universitas 

Imam Muhammad bin Suu’d” adalah tarkib nahwu dan sharf, latihan yang berupa ada 

contoh sebelum soal, teks dialog dan teks bacaan tentang pekerjaan difasilitas umum, 

pertanyaan tentang kehidupan siswa dan terkait dengan teks, latihan berupa 

menghubungkan kata dengan lawan dan persamaannya, mengisi kata kosong dalam 

kalimat, memberikan kata-kata tunggal, melengkapi kalimat dengan kata-kata spesifik, 

menyusun kata-kata menjadi kalimat yangsempurna, dan membuat kalimat dengan kata 

yang disiapkan, dan menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf. 
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 قائمة المحتويات
 ب ........................................................ صفحة اؼبوضوع

 ج ............................................................. االستهالؿ

 د ................................................................. اإلىداء

 ق ........................................................... شكر كتقدير

 ز ........................................................... تقرير اؼبشرؼ

 ح ....................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ط ........................................................ مواعد اإلشراؼ

 م ............................................................ إقرار الطالبة

 ؾ ...................................................... تقرير اعبنة اؼبناقشة

 ؿ ...................................... كالتعليم تقرير عميد كلية علـو الرتبية

 ـ ........................................................ العريب مستخلص

 ف ....................................................مستخلص اإلقبيليزم

 س .................................................. مستخلص اإلندكنيسي

 ع ......................................................... قائمة احملتويات

 ر ........................................................... قائمة اعبداكؿ

 ث ........................................................... قائمة الرسـو

 خ .......................................................... قائمة اؼبالحق
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 الفصل األول: المقّدمة

 ٔ ................................................... خلفية البحث .أ 
 ٗ ................................................... أسئلة البحث .ب 
 ٗ ................................................. أىداؼ البحث .ج 
 ٘ .................................................... البحث أمهية .د 
 ٘ ................................................... د البحثيدرب .ق 
 ٘ .............................................. ربديد اؼبصطلحات .ك 
 ٙ ............................................... السابقةالدراسات  .ز 

 
 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 ٔٔ ................................................. الكتاب التعليمي . أ
 ٔٔ ..................................... مفهـو الكتاب التعليمي .ٔ
 ٕٔ ....................................... أنواع الكتاب التعليمي .ٕ
 ٗٔ ................................... كظائف كتب تعليم العربية .ٖ
 ٗٔ ......................................... ظبات الكتاب اعبيد .ٗ
 ٘ٔ ................................ أسس إعداد الكتاب التعليمي .٘

 ٕٓ ................................................... ب. السيكولوجي

 ٕٓ ......................................... مفهـو السيكولوجي .ٔ
 ٕٔ .......................................... فركع السيكولوجي .ٕ
 ٕٗ ........................................ النمومالسيكولوجي  .ٖ
 ٕٗ .................................. السيكولوجي النموم اؼبعريف .ٗ

 ٕٚاإلماـ ؿبّمد بن سعود اإلسالميةكتاب سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة  . ج
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 ٕٚ ............................................. مفهـو الكتاب .ٔ
 ٜٕ .......................................... اؽبدؼ من الكتاب .ٕ

 
 الفصل الثالث: منهجية البحث

 ٖٓ ............................................ ومنهجومدخل البحث .أ 
 ٖٔ ............................................... مصادر البيانات .ب 
 ٕٖ .......................................... أسلوب صبع البيانات .ج 
 ٕٖ .......................................... أسلوب ربليل البيانات .د 

 
 الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

محتوى كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية لجامعة اإلمام محمد المبحث األول:
 43 .................................................. بن سعود اإلسالمية

 ٖٗ ···················································· حملة عن الكتاب .أ 
 ٖٗ ····················································· ظبات الكتاب .ب 
 ٖٙ ············································· أىداؼ اؼبستول األكؿ .ج 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 

 خلفية البحث . أ
اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم. كاللغة العربية ىي 
الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريق النقل. 

الثقات من منثور العرب كحفظها لنا القرآف الكرمي كاألحاديث الشريفة، كما ركاه 
 1كمنظومهم.

اللغة العربية قد تكوف مشهور لدم اجملتمع اإلندكنيسي. ك اللغة العربية  
تكوف احدل الدركس اؼبهمة يف اؼبدارس اإلسالمية. فمنزلة اللغة العربية كاللغة 

 األجنبية سواء باللغات األجنبية األخرل اليت تكوف الدرس يف كّل اؼبدارس.
فهو  ،ب التعليمي عنصرا أسسيا من مكونات اؼبنهجيشكل الكتا

إحدل ركائزه أساسية يف أم مرحلة تعليمية، فمن خالؿ ؿبتواه اللغوم ك الثقايف 
تتحقق األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إىل اؼبكونات 

لعملية األخرل للمنهج من أنشطة كطرؽ تدريس. كإذا كاف اؼبعلم لو دكر يف ا
التعليمية فإف الكتاب التعليمي ىو الذم جيعل ىذه العملية مستمرة بٌن التلميذ 
كبٌن نفسو حّت حيصل من التعليم ما يريد، فالكتاب باؽ معو ينظر فيو كلما 

 2أراد.

                                                           
 ٗٗص  الصراع اللغوم اؽبجـو السنة الرابعة العدد األكؿـ  ٕٛٓٓطنطاكم جوىرم، 1
,)دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،2

 ٚاإلعتصاـ( ص 
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كانت الكتاب التعليمي مهمة كوسيلة كمصدر اإلعالف يف التعليم ، 
الكتاب التعليمي لو دكر مهم يف عملية التعليم  3تعين يف ترقية فعالية التعليم. 

إما للمعلم أك التلميذ. بدكف الكتاب التعليمي تصّعب اؼبعلم يف ترقية فعالية 
 4ية.التعليم. أما التلميذ سوؼ يواجو العقابات التعليم

خصائص شخصية التالميذ ـبتلفة بعضهم ببعض. إذف يف إعداد أك 
اختيار الكتاب التعلمي البد أف يهتم أساس تطوير الكتاب ، لكي يكوف 
الكتاب التعليمي مرجعا مناسبا خبصائص شخصية كأحواؿ التالميذ الذم 

 يستخدمونو.
عربية أصبح ألزما على اؼبؤلفٌن كمقررل الكتب التعليمية لتعليم ال 

: ( األسس ٕ( األسس الثقافة كاآلجتماعية 5ٔلؤلجانب مراعة اآلتية
 ( األسس اللغوية كالرتبوية.ٖالسيكولوجية 

كاف األسس السيكولوجية احدل األسس اؼبهمة يف اختيار اؼبواد 
التعليمية ألف من الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية ك العقلية، 

يما بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة بل إف األفراد خيتلفوف ف
العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمٌن 

 6كالذم ينبغي مراعاتو عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليمية.
ك من اؼبعلـو أف اؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 

ذم تركز عليو، كأنو أكال كأخًنا ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما احملور ال
قامات ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدم اؼبتعلم، كمن مث فإف 
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معرفة خصائص اؼبتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد ؿبتول 
 7اؼبناىج الدراسية.

م ألف يف اختيار الكتاب التعليمي اعتقدت الباحثة أف ىذا البحث مه
يلـز أف يهتم سيكولوجي التالميذ. ألف الكتاب التعليمي اؼبناسب بسيكولوجي 
التالميذ لو دكر كبًن يف فعالية التعليم كيسجع التالميذ يف تعلمو، إذف يناؿ 

 التالميذ اؼبعرفة كاملة ككصل التعليم إىل أىدافو.
كتاب "سلسلة ىو  اؼبدارس يف إندكنيسيا احدل الكتاب اؼبستخدـ يف 

تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية" يف تعليم اللغة 
العربية. مؤلف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 
اإلسالمية "ىو أكثر من طبسٌن معّلما كخبًنا كمتخصصامن جامعة اإلماـ ؿبمد 

عود الرياض ربت اإلشراؼ الدكتور عبداهلل اغبامد كلكّل اؼبستول لو بن س
اللجنة اػباصة. ك عدد الكتب سبعة ك ثالثوف كتابا للدارس، مع طبسة كتب 
أدلة، كشبانية معاجم كمقدمة للتعريف بو. ىذا كتاب لغًن الناطقٌن بالعربية مع 

سب باإلندكنيسي من أف مؤلفو ىو العريب. إذف ىناؾ السؤاؿ أ ىذا الكتاب منا
 ؿبتول السيكولوجي؟

يالحظ كثرة الكتب كتنوعها يف ىذا العصر، كرغم ىذه الكثرة فإنو من 
اؼبالحظ أف التخبط كالعشوائية يسوداف تأليف الكتب التعليمية كثًن يف ؾباؿ 
تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا. كلذلك نرل كتبا كثًن يف ؾباؿ تعليم اللغة 

لغًن الناطقٌن هبا تسًن عليها النزعة األجنبية، كاغبس األجنيب كعدـ تبين  العربية
 8أسس موضوعية يف التأليف.
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مثال كما كتب عفة ثين يف حبثها على أف بعض اؼبواد يف كتاب اللغة  
لغًن  العربية بٌن يديك غًن مناسبة بسيكولوجي اؼبراىقٌن. ك ىذا الكتاب

احملتول ؿ تريد الباحة أف يبحث ربليل . بذلك األحواةالعربيالناطقٌن ب
كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود في  السيكولوجي

. بدليل على أف اؼبرحلة اؼبراىقة ىي مراحل النموم احتماؿ، إما يف "اإلسالمية
باختالؼ الفرد يلـز على  خدمة الرتبية  9اجملاؿ اؼبعريفي، العاطفي أكاعبسدم.

يهتم على خصائص التالميذ الفريدة كاؼبتنوعة. تسوية على خصائص الفرد  أف
اؼبتنوعة ك ـبتلفة لكل الفرد دبعىن ينكر حقيقتو ك طبيعتو ك سوؼ اليناؿ النتائج 

 10اؼبقنعة.
 

 أسئلة البحث . ب
كتاب سلسلة  تعليم اللغة ما اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف   .ٔ

 ؟ بن سعود اإلسالميةالعربية عبامعة اإلماـ ؿبمد 
كتاب سلسلة  تعليم اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف  ما األشكاؿ  .ٕ

 ؟ اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية
 أهداف البحث . ج

كتاب سلسلة  تعليم اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف  كصف  .ٔ
 اإلسالميةاللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 

كتاب سلسلة  اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف  كصف األشكاؿ   .ٕ
 تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية
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 د.أهمية البحث
 األمهية النظرية .1

 أف تكوف نتائج البحث دافعة لتحسٌن عملية تعليم كتعّلم اللغة العربية
 األمهية التطبيقية .2

أف يكوف ىذا البحث أساسا لرتقية جودة التالميذ يف تعّلم للتالميذ :  ( أ
 اللغة العربية.

يف كتاب سلسلة  تعليم  السيكولوجيللمعلم: إعطاء اؼبعلومات احملتول  ( ب
 اللغة العربية 

 
 ه.  تحديد البحث

 اغبد اؼبوضوعي .1
اؼبعريف  السيكولوجيحددت الباحثة موضوع ىذا البحث يف ربليل احملتوى

للمرحلة اؼبراىقة يف كتاب سلسلة  تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن 
 سعود اإلسالمية "التعبًن"اؼبستول األكؿ

 

 و. تحديد المصطلحات
 توجد اؼبصطلحات اؼبتعلقة بعنواف البحث اليت تشرحها الباحثة فيما يلي:

 ربليل احملتول .1
أف ربليل احملتول ىو دبثابة كصف كمي كمنتظم  (Gray)قاؿ جرم 

ؼبادة ما، كأف ىذا األسلوب يستخدـ يف ربليل مضموف أشياء من مثل 
الكتب كالوثائق كاألعماؿ الفنية من موسيقى كرسم كصور كغًنىا. كيف 
حالة ربليل ؿبتول الكتب اؼبدرسية يكوف اإلىتماـ موجها  كبو 
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جة التحيز اؼبوجودة يف طريقة عرض معرفةمستول مقركئية تلك الكتب كدر 
 11ماداهتا.

 السيكولوجي .2
السيكولوجي ىو العلم الذم يدرس سلوؾ الناس بطريقة منهجية. 
ذلك السلوؾ يف شكل سلوؾ ظاىر أك غًن ظاىر. من األمثلة على األشياء 

 غًن ظاىرة ىي  األفكار كاؼبشاعر كالدكافع.
 الكتاب التعليمي .3

األساسي للطالب كمايصحبو من مواد الكتاب اؼبدرسي ىو الكتاب 
تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف من قبل اؼبتخصصٌن يف الرتبية كاللغة، كتقدـ 
للدارسٌن لتحقيق أىداؼ معّينة يف مقرر معٌن، يف مرحلة معينة بل يف صف 

 12دراسي معٌن يف زمن ؿبدد.
 سلسلة تعليم اللغة العربية .4

تكامل لتعليم اللغة العربية ىذا كتاب للناطقٌن بغًنىا كىو منهج اؼب
يشرتؾ يف كتابة كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية"ىو كمبادلء العلـو الدينية، 

أكثر من طبسٌن معّلما كخبًنا كمتخصصامن جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 
الرياض ربت اإلشراؼ الدكتور عبداهلل اغبامد كلكّل اؼبستول لو اللجنة 

ك ثالثوف كتابا للدارس، مع طبسة كتب أدلة، اػباصة. ك عدد الكتب سبعة 
 كشبانية معاجم كمقدمة للتعريف بو

 
 ز. الدراسات السابقة

                                                           
 ٖٜٔص  ومو أداتو أساليبوالبحث العلمي مفه، ٕ٘ٓٓعبد الرضبن عدس ـ.مشارؾ، 11

 ٜص أسس إعداد الكتب...ناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،12
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البحث الذم كتبو كلداف خبتيار، دبوضوع ربليل الكتاب التعليمي "تعلم  .1
اللغة العربية ؼبدرسة إبتدائية الصف اػبامس" كضعو أضبد شيخ الدين 

رفية لؤلطفاؿ(، حبث علمي، كغًنه )من ناحية سيكولوجي التطور مع
يوكياكرتا : قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الرتبية كتأىيل اؼبعلمٌن 

، نتائج ىذا ٕٗٔٓجامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية،
( تقدمي اؼبواد يف الكتاب يناسب بنظرية تنمية معرفية ٔالبحث : 
ية تنمية معرفية ( استعماؿ اللغة يف الكتاب يناسب بنظر ٕلؤلطفاؿ. 
( األنشطة التمرينات يف الكتاب يناسب بنظرية تنمية معرفية ٖلؤلطفاؿ. 

لؤلطفاؿ. كتلك العوامل يصّور ىذا الكتاب )"تعلم اللغة العربية ؼبدرسة 
إبتدائية الصف اػبامس" كضعو أضبد شيخ الدين كغًنه( يناسب بتنمية 

 سيكولوجي معرفة لؤلطفاؿ
أسوة حسنة، ربليل احملتول السيكولوجي لكتاب البحث الذم كتبتو زيين  .2

تعليمي اللغة العربية دبنهج ألفٌن ك ثالثة عشر الفصل السابع من اؼبدرسة 
اؼبتوسطة ك الفصل العشر من اؼبدرسة الثناكية، أطركحة، يوكياكرتا: 

. ٕ٘ٔٓدراسات عليا جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية، 
واد يف كتاب تعليمي اللغة العربية للفصل نتائج ىذا البحث: بعض اؼب

السابع غًن مناسب باحملتول السيكولوجي منها نظاميات العرض كاؼبقّدمة 
كاإلختتاـ. ك يف كتاب تعليمي اللغة العربية للفصل العاشر بعض مواده 
غًن مناسب باحملتول السيكولوجي أيضا منها دّقة اؼبفهـو ك مبدأ، 

 اإلختتاـ، كاالّتصالية.نظاميات العرض، اؼبقدمة، 
البحث الذم كتبتو ضبيدة دبوضوع ربليل الكتاب التعليمي "العريب  .3

باؼبدرسة اؼبتوسطة للصف السابع" )من ناحية تنمية التفكًن النفسي 
للشاب(. البحث ، يوكياكرتا : قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الرتبية 
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، ٕٙٔٓمية اغبكومية، كتأىيل اؼبعلمٌن جامعة سوناف كاليجاكا اإلسال
( تقدمي اؼبواد اليت استخدمت يف الكتاب يوصف ٔنتائج ىذا البحث: 

( تقدمي اؼبواد يف الكتاب يناسب بنظرية تنمية التفكًن ٕبالصريح، 
( استخداـ اللغة يف الكتاب يناسب بنظرية تنمية التفكًن ٖللشاب، 

تمرينات ( أنشيطة الٗللشاب، كلكن ىناؾ نقصاف من حيث التصريح، 
اليت استخدمت يف الكتاب تناسب بنظرية تنمية التفكًن للشاب. كىذه 
األربعة ىي اليت تدّؿ على أف الكتاب التعليمي للغة العربية باؼبدرسة 
اؼبتوصطة للصف الرابع الذم نشره طاه فوترا يناسب بنظرية تنمية التفكًن 

 للشاب.
التعليمي "العربية بٌن  البحث الذم كتبتو عفة ثين، دبوضوع ربليل الكتاب .4

( )من ناحية تنمية النفسية اؼبعرفية للمراىقٌن(، البحث ، ٔيديك )
يوكياكرتا : قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الرتبية كتأىيل اؼبعلمٌن 

، نتائج ىذا ٕٚٔٓجامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية، 
التنمية اؼبعرفية ( عرض اؼبواد يف الكتاب موافق لنظرية ٔالبحث : 
( استخداـ اللغة يف ىذا الكتاب موافق ؼبعرفية اؼبراىقٌن، ٕللمراىقٌن، 

( التدريب يف الكتاب موافق لنظرية ٖلكن لو قصر من حيث االتصاؿ، 
 التنمية اؼبعرفية للمراىقٌن. اعبوانب الثالث اؼبذكورة يتصور أف العربية بٌن 

 اؼبعرفية.يديك يف الفصل السابع للتنمية النفسية 
 

 ٔٓٔاعبدكؿ : 
 الدراسات السابقة

 اإلختالفات التشبيهات موضوع البحث الباحث الرقم
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كلداف  . ٔ

 خبتيار،

ربليل الكتاب التعليمي 

"تعلم اللغة العربية ؼبدرسة 

إبتدائية الصف اػبامس" 

كضعو أضبد شيخ الدين 

كغًنه )من ناحية 

سيكولوجي التطور معرفية 

 لؤلطفاؿ(

الكتاب ربليل 

التعليمي على 

 احملتول النفسي

ربليل الكتاب 

للمرحلة الطفولة 

ليس للمرحلة 

 اؼبراىقة

زيين أسوة  . ٕ

 حسنة

ربليل احملتول السيكولوجي 

لكتاب تعليمي اللغة 

العربية دبنهج ألفٌن ك ثالثة 

عشر الفصل السابع من 

اؼبدرسة اؼبتوسطة ك الفصل 

 العشر من اؼبدرسة الثناكية

كتاب ربليل ال

التعليمي على 

احملتول النفسي 

 للمرحلة اؼبراىقة

ربليل الكتاب 

للمرحلة اؼبراىقة 

من اؼبدرسة 

اؼبتوسطة كاؼبدرسة 

 الثناكية

ربليل الكتاب التعليمي  ضبيدة .ٖ

"العريب باؼبدرسة اؼبتوسطة 

ربليل الكتاب 

التعليمي على 

الكتاب التعليمي 

ىو "العريب 
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للصف السابع" )من 

ناحية تنمية التفكًن 

 النفسي للشاب(

احملتول النفسي 

 للمرحلة اؼبراىقة

باؼبدرسة اؼبتوسطة 

 للصف السابع"

ربليل الكتاب التعليمي  عفة ثين .ٗ

( ٔ"العربية بٌن يديك )

)من ناحية تنمية النفسية 

 اؼبعرفية للمراىقٌن

ربليل الكتاب 

التعليمي على 

احملتول النفسي 

للمرحلة اؼبراىقة 

تاب كمؤلف الك

 العريب

الكتاب التعليمي 

ىو العربية بٌن 

 (ٔيديك )
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

 
 الكتاب التعليمي . أ

 مفهوم الكتاب التعليمي .1
التعليمي يعرؼ طعيمة يف تعريفو ؼبفهـو الكتاب التعليمي : إف الكتاب 

يشمل ـبتلف الكتب كاألدكات اؼبصاحبة اليت يتلقى الطالب منها اؼبعرفة كاليت 
يوظفها اؼبعلم يف الربنامج التعليمي مثل أشرطو التسجيل كاؼبذكرات، ككراسة 

 ٖٔاالختبارات اؼبوضوعية كمرشد اؼبعلم.

الكتاب التعليمي ىو الكتاب األساسي للطالب كمايصحبو من مواد 
اعدة، كاليت تؤلف من قبل اؼبتخصصٌن يف الرتبية كاللغة، كتقدـ تعليمية مس

للدارسٌن لتحقيق أىداؼ معّينة يف مقرر معٌن، يف مرحلة معينة بل يف صف 
 ٗٔدراسي معٌن يف زمن ؿبدد.

( الكتاب التعليمي ىو اؼبواد التعليمي مكتوب ٜٜ٘ٔكما يعرؼ فنٌن )
ة التعليم. ك يعرؼ سدجيت منّظما الذم يستخدمو اؼبدرس كالتلميذ يف عملي

( كاف الكتاب التعليمي اليضاىى كمعٌّن. اليضاىي دبعىن كتاب ٖ:ٖٕٓٓ)
تعلمي مستخدـ ألعضاء معٌّن ك لعملية التعليم معّينة. ك مضموف الكتاب معّد 

 ٘ٔللوصوؿ إىل أىداؼ ذلك أعضاء معٌّن كالقائو مناسب خبصائص التلميذ

                                                           
 ٜص أسس إعداد الكتب...ناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،ٖٔ
 ٜص ...أسس إعداد الكتبناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،ٗٔ
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إذف كتاب تعليم اللغة العربية ىو مواد تعليم اللغة العربية اؼبرتبة ترتيبا منظّما 
 اؼبستخدـ باؼبعلم كاؼبتعلم غبصوؿ إىل أىداؼ عملية تعليم اللغة العربية .

 أنواع الكتاب التعليمي .4
 :ٙٔالآليت التعليمي يشمل الكتاب

 كتاب الطالب: ( أ
األساسي الذم يوزع على الدارسٌن، بغرض استيعاب مادتو ىو الكتاب 

العلمية كأداء االختبار النهائي فيو، حبيث نتوقع منو أف حيقق أىدافو اللغوية 
 كالرتبوية كالنفسية كالثقافية يف اؼبدة الزمنية اؼبقركءة لو.

 مرشد اؼبعلم ( ب
ىو الكتاب الذم يزكد اؼبعلم كيرشده كيغينو على استخداـ كتاب 

 طالب بطريقة سليمة كمفيدة.ال
كيقصد بو ذلك الكتاب الذم يقدـ إىل اؼبدرس معلومات الزمة عن 
اؼبنهج أك الكتاب اؼبدرسي: أىدافو، كمنطلقاتو، كأسس إعداده كما يرشده إىل 
طريقة التدريس اؼبناسبة مقدما لو يف بعض األحياف مناذج تيضيحية من الدركس، 

 ٚٔالوسائل التعليمية، مقرتحا عليو أساليب التقومي. مبينا لو أنواع ككيفية استخداـ
 كراسة التدريبات ( ج

ىي عبارة عن ؾبموعة من التدريبات اللغوية اؽبادفة، كاؼبرتبطة دبادة 
الكتاب األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أف يسأؿ فيها 

لها الطالب، كىي ربتوم على أسئلة متنوعة اؽبدؼ يطلب من الطالب ح
 كمراجعتها مع اؼبعلم.

                                                           
 ٗٔ-ٓٔص ...أسس إعداد الكتبناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،ٙٔ
ـ، دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية، مكة اؼبكرمة  ٜ٘ٛٔرشدم أضبد طعيمة، ٚٔ

  ٖٙ-ٖ٘ص 
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 كتاب القراءة اإلضايف ( د
يعرؼ طعيمة ىذا الكتاب قائال:)ىو الكتاب الذم يشتمل على نص 
أكؾبموعة من النصوص اؼبتدرجة يف صعوبتها، سواء من حيث اؼبفردات 
أكالرتكيب أكاحملتول العلمي كالثقايف كيستهدؼ ىذا النوع من الكتب تدريب 

يم العربية على االستمرار يف تنمية مهاراهتم اللغوية كزيادة اؼبتخرجٌن يف برنامج تعل
 معلوماهتم عن الثقافة العربية كاإلسالمية(.

كما يهدؼ ىذا الكتاب إىل تثبيت اؼبفردات كالرتاكيب اليت تعلمها 
الدارسٌن، باإلضافة إىل تنمية قدراهتم على االستقالؿ يف التحصيل ألنو يعطي 

 الذايت كالتثقيف العاـ.الدافع الستمرار التعلم 
 الوسائل السمعية كالبصرية ( ق

كىي الوسائل اؼبعينة على فهم مادة الكتاب األساسي، من أشرطو 
... إخل.  تسجيلية كاألفالـ، كمناذج توضيحية، كشرائح، كصور، كرسـو

 اؼبعجم ( ك
كىو كتاب يشتمل على مفردات لغوية مشركحة كموضوحة معانيها 

 دخاؽبا يف صبل توضح معانيها.دبرادفاهتا أك أضدادىا أك إ
كينبغ أف تشرح ىذه اؼبفردات بصورة مبسطة تناسب عقوؿ الدارسٌن 
اللغوية. كخلفياهتا الثقافية، كما ينبغي أف يشتمل اؼبعجم على األلفاظ كاؼبفردات 

 الوارد ذكرىا يف الكتاب الساسي للطالب.
 كتاب احملادثة ( ز

الذم يشتمل على ؾبموعة يقصد بكتاب احملادثة ذلك الكتاب اإلضايف 
من اغبوارات اؼبتدرجة يف مواقف اغبياة اؼبختلفة هبدؼ تدعيم مهارات االتصاؿ 

 ٛٔاليت يتوخى ربقيقها أحد كتب تعليم العربية.

                                                           
  ٖٗٓص ...ـ، دليل عمل يف إعداد اؼبواد ٜ٘ٛٔرشدم أضبد طعيمة، ٛٔ
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 وظائف كتب تعليم العربية .4
 :ٜٔالوظائف الرئيسية لكتب تعليم العربية فيما يلي

و اؼبهارات اللغوية أف يقدـ للطالب ما حيتجو من مادة تعليمية تنمي لدي ( أ
 الرئيسية.

أف تزكد الطالب باتدريبات اليت ديارس من خالؽبا اللغة كاليت تكشف إىل  ( ب
 درجة كبًنة عن عثراتو فيها.

أف توضح للطالب غًن الناطق باللغة العربية ماسبتاز بو ىذه اللغة من  ( ج
 خصائص ذبعلها جريدة بإنفاؽ الوقت يف سبيلها كبذؿ اعبهد يف تعلمها.

تعكس بصدؽ فاسفة مؤلفي ىذه الكتب من تدريس اللغة العربية أف  ( د
 كتصورىم لؤلىداؼ الرئيسية لتعلمها كتعليمها.

أف تعرض األصوؿ الثقافية، إسالمية كعربية، للمضموف اللغوم عرضا أمينا  ( ق
يربز خصائصها، كيكشف عن مواطن القوة فيها، كىي كثًنة، كيوضح 

مية كالعربية باعتبار العربية لغة أعز مقدسات العالقة الوثيقة بٌن الثقافة اإلسال
 اإلنساف اؼبسلم، القرآف الكرمي.

 
 سمات الكتاب الجيد .3

 ٕٓكبإجياز ىذه بعض ظبات الكتاب اعبيد: 

 إخراج الكتاب مناسب كمشجع على استخدامو. .1
 اؼبادة التعليمية تناسب عمر الدارسٌن. .2
 عدد الدركس مناسب للمدة الزمنية اؼبقرتحة. .3

                                                           
 ٖٓ.ص ..ـ، دليل عمل يف إعداد اؼبواد ٜ٘ٛٔرشدم أضبد طعيمة، ٜٔ
ـ، إضاءاتلمعلمي اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، رياض: اؼبملكة  ٕٔٔٓعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف، ٕٓ

 ٗٙ-ٖٙالعربية السعودية، ص 
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 الواحد مناسب للزمن احملدد لوالدرس  .4
 لغة الكتاب العربية الفصحى الصحيحة. .5
 اليستخدـ الكتاب اللغة الوسيطة. .6
 صور الكتاب مناسبة ؼبا كضعت لو. .7
 تبين الكتاب ؼببدأ التدرج كااللتزاـ بو يف شّت أجزائو كنصوصو كتدريباتو. .8
 يعاجل الكتاب العناصر كاؼبهارات اللغوية كلها بصورة متكاملة. .9
 هتم الكتاب باألصوات العربية كالتدريب عليها.ي .10
 يهتم الكتاب باؼبفردات، كيعرضها بتدرج مقبوؿ. .11
 يهتم الكتاب بالرتاكب، كيعرضها بتدرج مقبوؿ. .12
 يهتم الكتاب دبهارة االستماع، كتعرض بصورة متدرجة. .13
 يهتم الكتاب دبهارة الكالـ، كتعرض بصورة متدرجة. .14
 كتعرض بصورة متدرجة.يهتم الكتاب دبهارة القراءة،  .15
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هتتم الرتبية اغبديثةبالكتاب التعليمية كإقامتها على أسس تتفق 
األسس كالنظريات الرتبوية اغبديثة، ككاف أشد ما حرصت عليو أف ربدد ىذه 

 ٕٔكتدعو إىل التزامها عند تأليف الكتب التعليمية كاستخدامها.
كمن ىذا اؼبنطق أصبح لزاما على اؼبؤلفٌن كمقررل الكتب التعليمية 

. األسس الثقافية كاإلجتماعية، ٔلتعليم العربية لؤلجانب مراعاة األسس اآلتية: 
 ٕٕ. األسس اللغوية كالرتبوية.ٖ. األسس السيكولوجية، ٕ
 

 أكال: األسس الثقافية كاإلجتماعية
عند حدثنا عن اعبانب الثقايف كأساس من اسس إعداد اؼبواد التعليمية 
لتعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا سوؼ نتناكؿ النقاط اآلتية: مفهـو الثقافة بوجو 
عاـ، كمفهـو الثقافة اإلسالمية بوجو خاص، خصائص الثقافة، عالقة الثقافة 

 ٖٕية لغًن الناطقٌن هبا.بتعليم العرب
إف دارس اللغة اعبنبية البد لو من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذم  

يتكلم أفراده تلك اللغة تعرّفا كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل بالغ اػبطورة، كمن 
 ٕٗمث فإف تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.

جانب فينبغي أف يكوف لو طابع كعند إعداد كتاب لتعليم العربية لؤل 
اجتماعي كثقايف إسالمي، دبعىن أنو خيدـ لغتنا كثقافتنا كذلك من خالؿ مراعاة 

 :ٕ٘اآليت
 أف يكوف ؿبتواه عربيا إسالميا (أ 
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أف يتضمن احملتول التعليمي  للكتاب عناصرا الثقافة اؼبادية كاؼبعنوية بصورة  (ب 
 تتناسب كأغراض الدارسٌن األجانب

بالرتاث العريب كخصائص اليت على رأسها الطابع اإلنساين  ضركرة االىتماـ (ج 
 كرفع مكانة العلم كالعلماء

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسٌن كاىتمامهم من تعلم اللغة  (د 
 كالثقافة

 التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل اؼبعنوم (ق 
 ىيم اػباطئة اآلىتماـ بالثقافة اإلسالمية كتوظيفها يف ربصيص اؼبفا (ك 

 عند الدارسٌن األجانب.
 مراعة التغيًنات الثقافية كاالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا. (ز 
تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصيتها، أم اليشتمل  (ح 

 الكتاب على نوع كاحد من الثقافة.
إف للدارسٌن أغراضا من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن ألصحاب اللغة أيضا  (ط 

ضا من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاغبرص يف اؼبادة على ربقيق أغرا
 اعبانبٌن أمر مهم.

 تزكيد الدارسٌن باالذباىات اإلسالمية كاالذباىات العلمية اؼبناسبة. (م 
 احرتاـ الثقافات األخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا. (ؾ 
 مراعة تقدمي اعبانب الثقايف يف الكتاب التعليمي دبا يتناسب مع عمر (ؿ 

 الدارس كمستواه الفكرم كالثقايف.
 مساعدة الدارسٌن على عملية التطبيع االجتماعي. (ـ 

 
 ثانيا: األسس السيكولوجية

كاف األسس السيكولوجية احدل األسس اؼبهمة يف اختار اؼبواد 
التعليمية ألف من الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية ك العقلية، 
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بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة  بل إف األفراد خيتلفوف فيما
العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمٌن 

 ٕٙكالذم ينبغي مراعاتو عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليمية.
خصائص شخصية التالميذ ـبتلفة بعضهم ببعض. إذف يف إعداد أك 

بد أف يهتم أساس تطوير الكتاب ، لكي يكوف اختيار الكتاب التعلمي ال
الكتاب التعليمي مرجعا مناسبا خبصائص شخصية كأحواؿ التالميذ الذم 

 يستخدمونو.
ك من اؼبعلـو أف اؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 
 احملور الذم تركز عليو، كأنو أكال كأخًنا ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما
قامات ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدم اؼبتعلم، كمن مث فإف 
معرفة خصائص اؼبتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد ؿبتول 

 ٕٚاؼبناىج الدراسية.
ك يأّكد علماء اللغة كالرتبية كجود عالقة كثيقة بٌن أمناط منو الفرد كبٌن 

جنبية، كما أف ىناؾ فرقا ؿبسوبا بٌن تعلم الصغًنة قدرتو على تعّلم اللغة األ
كتعلم الكبًن للغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعي يف اؼبواد اؼبقدمة لكل 

 ٕٛمنهما.
 :ٜٕالشركط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند تصميم الكتاب اؼبدرسي

 أف يكوف الكتاب مناسبا ؼبستول الدارسٌن فكريا. (أ 
 الفردية. أف يراعى مبدأ الفركؽ (ب 
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أف يثًن يف الدارس التفكًن كيساعد على تنمية دبا يساعده على اكتساب اللغة  (ج 
 األجنبية )العربية(.

 أف تبىن اؼبادة العلمية كفق استعدادات الدارسٌن كقدراهتم. (د 
 أف يشبع دكافعهم كيرضى رغابتهم كيناسب ميوؽبم. (ق 
يعطي دبا يناسب أف يكوف اؼبؤلف على علم خبصائص الدارسٌن النفسية، كأف  (ك 

 ىذه اػبصائص.
أف يراعى عند التأليف اؼبرحلة العمرية اليت يؤلف ؽبا، فالصغًن غًن الكبًن يف  (ز 

 اكتسابو للغة األجنبية.
أف تؤلف كتب للموىوبٌن يف الذكاء" ككتب أخرل ؼبتوسطى الذكاء كمن  (ح 

 دكهنم.
ليها عن أف هتيئ اؼبادة اؼبقدمة يف الكتاب التعليمي مشكلة حياكؿ التغلب ع (ط 

 طريق تعلم اللغة.
 أف ربفز اؼبادة الدارس على استخداـ اللغة يف مواقفها الطبيعية. (م 
 أف يراعى التكامل يف اؼبادة بٌن الكتاب األساسي كمصاحباتو. (ؾ 
أف يقدـ مادة علمية من اؼبواقف اغبياتية اليت تساعد الدارس على تكييف مع  (ؿ 

 الناطق األصلي للغة.
 تكوين االذباىات كالقيم اؼبرغوب فيها لدم الدارسٌنأف يعٌن الكتاب على  (ـ 

 
 ثالثا: األسس اللغوية كالرتبوية

كيقصد هبذا اعبانب اؼبادة اللغوية اؼبكونة من أصوات كمفردات كتراكيب 
اليت تقدـ يف كتب تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا كاألسلوب اؼبناسب يف عرضها 

 ٖٓاؼبادة للدارسٌن.للدارسٌن، كمدل سهولة أك صعوبة تلك 
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كتناكؿ اللغة اؼبقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على اؼبستول 
اللغول كاؼبستول الرتبوم، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية بلـز معرفة أم نوع 
من اعبمل يقدـ؟ ىل إظبية أـ فعلية؟ اإلجبة من ىذه األسئلة من الصعب تناكؽبا 

بوم، كمن مث رأينا أف ىذين األساسٌن لغويا دبعزؿ عن اعبانب الرت 
 ٖٔ)اللغوم/الرتبوم( يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفتو.

أما األسس الرتبوم ىو األشياء الذم يتعلق بنظرية الرتبية يف تطوير 
الكتاب الدراسية، كبداية اؼبواد من السهلة إىل الصعبة، من احملموسة إىل اؼبعنوية، 

ؼبسّودة أـ عكسو من اؼبسّودة إىل الدقيق، من بداية العملّية إىل من الدقيق إىل ا
اػبالصة، من الشيء اؼبعلـو إىل الشيء اعبديد بالتدريج إىل آخر مطابقا بأصوؿ 

 ٕٖالرتبية يف تطوير الكتاب التعليمي.
 

 السيكولوجي. ب

 مفهوم السيكولوجي .1
 psycheاؼبعىن اللغوم، السيكولوجي يأيت من اللغة اليونانية ، من كلمة  

دبعين "العلم". إذف ، السيكولوجي ىي علم عن الركح، أك  logosدبعين "الركح" ، ك
 ٖٖالعلم الدم يدرس عن  األعراض النفسية. 

يتم تعريف السيكولوجي كدراسة علمية للسلوؾ كالعمليات العقلية.  ىناؾ 
ثالثة مصطلحات مهمة يف ىذا التعريف: العلم كالسلوؾ كالعمليات العقلية ،  
كالعلم ، يستخدـ السيكولوجي طريقة منهجية يف مالحظة سلوؾ الناس 

لوؾ. كاستخالص النتائج. اؽبدؼ من السيكولوجي ىو كصف كتوّقع كشرح الس

                                                           
 ٖ٘ص...أسس إعداد الكتبناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،ٖٔ

32
 M. Abdul Hamid, dkkPembelajaran Bahasa Arab...hlm101 

33
 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2003) 

hlm 19 



ٕٔ 

 

 
 

السلوؾ ىو كل ما نقـو بو كديكن مالحظتو مباشرة. العملية العقلية ىي األفكار 
 ٖٗاؼبختلفة، كاؼبشاعر، كالدكافع اليت منر هبا، كلكن ال ديكن مالحظتها مباشرة.

إذف السيكولوجي ىو العلم الذم يدرس سلوؾ الناس بطريقة منهجية. 
األمثلة على األشياء غًن ذلك السلوؾ يف شكل سلوؾ ظاىر أك غًن ظاىر. من 

 ظاىرة ىي  األفكار كاؼبشاعر كالدكافع.

 

 فروع السيكولوجي .2
 من بعض فركع السيكولوجي فيما يلي:

 السيكولوجي النظرم  ( أ
السيكولوجي النظرم ىو علم النفس الذم يعتمد على النظرية ، كىو علم 

 ٖ٘.النفسالذم  يهدؼ إىل إجياد كتطوير نظريات عن سلوؾ األفراد

 :ٖٙالسيكولوجي النظرم لو ؾبموعتاف، كىي: 

 السيكولوجي العاـ  (ٔ
السيكولوجي العاـ ىو علم النفس الذم يدرس كيصف كحيقق يف ـبتلف 

 األنشطة أك األنشطة النفسية البشرية بشكل عاـ.

 السيكولوجي اػباص  (ٕ
السيكولوجي اػباص ىو علم النفس الذم يدرس سلوؾ األفراد يف حاالت 

 يلي: خاصة، كيشمل ما

 السيكولوجي النموم ( أ)
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السيكولوجي النموم ىو السيكولوجي الذم يتحدث عن تطور علم النفس 
 البشرم من مرحلة الطفولة إىل الشيخوخة.

 السيكولوجي اإلجتماعي ( ب)
السيكولوجي اإلجتماعي ىو فرع من السيكولوجي الذم يسعى لفهم طبيعة 

 اإلجتماعية.كأسباب سلوؾ الفردم كاألفكار يف اؼبواقف 

 السيكولوجي الرتبوم ( ج)
السيكولوجي الرتبوم ىو السيكولوجي الذم يدرس سلوؾ األفراد يف اؼبواقف 

 التعليمية، كالذم يتضمن فهم عن التعلم كالتعليم.

 سيكولوجي الشخصية كعلم النماذج الشخصية ( د)
سيكولوجي الشخصية كعلم النماذج الشخصية مها السيكولوجي الذم 

 شخصية اإلنساف بكاملو، كأنواع الشخصية.يصف عن بِْنية 

 السيكولوجي اؼبرضي)ق( 

السيكولوجي اؼبرضي ىو علم النفس الذم يدرس أنشطة أك سلوؾ الفردم 
 الّشاّذ )غًن طبيعي(

 السيكولوجي التفريقي  ( ك)
يصف ىذا السيكولوجي عن االختالفات بٌن األفراد يف مستول الذكاء 

 ، كعن طرؽ ربديد ىذه االختالفات.كاؼبهارة كالسمات الشخصية األخرل 

 السيكولوجي اعبنائي ( ز)
 السيكولوجي اعبنائي ىو السيكولوجي الذم يتعامل على اعبردية خاصة

 نوع من السيكولوجي يبحث يف الغيبّيات ( ح)
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نوع من السيكولوجي يبحث يف الغيبّيات ىو فرع من السيكولوجي الذم 
 دكات اؼبنهجية األخرل.يدرس الظواىر الشاذة باألدكات التجريبية أك األ

 السيكولوجي اؼبقارف ( ط)
السيكولوجي اؼبقارف ىو السيكولوجي الذم يدرس مقارنة سلوؾ البشرم 

 بسلوؾ اغبيواف، أك العكس.

 السيكولوجي التكييفي ( م)
السيكولوجي التكييفي ىو فرع من السيكولوجي الذم يصف عددا من 

السريرم، االجتماعي، فركع العلـو األخرل، كمثل السيكولوجي النموم، 
 التجرييب، ك سيكولوجي الشخصية.

 السيكولوجي العملي ( ب
السيكولوجي العملي يسمى بالسيكولوجي التطبيقي كىو السيكولوجي 
الذم يدرس سلوؾ األفراد يف ؾباؿ معٌن من ؾباالت اغبياة. من فركع 

 :ٖٚالسيكولوجي العملي ىو

 السيكولوجي الشركات (ٔ
السيكولوجي الشركات مساعدة يف اختيار يف جوىرىا، يسعى 

العماؿ/اؼبوظف يف الشركة، كيكتشف أفضل طرؽ التعليم للموظفٌن ، كحيسن 
بيئة العمل للعماؿ/ اؼبوظف، كيرفع إنتاج الشركة، كحيل الصعوبات اليت يواجهها 

 العماؿ/ اؼبوظف.

 السيكولوجي السريرم كاشراؼ النفسي  (ٕ
ساعدة األشخاص الذين يعانوف من ىذه ؿباكلة من العامل النفسي ؼب

 صعوبات اغبياة.
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 النموي السيكولوجي .3
النموم ىو علم النفس الذم يهتم اؼبباحثة كالبحث على عملية  السيكولوجي

 ٖٛتصّرؼ الناس يف أم مرحلة حياهتم، منذ اغبمل حّت اؼبوت.

(، علم النفس النموم ٜٜٔٔ)(Linda L. Davidoff)فقاؿ ليندا ؿ. دافيدكؼ 
من علم النفس الذم يدرس عن التغيًنات كتطوير اؽبيكل اعبسدم كالسلوؾ  ىو فرع

 ٜٖككظيفة ذىنية اإلنساف، الذم يبدأ منذ تشكيل اؼبخلوؽ من خالؿ اغبمل حّت اؼبوت.

(علم النفس النموم كعلم الذم ٜٙٚٔ) (Richard M.Lerner)ريتشارد ـ. لًننر
ؿ اغبياة. مثال يدرس عن كيفية يدرس اؼبستويات كاإلختالفات كظيفة السيكولوجي طو 

عملية تفكًن األكالد يف السنة األكىل، الثانية" أـ اعبامسة، ؽبا اؼبستويات كاإلختالفات، 
أـ كيفية تغيًن كمنوم شخصية الفرد من اؼبرحلة الطفولة،  إىل اؼبرحلة اؼبراىقة حّت اؼبرحلة 

 ٓٗالبلوغة.

ىو فرع من علم النفس الذم بناء على ذلك اؼبفهـو السابق علم النفس النموم 
 يدرس عن منّو شخصية الفرد، يعين يدرس عن عملة تغيًن الفرد.

 

 النموي المعرفيالسيكولوجي  .4
النموم اؼبعريف ىو النمّو الوظفّي. النموم اؼبعريف سوؼ يظهر عملية معرفية تعين 

و كبأم عملية الفكر. سلوؾ التالميذ الذم اليهتم من قبل يف ىذه اؼبرحلة ارتبط بعمل
 ٔٗشيء كاف يف بيئتو. سلوؾ التالميذ يكوف مهم.
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منوم معريف الناس ىو عملية سيكولوجية اليت تتضمن اكتساب اؼبعرفة، رتّبا 
اؼبعرفة، كاستخداـ اؼبعرفة، كذالك عملية العقلي كتفكًن، كمراقبة، كتذكر، كربليل، 

 ٕٗالبيئة.كتولف، كتقييم كحل اؼبشاكل اليت ربدث من خالؿ التفاعل مع 

 ٖٗكفقا ؿ بياجيت، األفراد تتطور من خالؿ أربع مراحل اؼبعرفية:

 اؼبرحلة اغبّسية ( أ
يستمر من الوالدة إىل سنتٌن من العمر. يف ىذه اؼبرحلة، الطفل يبين 
فهم العامل من خالؿ تنسيق التجربة اغبسية مع العمل البدين. الطفل يتقدـ من 

 زم حّت هناية اؼبرحلة.العمل اؼبنعكس حّت استخداـ العقل الرم
 اؼبرحلة قبل التشغيل ( ب

سنوات. يبدأ األطفاؿ يف تقدمي عاؼبهم يف شكل   ٚ-ٕيقع بٌن سن 
كلمات كصور يف ىذه اؼبرحلة. ىذه الكلمات كالصور تعكس زيادة يف التفكًن 

 الرمزم كذباكز عن العالقة بٌن اؼبعلومات اغبسية كالعمل البدين.
 اؼبرحلة العمليات اؼبلموسة ( ج

سنة. األطفاؿ ديكن اؼبنطق منطقيا حوؿ األحداث  ٔٔ-ٚيقع بٌن 
 ملموسة كتصنيف األشياء إىل أشكاؿ ـبتلفة يف ىذه اؼبرحلة.

 اؼبرحلة العمليات الرظبية ( د
سنة. إف أبرز ظبات التفكًن  ٘ٔ-ٔٔتظهر ىذه اؼبرحلة يف سن ما بٌن 

يف العملية. كمل  التشغيلي الرظبي ىو طبيعتو األكثر ذبريدا من التفكًن العملي
يعد اؼبراىقوف يقتصركف على التجارب الفعلية أك اؼبلموسة كنقطة انطالؽ 

األحداث يعين احتماالت افرتاضية  -لتفكًنىم. ديكن أف ينشئ حاالت اػبياؿ 
 ٗٗحبتة أك ؾبرد مقرتحات ؾبردة كؿباكلة اؼبنطق منطقيا عنها.
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سنة. إذا نظرنا إىل  ٘ٔ-ٕٔيف إندكنيسيا، عادة عمر تالميذ اؼبدارس اؼبتوسطة 
مرحلة التنمية اليت اقرتحها جاف بياجيت، ىذا العمر يدّؿ على اؼبرحلة الرابعة / اؼبرحلة 

 التشغيل الرظبية. كخصائصو يعين يقدر على التفكًن اجملرد.

بعد اؼبعريف أحد اعبوانب اؼبهمة من منّو اؼبتعلمٌن الذم ترتبط بعملية التعلم 
كأحد الشركط النفسية اليت جيب اىتمامو ٘ٗلنجاحهم يف اؼبدرسة. مباشرة كىو أمر مهم

 عند تصميم الكتب التعليمية ىو الكتاب البّد أف يناسب دبستول تفكًن التالميذ.
بناء على الكتب السيكولوجية اعبوانب الذم يتضمن على السيكولوجي النموّم 

 للمراىقٌن يف بُػْعد اؼبعريفي طبسة، كىو:

 كالفرضيالتفكًن اجملّرد  (أ 
الطفل الذم يبلغ اؼبرحلةاؼبراىقٌن يستطيع أف يفكر باجملّرد 
كالفرضية، حّت يستطيع أف يفكر على شيء الذم سيحدث أك ديكن أف 

 ٙٗحيدث ، كىو أمر ؾبرد.
 التفكًن االستقرائيّ  (ب 

عن التفكًن بشكل استقرائّي جبانب التفكًن (Piaget)قّدـ بياجيت 
ائّي ىو التفكًن الذم يعتمد على قدرة بشكل استنتاجي. التفكًن االستقر 

 ٚٗالتفكًن استنادا إىل البيانات احملددة كاحدة فواحدة مث كضع استنتاج.

 التفكًن اؼبنهجيّ  (ج 
يستطيع اؼبراىقوف أف يفّكركف منهجّيا، يعين يستطيعوف أف 
يفّكركف عن األشياء الذين ستحدث، كليس ماحدثت فقط. ىم يفّكركف 

 ٛٗمنهجي غبل اؼبشكلة.يف كل االحتماالت بشكل 
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 تكامل ما تعلمو (د 
ديكن للمراىقٌن يف مرحلة العمليات الرظبية تكاملما تعلموه 

 ٜٗ.بالتحديات اؼبستقبلية ككضع خطط للمستقبل
 حل اؼبشاكل عن طريق التخطيط (ق 

يبدأ التليميذ يف اؼبرحلة العملية الرظبية يستطيع عن حل اؼبشكلة 
ع اؼبعلومات اؼبختلفة اليت قّ و على ت بطريقة زبطيط النشاط أكالن مث ؿباكلة

 ٓ٘ستحتاج غبل تلك اؼبشكلة.

   

لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية . ج
" 

 مفهوم الكتاب .1
جامعة اإلماـ التعبًن اؼبستول األكؿكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية

ؿبمد بن سعود اإلسالمية "  ىو  احدل من الكتب اؼبدرسى. يشرتؾ يف كتابتو 
أكثر من طبسٌن معّلما كخبًنا كمتخصصا ربت إشراؼ الدكتور عبداهلل اغبامد 
مدير  اعبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية. ك كتاب سلسلة تعليم اللغة 

ت ىذه السلسلة من تصّور شامل ؼبا حيتاج العربية ـبصص للناطقٌن بغًنىا. انبثق
 إليو دارس اللغة العربية اؼبسلم، فكانت أنواعا من الكتب: 

 الكتب اؼبخصصة للطالب كعددىا ثالثة كثالثوف كتابا. ( أ
 كراسات تدريب اػبّط كعددىا أربع كرّاسات. ( ب
اللغوية، أدلة اؼبعلم كعددىا طبسة أدلة، دليل للمادة الدينية، كأربعة للمواّد  ( ج

 لكّل مستول دليل.
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اؼبعاجم كىي شبانية معاجم، أربعة للمستويات األربعة، لكل مستول معجم.  ( د
ـّ لؤللفاظ )مرتب  كمعجم للغة العربية كمعجم للعلـو الدينية كمعجم عا

ـّ للمعاين )مرتب ترتيبا معنويّا(  ترتيبا ىجائيّا( كمعجم عا
 كتفاصيل الكتاب فيما يلي:

 اؼبستول األكؿ

 العلـو الدينية: دركس من القرآف الكرمي: 

 ( التعبًنٖ( القراءة كالكتابة ٕ(كتاب الصور )ؼبرحلة االستماع( ٔاللغة العربية:

 ( دليل اؼبعلمٖ( اؼبعجم ٕ( كراسة اػبط ٔالكتب اؼبصاحبة:

 اؼبستول الثاين
 (اغبديث الشريفٕ( دركس من القرآف الكرمي ٔالعلـو الدينية:
 ( الصرؼ٘( النحو ٗ( الكتابة ٖ( التعبًن ٕ( القراءة ٔاللغة العربية:

 ( دليل اؼبعلمٖ( اؼبعجم ٕ( كراسة اػبط ٔالكتب اؼبصاحبة: 

 اؼبستول الثالث

( ٗ(الفقو ٖ( اغبديث الشريف ٕ( دركس من القرآف الكرمي ٔالعلـو الدينية:
 التوحيد

 (الصرؼٙالنحو ( ٘( األدب ٗ( الكتابة ٖ( التعبًن ٕ( القراءة ٔاللغة العربية: 

 (دليل اؼبعلمٖ(اؼبعجم ٕ( كراسة اػبط ٔالكتب اؼبصاحبة:

 اؼبستول الرابع

(الفقو ٖ( اغبديث الشريفٕ( دركس من القرآف الكرمي ٔالعلـو الدينية:
 (التاريخ اإلسالمي٘(التوحيد ٗ
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(البالغة كالنقد ٘( األدب ٗ(الكتابة ٖ( التعبًن ٕ( القراءة ٔاللغة العربية:
 الصرؼ (ٚ(النحو ٙ

 (دليل اؼبعلمٖ( اؼبعجم ٕ( كراسة اػبط ٔالكتب اؼبصاحبة:

(معجم ٖ(معجم العلـو الدينية ٕ( معجم اللغة العربية ٔاؼبصاحبات العامة:
(ىذه ٙ( دليل اؼبعلم للعلـو الدينية ٘(معجم اؼبعاين العاـ ٗاأللفاظ العاـ 

 السلسلة )مقدمة للتعريف بالسلسلة(

 
 الهدف من كتاب .4

كتاب  "سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول األكؿ عبامعة اؽبدؼ من  
 اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية " 

تطويع عادات الدارس اللغوية القددية إلنتاج األصوات كاؼبفردات كالرتاكيب  ( أ
 العربية اليت ؽبا نظًن يف لغة الدارس األـ.

كالرتاكيب العربية اليت تكوين عادات لغوية جديدة إلنتاج األصوات كاؼبفردات  ( ب
 ؽبا نظًن يف لغة الدارس األـ.

استغالؿ ـبزكف الدارس اللغوم يف التعبًن اغبر عن اؼبواقف اغبياتية اؼبباشرة  ( ج
 ربدثا أك كتابة.

 سبكٌن الدارس من القراءة الصامتة كاعبهرية كفهم مايقرأ. ( د
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه . أ
يستخدـ البحث ىو اؼبدخل الكيفي باؼبنهج الوصفي، ألف يف ىذا 

اؼبعريفي للمراىقٌن لكتاب  سيكولوجيالبحث تريد الباحثة أف تعرؼ احملتول ال
اؼبستول  عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية "سلسلة تعليم اللغة العربية

 األكؿ )التعبًن("
البحث الكيفي ىو تقليد معٌن يف العلـو اإلجتماعية تعتمد أساسا على 
اؼبالحظات يف البشر يف منطقتها كيرتبط مع ىؤالء الناس يف حياتو مناقشة 

 51كاؼبصطلحات.
األسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أك الظاىرة كما توجد يف 

ا دقيقا كيعرب عنها تعبًنا كيفيا أك تعبًنا كميا، الواقعل كيهتم بوصفها كصف
 52فالتعبًن الكيفي يصف لناالظاىرة كيوضح خصائصها.

البحث الكيفي كحدة أساليب لينتاج اغبقيقة كينقسم البحث العلمي 
على النظرية كضعت من البحوث كتسيطر على أساس ذبرييب. حّت يف ىذا 
البحث الكيفي  ليس يظهر إىل البيانات فقط، كلكنو يسعى لتفسًن العالقة  

 كعامل الذم ال يوجدتشمل تطبيق كجهات النظر أك العمليات. 
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حبث الكيفي أك تسّمى بطريقة الفنية ألّف عملية البحث الفين )ال 
رىيبة(. ك تسّمى بطريقة التفسًنية ألّف نتائج من ىذ البحث يعين تفسًن 

 53البيانات الذم يقع فيمكاف الدراسة.

البحث يعمل يف  حبث الكيفي تسّمى بطريقة الطبيعية ألّف يف عملية
يقاؿ أّف LexyJ. Moleongيف ناحية أخرل، 54(.natural settingحالية الطبيعية )

حبث الوصفية على أساس كذا كمنوذج البحث، كصياغة اؼبشكلة، كمراحلمعايًن 
كبعبارة  55البحث، تقنيات البحث كالفحص الفين كربليل البيانات كتفسًن.

أخرل، فإف ىذه الدراسة الوصفية اليت هتدؼ إىل اغبصوؿ على اؼبعلومات 
 56اؼبتعلقة.

إف دراسة كصفية هتدؼ إىل صبع اؼبعلومات حوؿ اغباالت الفعلية 
كاؼبراده ، دراسة كصفية ىي طريقة ليدرس عن النمو اجملموعة الناس،   57اغباضر.

ومات منهجية ككاقعية كدقيقة كائن هبدؼ جعل صفية،الصورة أك الرسم يف معل
 58عن كقائع.

 

 مصادرالبيانات . ب
إف مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكوف من مصدر أساسي كمصدر 

 فرعي:
 البيانات األساسية .1
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كفقا ؼبوضوع البحث العلمي يعين ربليل كتاب سلسلة تعليم اللغة  
العربية اؼبستول األكؿ "التعبًن" بالعلم السيكولوجي منوم اؼبراىقٌن فإف اؼبصدر 

 األساسي ىو كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية اؼبستول األكؿ "التعبًن".
 البيانات الفرعية .2

 تعلقة بالبحثك أما البيانات الفرعية ىي الكتب اؼب  
 

 ج. أسلوب جمع البيانات
حيتاج  للحصولعلىالبياناتواؼبعلوماتاؼبتعلقةهبذاالبحث،

ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب. . وجوداألعمالوالتقنياتاؼبناسبةلنوعالبياناتاؼبطلوبةإلى
 .ك استخدمت الباحثة الطريقة الوثائقي يف صبع البيانات

كتبية فإف صبع البيانات كاألخبار تكوف ىذا البحث نوعا من البحوث اؼب
فيو يتم دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة يف اؼبكتبة. مث ربدد جودة ألة اليت تأخذىا 

 59البيانات.

الطريقة الوثائقي ىي طريقة صبع البيانات عن طريق ربليل البيانات  
اؼبطلوبة يف البحث، يف شكل مصادر بيانات من عدة كتب تتعلق دبوضوع 

 60البحث.
 

 أسلوب تحليل البيانات . د
مرحلة ربليل البيانات ىي أىم مرحلة، كربديد يف االبحث. مث جرل 
ربليل البيانات هبدؼ تبسيط البيانات أف يكوف أسهل البيانات للقراءة 

                                                           
59

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press,1992) hlm: 84 
60

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta,1998) hlm: 274 



ٖٖ 

 

 
 

كتفسًن.مثّ مت نشر البيانات كاستغالؽبا من أجل استخدامها للرد على القضايا يف 
 البحث.

البيانات على ثالثة إجزاءات يسمى شكل الباحثة تستخدـ ربليل 
 61ميلس كىو مربمٌن:

 زبفيضالبيانات .1

يشًن 
زبفيضالبياناتإلىعمليةاالختياركالرتكيزكالتبسيطوالتجريدكربوياللبياناتالتيتحدثف

ياؼبالحظاتاؼبيدانيةاؼبكتوبة. زبفيضالبيانات ىو 
شكلمنأشكااللتحلياللذييصقلوخيتاركيركزكيرمي 

 ةديكنوصفاالستنتاجاتالنهائيةكالتحققمنها.كذبميعالبياناتبطريق

 منوذجالبيانات .2

يتضمنالنموذجأنواعناـبتلفةمناؼبصفوفاتوالرسوماتالبيانيةكالشبكاتواؼب
كلهامصممةلتجميعاؼبعلوماتاؼبنظمةالتييمكنالوصوإلليهابشكلمب.خططات

 .ديكنللباحثرؤيةماحدثوتوضيحالنتيجة، حّت عمليك اشر،

 استنتاج  .3

" معىن" فيهذىاغبالة،يبدأالباحثونفيتحديد
شيءما،معمالحظةالنظاـ،كاألمناط،كالتفسًنات،كالتكويناتاحملتملة،كاألخاد

باختصار،فإناؼبعنىينشأعنالبياناتالتيتماختبارىااالعتق.يدالسببية،كاالقرتاحات
 .ادكالقوةكصحتها
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 

محتوى كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية لجامعة اإلمام محمد :المبحث األول
 بن سعود اإلسالمية

 لمحة عن الكتاب .أ 
كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 
اإلسالمية "  ىو  احدل من الكتب اؼبدرسى. يشرتؾ يف كتابتو أكثر من 
طبسٌن معّلما كخبًنا كمتخصصا ربت إشراؼ الدكتور عبداهلل اغبامد مدير  

عربية اعبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية. ك كتاب سلسلة تعليم اللغة ال
ـبصص للناطقٌن بغًنىا. انبثقت ىذه السلسلة من تصّور شامل ؼبا حيتاج إليو 

 دارس اللغة العربية اؼبسلم، فكانت أنواعا من الكتب: 
 الكتب اؼبخصصة للطالب كعددىا ثالثة كثالثوف كتابا. ( ت
 كراسات تدريب اػبّط كعددىا أربع كرّاسات. ( ث
ة الدينية، كأربعة للمواّد اللغوية، أدلة اؼبعلم كعددىا طبسة أدلة، دليل للماد ( ج

 لكّل مستول دليل.
اؼبعاجم كىي شبانية معاجم، أربعة للمستويات األربعة، لكل مستول معجم.  ( ح

ـّ لؤللفاظ )مرتب  كمعجم للغة العربية كمعجم للعلـو الدينية كمعجم عا
ـّ للمعاين )مرتب ترتيبا معنويّا(  ترتيبا ىجائيّا( كمعجم عا

 سمات الكتاب .ب 
تّتسم ىذا الكتاب بأنو عمل فريق كبًن من اؼبتخّصصٌن، مابٌن معّلم من  .ٔ

اؼبتمّرسٌن يف تعليم اللغة لغًن الناطقٌن هبا، كَأْسَتاذ جامعّي من اؼبتخصّصٌن 
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جوانب اللغة يف فّن تعليم اللغة نظريّا كتطبيقّيا، كمن  اؼبتخصّصٌن يف  .ٕ
العربية أصوال، ككبوا كصرفا كأصواتا، كمعاجم كأدبا كبالغة، كمن 
اؼبتخصّصٌن يف جوانب الشريعة اإلسالمية عقيدة كفقها كتفسًنا كحديثا، 
كمن اؼبتخصّصٌن يف الرتبية كعلم النفس كطرؽ التدريس، كمن ىنا فإّف ىذا 

 العمل )شبرة سبازج اختصاصات(.
الدارس اؼببتدئ الذم اليعرؼ كلمة كاحدة يف اللغة أنّو شامل ديسك بيدل  .ٖ

العربية حّت توصلو إىل مستول من الكفاية، يتيح لو فهم اللغة، كاستعماؽبا 
يف اغبياة اليومية كالتحّدث كالكتابة هبا بطالقة، كديّكنو من مواصلة القراءة 

كتب يف الكتب العربّية اؼبؤلفة للعرب، حبيث الحيتاج الدارس بعدىا إىل ال
اؼبخّصصة لغًن الناطقٌن بالعربية، كيؤّىلو أيضا لاللتحاؽ باعبامعات العربية 

 ؼبواصلة الدراسة يف الشريعة اإلسالمية كاللغة العربية كاآلداب.
كظبة ثالثة، أىّم السمات، كأصعب األمور اليت عين العاملوف يف ىذه  .ٗ

ا، مبنيا على السلسلة هبا، ىي ؿباكلة تقدمي اؼبعجم اللغوم للدارس تقددي
الشيوع كالسهولة كاغباجة كالتدرّج، حيث ُحدَِّدْت يف كّل درس الكلمات 
اعبديدة، ليدرب الدارس على فهمها، أك فهمها كاستعماؽبا تدريبا كافيا، 
كىذه ؿباكلة شاملة لتقدمي أكثر من عشرة آالؼ كلمة للّدارس تقدديا 

 متدّرجا.
قل ذبرييّب من خالؿ اؼبعهد توافر التجريب للسلسلة، حيث أتيح ؽبا ح .٘

الذم يضم دارسٌن من أكثر من طبسٌن جنسية، كأخذت آراء اؼبدرسٌن 
كالّدارسٌن، كُدرست نتائج االمتحانات اليت أظهر الطلبة فيها تفّوقاملحوظا، 
فبّا أثبت صالح ىذه السلسلة مقّررا دراسّيا، كطمأف على سالمتها كإمكاف 

 نشرىا، لالستفادة منها.
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 المستوى األول أهداف  .ج 
لكل مستول من اؼبستويات األربعة أىداؼ خاّصة بو، نشًن اآلف إىل 

 أىداؼ اؼبستول )األكؿ( يف اؼبادة اللغوية كىي:
 أف يتمّرف الدارس سبرينا كافيا على النطق السليم لؤلصوات العربية. .ٔ
 كأف تبلغ ثركتو اللغوية ألفا كمائة كلمة كتركيب. .ٕ
كيبا( من الرتاكيب النحوية األساسية خاصة كأف يدرس قرابة طبسٌن )تر  .ٖ

 البسيطة.
كأف يستمع األحاديث القصًنة، كديّيز اعبمل اإلنشائية كاػبربية من خالؿ  .ٗ

 الّنرب.
كأف يقرأ أّم كالـ مشكوؿ قراءة صحيحة بسرعة عادية. كأف يستوعب  .٘

 مايقرأ يف حدكد ثركتو اللغوية.
اليمٌن إىل اليسار آليا كتابة كأف يكتب اغبركؼ العربية متنلة كمنفصلة من  .ٙ

 صحيحة يف حدكد الرتاكيب الّت تدّرب عليها، كأف ينقل نّصا خبّط يقرأ.
 كأف يعرّب كتابة جبمل قصًنة، يف احمليط الدارسّي كاغبياة اليومّية. .ٚ
كأف يتحّدث عن حاجتو الّضركريّة اليومّية، )يف التحّية كالتعارؼ كالبقالة  .ٛ

 كسائل اؼبواصالت... اخل(كالّسوؽ كالربيد كاؼبطار ك 
 

 محتوى الكتاب .د 
 اؼباّدة الدينية .ٔ

حول كتاب )دركس من القرآف الكرمي( بضع سور من جزء عّم مفّسرة 
بأسلوب مبّسط مع مراعاة الّدقة العلمّية كلكن يف حدكد ثركة الّدارس اللغويّة، 

 ككثفت التدريبات اللغويّة، كتقدير الكلمات اعبديدة فيو مائتاف.

 اللغوية اؼباّدة .ٕ
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بدأ اؼبنهج بتدريس األصوات اؼبشرتكة بٌن اللغة العربية كالّلغات األخرل، 
كثىّن باألصوات اليت التوجد يف بعض لغات الّدارسٌن كثّلث باألصوات اليت 
التوجد يف الّلغات اؼبشهورة، كصّمم تدريبات ؼبعاعبة األخطاء الّصوتّية الشائعة. 

كظيفّيا تطبيقيا، كراعى أف يبدأ بالرتاكيب الشائعة كقّدـ الرتاكيب النحوية، تقدديا 
 كالّضركريّة كالبسيطة متعمدا على تدريبات األمناط.

 

أنواع كتاب  سلسلة تعليم اللغة العربية التعبير المستوى األول لجامعة  .ق 
 اإلمام محمدبن سعود اإلسالمية

 مرحلة االستماع .ٔ
 مرحلة القراءة كالكتابة .ٕ
 كتاب التعبًن .ٖ
 قرآف الكرميدركس من ال .ٗ

 
الهدف من كتاب  "سلسلة تعليم اللغة العربية التعبير المستوى األول  .و 

 لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية " 
تطويع عادات الدارس اللغوية القددية إلنتاج األصوات كاؼبفردات كالرتاكيب  ( ت

 العربية اليت ؽبا نظًن يف لغة الدارس األـ.
إلنتاج األصوات كاؼبفردات كالرتاكيب العربية تكوين عادات لغوية جديدة  ( ث

 اليت ؽبا نظًن يف لغة الدارس األـ.
استغالؿ ـبزكف الدارس اللغوم يف التعبًن اغبر عن اؼبواقف اغبياتية اؼبباشرة  ( ج

 ربدثا أك كتابة.
 سبكٌن الدارس من القراءة الصامتة كاعبهرية كفهم مايقرأ. ( ح
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 طريقة العرض .ز 
ل حوارات كتدريبات، كصيغت دركسو عرض ؿبتول الكتاب على شك

يف إطار الكلمات كالرتاكيب الضركرية كالشائعة تصحبها أربعةأنواع من التدريبات 
 األمناط كاالتصاؿ كالقراءة.

 

كتاب  "سلسلة تعليم اللغة العربية التعبير المستوى األول في  المحتوى  .ح 
 "ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةلجامع

تركيبا كبويا  ٖ٘كلمة جديدة كحوايل   ٓٓ٘حوايل حيتوم الكتاب على 
درسا  ٕٖكحدات ربتول  ٓٔاؼبواضيع  ٜكصرفية جديدة. يتضمن الكتاب 

تقـو على أساس من اغبوارات اؼبنتزعة من كاقع اغبياة اليومية اؼبعاشة كقد تضمن 
اؼبوضوع األخًن مقدمة يف التعبًن اؼبصور قصدهبا أف تكوف توطئة لدركس التعبًن 

 اؼبرحلة الالحقة. يف
 كقد جاء تصميم اؼبواضيع كما يلي: 

 ٕ.ٗاعبدكؿ: 

موضوعات رئيسية يف كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن 
 سعود اإلسالمية التعبًن اؼبستول األكؿ

 الصفحة اؼبوضوعات الدرس الوحدة الرقم

 ٘ٔ السفر ٔ ٔ ٔ

 ٕٙ اؼبواصالت ٚ ٖ ٕ

 ٚٛيف مكتب الربيد كمكتب  ٔٔ ٗ ٖ
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 الربقيات

 ٜٓٔ يف اؼبستشفى ٗٔ ٘ ٗ

 ٜٕٔ يف الفندؽ ٛٔ ٙ ٘

 ٖ٘ٔ الوضوء كالتيّمم ٕٕ ٚ ٙ

 ٚٙٔ يف اؼبسجد ٕٗ ٚ ٚ

 ٕٜٔ كيف تقضي اإلجاحة؟ ٕٛ ٜ ٛ

مبادمء التعبًن الشفوم  ٖٔ ٓٔ ٜ
 كالكتايب

ٕٔٙ 

 

 ٖ.ٗاعبدكؿ: 

العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود نصوص حوارية يف كتاب سلسلة تعليم اللغة 
 اإلسالمية التعبًن اؼبستول األكؿ

 الصفحة اؼبوضوعات الدرس الوحدة الرقم

 ٙٔ إجراءات السفر ٔ ٔ ٔ

 ٕٚ-ٕٙ يف مكتب اغبجز ٕ ٔ ٕ

 ٖ٘-ٖٗ يف هبو )صالة( السفر ٖ ٔ ٖ

 ٘ٗ-ٗٗ يف هبو )صالة( االستقباؿ ٘ ٕ ٗ
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 ٘ٗ يف هبو )صالة( اعبمارؾ ٘ ٕ ٘

 ٖ٘-ٗ٘ مع سائق سّيارة األجرة ٙ ٕ ٙ

 ٕٙ-ٔٙ الوصوؿ إىل اؼبكتبة ٚ ٖ ٚ

 ٔٚ-ٓٚ رحلة بالقطار ٛ ٖ ٛ

 ٚٚ-ٙٚ الوصوؿ إىل اؼبيناء ٜ ٖ ٜ

 ٜٛ-ٛٛ يف الطريق إىل مكتب الربيد ٔٔ ٗ ٓٔ

 ٜٚ-ٜٙ يف مكتب الربيد ٕٔ ٗ ٔٔ

 ٕٓٔ-ٔٓٔ يف مكتب الربقّيات ٖٔ ٗ ٕٔ

 ٔٔٔ-ٓٔٔ عمر مريض ٗٔ ٘ ٖٔ

 ٙٔٔ-٘ٔٔ عمر يلـز سرير اؼبستشفى ٘ٔ ٘ ٗٔ

 ٕٔٔ-ٕٓٔ زيارة عمر يف اؼبستشفى  ٙٔ ٘ ٘ٔ

 ٖٔٔ-ٖٓٔ السؤاؿ عن الفندؽ ٛٔ ٙ ٙٔ

 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ يف الفندؽ ٜٔ ٙ ٚٔ

 ٘ٗٔ-ٗٗٔ مغادرة الفندؽ ٕٓ ٙ ٛٔ

 ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ كيف أتوّضأ؟ ٕٕ ٚ ٜٔ

 ٕٙٔ-ٔٙٔ كيف أتيّمم؟ ٖٕ ٚ ٕٓ

 ٜٙٔ-ٛٙٔ أين تصّلي؟ ٕٗ ٚ ٕٔ
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 ٗٚٔ-ٖٚٔ إىل اؼبسجد ٕ٘ ٛ ٕٕ

 ٕٛٔ-ٔٛٔ ىّيا نذىب لصالة اعبمعة ٕٙ ٛ ٖٕ

ٕٗ ٜ ٕٛ )  ٜٗٔ-ٖٜٔ رمضاف كالعمرة )الصـو

 ٕٙٓ-ٕ٘ٓ رمضاف كالعمرة )العمرة( ٖٓ ٓٔ ٕ٘

 

 ٗ.ٗاعبدكؿ: 

نصوص قرائية يف كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 
 التعبًن اؼبستول األكؿاإلسالمية 

 الصفحة اؼبوضوعات الدرس الوحدة الرقم

 ٕٗ إجراءات السفر ٔ ٔ ٔ

 ٕٖ يف مكتب اغبجز ٕ ٔ ٕ

 ٕٗ-ٔٗ يف هبو )صالة( السفر ٗ ٕ ٖ

 ٕ٘-ٔ٘ يف هبو )صالة( االستقباؿ ٘ ٕ ٗ

 ٛ٘-ٚ٘ مع سائق سّيارة األجرة ٙ ٕ ٘

 ٜٙ-ٛٙ الوصوؿ إىل اؼبكتبة ٚ ٖ ٙ

 ٗٚ بالقطاررحلة  ٛ ٖ ٚ

 ٗٛ كسائل السفر ٓٔ ٖ ٛ
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 ٜ٘ يف الطريق إىل مكتب الربيد ٔٔ ٗ ٜ

 ٓٓٔ يف مكتب الربيد ٕٔ ٗ ٓٔ

 ٙٓٔ-٘ٓٔ يف مكتب الربقّيات ٖٔ ٗ ٔٔ

 ٕٚٔ-ٕٙٔ إقرأ ٚٔ ٘ ٕٔ

 ٜ٘ٔ كيف أتوّضأ؟ ٕٕ ٚ ٖٔ

 ٙٙٔ إقرأ  )كيف أتيّمم؟( ٖٕ ٚ ٗٔ

 ٜٛٔ-ٛٛٔ كيف تقضي يومك؟ ٕٚ ٛ ٘ٔ

 ٕٕٓ-ٕٔٓ الصـو ٜٕ ٜ ٙٔ

 ٖٕٔ العمرة ٖٓ ٓٔ ٚٔ

 

كتاب سلسلة  : الجوانب السيكولوجي النموي المعرفي في  المبحث الثاني
 تعليم اللغة العربية لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
ستصف الباحثة عن نتائج البحث، كلكن قبلو ستقدـ الباحثة عن 

للتالميذ لغًن الناطقٌن بالعربية. الكتاب أكالن. ىذا الكتاب التعليمي مقدـ 
للمرحلة اؼببتدئ الذم اليعرؼ كلمة كاحدة يف اللغة العربية، يعين للتالميذ يف 

سنة. كيف  ٕٕ-ٕٔاؼبرحلة اؼبراىقة. عمر التالميذ يف ىذه اؼبرحلة يعين حوايل 
ىذا العمر، ىم يدخل على مرحلة التشغيل الرظبية، الذم يستطيعوف أف يفّكركف 

 شياء أك األفكار التجريديّة.عن األ
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 كستبٌن الباحثة عن تفصيل تلك اعبوانب فيمايلي:  

 التفكًن اجملّرد كالفرضي (أ 
 تفصيل اؼبواد فيما يلي:

 ٘.ٗاعبدكؿ: 

 في اؼبوضوع "السفر"التفكًن اجملّرد كالفرضي
 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

 للغوماالتصريف  يشرح عن تغيًن الفعل اؼباضي  ٕٓ-ٛٔ
 لفعل اؼباضيل

ٔ 

يشرح عن الفعل اؼباضي، كالفعل  ٜٕ-ٕٚ
 اؼبضارع، كفعل األمر.

باعتبار  أنواع الفعل
 زمنو

ٕ 

 ٖ صدراؼب يشرح عن تغيًن الفعل إىل اؼبصدر ٖٓ-ٜٕ

ب  ضمًن اؼبتصلاتصاؿ يشرح عن  ٖٙ-ٖ٘
 "مع"

 ٗ ضمًن اؼبتصلال

 ٘ فاعلال يشرح عن الفاعل بوزف "فاعل"  ٓٗ-ٖٛ

يشرح عن الفاعل من الثالثي اؼبزيد  ٙٗ-٘ٗ
 ككزنو

فاعل من الثالثي 
 اؼبزيد

ٙ 

 ٚ اؼبصدر اؼبؤّكؿ يشرح عن اؼبصدر اؼبؤّكؿ  ٚٗ
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يف  التفكًن اجملّرد كالفرضي، اؼبواد الذين يدّلوف على استناداإلىاعبدكألعاله
الذين كاألمثلة فيها اعبمل دكف شرح عن القواعد اؼبوضوع "السفر" سبعة مواد. 

التلميذ على مالحظة دقيقة عن اعبمل. يتطلب . مع ذلك هاتراكيبيشرحوف عن 
 كيفّكر عن ما الفرؽ لكّل اعبمل ككيف تغيًن الكلمة.

لفعل ل للغوماالتصريف ( يف مادة ٔكتفصيلها يف ىذا اؼبوضوع يعين
( يف ٕ، اؼباضيفعلى التلميذ أف يفّكر عن تغيًن الفعل إذا لو الضمًن اؼبختلف

فعلى التلميذ أف يفّكر تغيًن الفعل ك تركيب كلمة باعتبار زمنو  أنواع الفعلادة م
صدرفعلى التلميذ أف يفّكر الفرؽ بٌن كزف الفعل ( يف مادة عن اؼبٖ، بٌن الفعل

( يف مادة ٗ، ككزف اؼبصدر، كطريقة استعماؿ اؼبصدر يف اعبملة يعين كبدؿ الفعل
( يف ٘، يفّكر عن ضًن اؼبتصل لكّل الضمًنضمًن اؼبتصل فعلى التلميذ أف ال

فاعل فعلى التلميذ أف يفّكر تغيًن كزف من الفعل اؼباضي إىل الفاعل كعن مادة ال
فاعل من الثالثي اؼبزيد فعلى التلميذ أف يفّكر فرؽ  ( يف مادةٙ، تركيب اعبملة

ادة ( يف مٚ، بٌن كزف فاعل من الثالثي اجملّرد ككزف فاعل من الثالثي اؼبزيد
اؼبصدر اؼبؤّكؿ فعلى التلميذ أف يفّكر الفرؽ بٌن تركيب اعبملة باؼبصدر الصريح  
كما ُشرح يف اؼبادة السابقة كتركيب اعبملة باؼبصدر اؼبؤّكؿ يعين أف+الفعل 

 . اؼبضارع

 

 ٙ.ٗاعبدكؿ: 

 " تالصاو في اؼبوضوع "اؼباجملّرد كالفرضيالتفكًن 

 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

يشرح عن تركيب اعبملة  ٕٙ  ٔ يف كّل ... من ...



ٗ٘ 
 

 
 

 ب " يف كّل ... من" 

يشرح عن اعبملة حبرؼ  ٗٙ
 استفهاـ "ؼباذا"، 

حرؼ االستفهاـ 
 "ؼباذا"

ٕ 

يشرح عن اعبملة حبرؼ  ٙٙ
 استفهاـ "ىل"، 

حرؼ االستفهاـ 
 "ىل"

ٖ 

 ٗ التفضيل يشرح عن التفضيل ٚٚ

يشرح عن اعبملة اليت  ٓٛ
 تستخدـ "من أكرب" 

 ٘ من أكرب

 ٙ تعجب يشرح عن حرؼ تعجب  ٔٛ

 

في اجملّرد كالفرضيلىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين يدّلوف على التفكًن بناء ع
تركيب اعبملة ب " يف كّل ... ( يف مادة ٔيعين مواد. ٙ" واصالتاؼبوضوع "اؼب

، فيها يعين استعماؿ اسم مفرد كاسم صبعفعلى التلميذ أف يفّكر عن تركيبها من"
فعلى التلميذ أف يفّكر طريقة اإلجابة حرؼ حرؼ االستفهاـ "ؼباذا"يف مادة ( ٕ

فعلى التلميذ أف يفّكر حرؼ االستفهاـ "ىل"يف مادة ( ٖ، استفهاـ "ؼباذا"
فعلى التفضيليف مادة  (ٗ، اإلجابةحرؼ استفهاـ "ىل" يعين بٌن نعم ك ال

اعبملة يف مادة ( ٘، يفّكر تغيًن الوزف من التفضيل ك تركيب اعبملة بوالتلميذ أف 
فعلى التالميذ أف يفّكر تركيب اعبملة اليت تستخدـ اليت تستخدـ "من أكرب" 

فعلى حرؼ تعجب يف مادة ( ٙ "من أكرب"كالفرؽ بينها كاعبملة التفضيلية
 .التلميذ أف يفّكر تركيب اعبملة حبرؼ تعجب
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 ٚ.ٗاعبدكؿ: 

 في اؼبوضوع "يف مكتب الربيد كمكتب الربقّيات"اجملّرد كالفرضيتفكًن ال

 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

يشرح عن تغيًن الفعل  ٜٛ
 "أف"قبلو إذا كاف اؼبضارع ك 

تصريف اللغوم للفعل 
اؼبضارع ك نصب الفعل 

 اؼبضارع ب "أف"

ٔ 

يشرح عن تركيب اعبملة  ٜٗ
 حبرؼ "ىّيا" 

 ٕ النداء ب "ىّيا"

يشرح عن تركيب اعبملة  ٜٚ
" الذم يتصل مبكلمة "لد

 بضمًن اؼبتصل، 

ضمًن ال" ك مكلمة "لد
 اؼبتصل

ٖ 

ٕٔٓ-
ٖٔٓ 

يشرح عن تركيب اعبملة 
 بظرؼ اؼبكاف، 

 ٗ ظرؼ اؼبكاف

 

في اجملّرد كالفرضيلىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين يدّلوف على التفكًن بناء ع
تصريف ( يف مادة ٔ. يعينمواد ٗ" الربقّيات"يف مكتب الربيد كمكتب اؼبوضوع 

فعلى التلميذ أف يفّكر اللغوم للفعل اؼبضارع ك نصب الفعل اؼبضارع ب "أف"
يف  (ٕ، كاغبركة األخًنة للفعل اؼبضارع ةر اؼبختلفائالضماؼبضارع بعن تغيًن الفعل 

"ىّيا"كاغبركة فعلى التلميذ أف يفّكر تركيب اعبملة حبرؼ النداء ب "ىّيا"مادة 
فعلى التلميذ  ضمًن اؼبتصلال" ك مكلمة "لديف مادة  ( ٖ، األخًنة للفعل اؼبضارع
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كأنواع  ضمًن اؼبتصلال" الذم يتصل بمأف يفّكر عنرتكيب اعبملة بكلمة "لد
فعلى التلميذ أف يفّكر اغبركة األخًنة  ظرؼ اؼبكافيف مادة ( ٗ،  اؼبتصلمًنضال

 .كافللكلمة اليت تقع بعد ظرؼ اؼب

 

 ٛ.ٗاعبدكؿ: 

 في اؼبوضوع "يف اؼبستشفى"اجملّرد كالفرضيالتفكًن 

 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

يشرح عن تركيب "كاف +  ٕٔٔ-ٔٔٔ
 اعبملة االظبية أك اعبملة الفعلية"

كاف + اعبملة 
االظبية أك اعبملة 

 الفعلية

ٔ 

يشرح عن تركيب اعبملة حبرؼ  ٙٔٔ
يفّكر "مل"، فعلى التلميذ أف 

حركة الفعل اؼبضارع الذم يقع 
 بعد "مل"

 ٕ حرؼ النفي "مل"

يشرح عن تركيب اعبملة حبرؼ  ٚٔٔ
"س"، فعلى التلميذ أف يفّكر 

 حركة الفعل اؼبضارع

+ الفعل  س
 اؼبضارع

ٖ 

 ٗ اسم مثىّن منصوب يشرح عن اسم مثىّن منصوب ٕٔٔ

 ٘ اسم مثىّن مرفوع يشرح عن اسم مثىّن مرفوع ٖٕٔ-ٕٕٔ
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اسم صبع مؤنث  يشرح عن صبع مؤنث سامل ٕٗٔ
 سامل

ٙ 

 

في اجملّرد كالفرضيلىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين يدّلوف على التفكًن بناء ع
كاف + اعبملة االظبية أكاعبملة ( يف مادة  ٔ. يعينمواد ٙ "يف اؼبستشفى"اؼبوضوع 

( ٕ عد "كاف"اليت تقع بأك الفعل الفعليةفعلى التلميذ أف يفّكر عن حركة الكلمة 
حرؼ النفي "مل" فعلى التلميذ أف يفّكر حركة الفعل اؼبضارع الذم يقع يف مادة 
فعلى التلميذ أف يفّكر حركة الفعل + الفعل اؼبضارع  س( يف مادة ٖ، بعد "مل"
اسم مثىّن منصوب فعلى التلميذ أف يفّكر حركة االسم ( يف مادة ٗ، اؼبضارع

اسم مثىّن مرفوع فعلى ( يف مادة ٘، مة نصبواؼبثىّن إذا يقع كمفعوؿ بو كعال
اسم صبع مؤنث سامل فعلى ( يف مادة ٙ، التلميذ أف يفّكر عالمة رفع اسم مثىّن 

 التلميذ أف يفّكر تغيًن اسم من اؼبفرد إىل اعبمع كحركؼ زائدة فيو

 ٜ.ٗاعبدكؿ: 

 في اؼبوضوع "يف الفندؽ"اجملّرد كالفرضيالتفكًن 

 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

ٖٔٔ-
ٖٕٔ 

يشرح عن اعبملة باالسم 
 اؼبوصوؿ 

 ٔ اسم اؼبوصوؿ

ٖٕٔ-
ٖٖٔ 

يشرح عن تركيب اعبملة باالسم 
 اإلشارة 

 ٕ اسم اإلشارة

ٖٔٙ-  ٖ العدد كاؼبعدكد يشرح عن العدد كاؼبعدكد
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ٖٔٛ 

ٖٔٛ-
ٖٜٔ 

 ٗ العدد الرتتييب يشرح عن العدد الرتتييب 

يشرح عن تعبًن "ىل من  ٕٗٔ
 خدمة؟"

تعبًن "ىل من 
 خدمة؟"

٘ 

ٔٗ٘-
ٔٗٙ 

 ٙ الساعة يشرح عن الساعة 

 

في اجملّرد كالفرضيلىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين يدّلوف على التفكًن بناء ع
اسم اؼبوصوؿ فعلى التلميذ ( يف مادة ٔ. تفصيلها: مواد ٙ" "يف الفندؽاؼبوضوع 

( يف ٕ، كاؼبؤنثأف يفّكر عن فرؽ بٌن تركيب اعبملة باالسم اؼبوصوؿ اؼبذكر 
اسم اإلشارةفعلى التلميذ أف يفّكر فرؽ بٌن تركيب تذكًن كتأنيث اعبملة مادة 

العدد كاؼبعدكدفعلى التلميذ أف يفّكر فرؽ بٌن عدد ( يف مادة ٖ، باالسم اإلشارة
العدد الرتتيبيفعلى التلميذ أف يفّكر فرؽ ( يف مادة ٗ، كحدات كعشرات كمئات

تعبًن "ىل من خدمة؟"فعلى ( يف مادة ٘، دد كاؼبعدكدبٌن العدد الرتتييب بالع
الساعةفعلى ( يف مادة ٙ، التلميذ أف يفّكر أنواع اإلجابة من "ىل من خدمة؟"

 ؾ "سباما، ك، إالّ". التلميذ أف يفّكر عن أنواع تعبًن الساعة
 

 ٓٔ.ٗاعبدكؿ: 

 في اؼبوضوع "الوضوء كالتيّمم"اجملّرد كالفرضيالتفكًن 
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 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

ٔ٘٘-
ٔ٘ٙ 

 ٔ حرؼ اعبر يشرح عن اعبملة حبرؼ اعبر 

يشرح عن تركيب اعبملة  ٕٙٔ
 "نصحين بعدـ"، 

تركيب اعبملة 
 "نصحين بعدـ"

ٕ 

عن اعبملة حبرؼ  يشرح ٗٙٔ
 ك "ؼباذا" االستفهاـ "ىل"

حرؼ االستفهاـ 
 ك"ؼباذا" "ىل"

ٖ 

 
في اجملّرد كالفرضييدّلوف على التفكًن لىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين بناء ع

حرؼ اعبرفعلى التلميذ أف ( يف مادة ٔ. كىممواد ٖ "الوضوء كالتيّمم"اؼبوضوع 
تركيب اعبملة "نصحين ( يف مادة ٕ، يفّكر عن حركة اسم ؾبركر كعالمة جرّه

حرؼ ( يف مادة ٖ، بعدـ"فعلى التلميذ أف يفّكر حركة االسم الذم بعدىا
إجابة مناعبملة حبرؼ تركيب فعلى التلميذ أف يفّكر ك"ؼباذا"  االستفهاـ "ىل"
 ك"ؼباذا" االستفهاـ "ىل"

 

 ٔٔ.ٗاعبدكؿ: 

 يف اؼبوضوع "يف اؼبسجد" اجملّرد كالفرضيالتفكًن 

 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

ٜٔٙ-
ٔٚٓ 

يشرح عن اعبملة حبرؼ 
االستفهاـ "أ" كالتصريف اللغوم 

حرؼ االستفهاـ "أ" 
كالتصريف اللغوم 

ٔ 
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للفعل اؼبضارع  للفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر 
 اؼبعتل اآلخر

ٔٚٓ-
ٔٚٔ 

يشرح عن التصريف اللغوم 
 للفعل اؼباضي الناقص

التصريف اللغوم 
للفعل اؼباضي 

 الناقص

ٕ 

ٔٚٗ-
ٔٚٙ 

يشرح عن اعبملة باسم مفرد، 
 مثىّن، كصبع كاسم مذكر كمؤنث 

اسم مفرد، مثىّن، 
كصبع كاسم مذكر 

 كمؤنث

ٖ 

ٕٔٛ-
ٖٔٛ 

يشرح عن اعبملة حبرؼ 
 االستفهاـ "مّت

حرؼ االستفهاـ 
 "مّت"

ٗ 

يشرح عن اعبملة بأداة النصب  ٗٛٔ
 "كي

 ٘ أداة النصب "كي"

يشرح عن تركيب "كاف +  ٙٛٔ
 اعبملة اعبملة الفعلية" 

كاف + اعبملة 
 الفعلية

ٙ 

 

في كالفرضياجملّرد لىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين يدّلوف على التفكًن بناء ع
حرؼ االستفهاـ "أ" ( يف مادة ٔ. كىم:مواد ٙ "الوضوء كالتيّمم"اؼبوضوع 

فعلى التلميذ أف يفّكر تركيب كالتصريف اللغوم للفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر 
التصريف اللغوم يف مادة ( ٕ، اعبملة كشكل الفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر فيها

( ٖ، ّكر شكل الفعل اؼباضي الناقصفعلى التلميذ أف يف للفعل اؼباضي الناقص
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فعلى التلميذ أف يفّكر فرؽ  اسم مفرد، مثىّن، كصبع كاسم مذكر كمؤنثيف مادة 
حرؼ االستفهاـ يف مادة ( ٗ، بٌن أشكاؽبم كالفعل اؼبضارع يف اعبملة

يف ( ٘، فعلى التلميذ أف يفّكر إجابة مناعبملة حبرؼ االستفهاـ "مّت""مّت"
فعلى التلميذ أف يفّكر حركة الفعل اؼبضارع بعد حرؼ "أداة النصب "كيمادة 
فعلى التلميذ أف يفّكر عن حركة كاف + اعبملة الفعليةيف مادة  ( ٙ، "كي"

 الكلمة اليت تقع بعد "كاف"
 

 ٕٔ.ٗاعبدكؿ: 

 يف اؼبوضوع "كيف تقضي اإلجازة؟" اجملّرد كالفرضي التفكًن

 الرقم اؼبواد اؼبضموف الصفحة

يشرح عن اعبملة باستخداـ س +  ٜ٘ٔ
الفعل اؼبضارع ك لن + الفعل 

 اؼبضارع 

س + الفعل اؼبضارع 
ك لن + الفعل 

 اؼبضارع

ٔ 

يشرح عن اعبملة حبرؼ االستفهاـ  ٜٚٔ
 "ىل" + س 

حرؼ االستفهاـ 
 "ىل" + س

ٕ 

يشرح عن اعبملة بشكل "أ...  ٕٚٓ
 أـ... ؟"

حرؼ االستفهاـ 
 "أ... أـ... ؟"

ٖ 

 
في اجملّرد كالفرضيلىاعبدكألعاله، اؼبواد الذين يدّلوف على التفكًن بناء ع

عن اعبملة ( يف مادة ٔ. كتفصيلها:مواد ٖ "كيف تقضي اإلجازة؟"اؼبوضوع 
باستخداـ س + الفعل اؼبضارع ك لن + الفعل اؼبضارع فعلى التلميذ أف يفّكر 
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حرؼ االستفهاـ ( يف مادة ٕ، فرؽ تركيب اعبملة بينهما كحركة الفعل اؼبضارع
اعبملة حبرؼ االستفهاـ "ىل" + س فعلى التلميذ أف يفّكر إجابة "ىل" + س
حرؼ االستفهاـ "أ... أـ... ؟"فعلى التلميذ أف يفّكر ( يف مادة ٖ، بزيادة "لن"

 الشيء اؼبذكور. اإلجابة باختيار احدل من

عين اؼبواد الذين يدّلوف على ىذا اعبانب ياستنتاج من ىذا اعبانب كاف 
بشكل األمثلة من اعبمل لكّن ليس ىناؾ  اعبمل عن الرتاكيب النحوية كالصرفية

 اؼبثاؿ: القواعد. 

 
 اؼبادة عن "التصريف اللغوم للفعل اؼباضي ٔ.ٗالصورة: 
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 التفكًن االستقرائيّ   ( ب
 تفصيل اؼبواد فيما يلي:

 ٖٔ.ٗ: اعبدكؿ

 التفكًن االستقرائيّ اؼبواد عن 

 الصفحة اؼبواد اؼبوضوع الرقم

كتذكًن  "ىل"استفهاـ حرؼ السفر ٔ

 كتأنيث االسم

ٕٓ-ٕٖ 

 ٖٕ جـز فعل مضارع ب "مل" ٕ

أسئلة عن النص القراءة "إجراءة  ٖ

 السفر"

ٕ٘ 

 ٖٔ-ٖٓ الساعة ٗ

أسئلة عن النص القراءة "يف  ٘

 مكتب اغبجز"

ٖٖ 

 ٖٛ-ٖٚ العدد ٙ

أسئلة عن النص القراءة "يف هبو  ٚ

 )صالة( السفر

ٕٗ 
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 ٛٗ-ٚٗ نصب فعل مضارع ب "أف" ٛ

 ٜٗ-ٛٗ إجابة حرؼ استفهاـ "من أين" ٜ

 ٓ٘-ٜٗ إجابة حرؼ استفهاـ "إىل أين" ٓٔ

أسئلة عن النص القراءة " يف هبو  ٔٔ

 )صالة( االستقباؿ"

ٕ٘ 

 ٘٘ تركيب استفهاـ ب "أم" ٕٔ

 ٚ٘-ٙ٘ إجابة حرؼ استفهاـ "ىل" ٖٔ

مع سائق  أسئلة عن نص القراءة " ٗٔ

 سّيارة األجرة"

٘ٛ 

 ٖٙ يف كّل ... من تالصاو اؼب ٘ٔ

إجابة اعبملة حبرؼ استفهاـ  ٙٔ
 "ؼباذا"

ٙٗ-ٙ٘ 

 ٙٙ إجابة اعبملة حبرؼ استفهاـ "ىل" ٚٔ

أسئلة عن نص القراءة "الوصوؿ  ٛٔ
 إىل اؼبكتبة"

ٙٛ-ٜٙ 

تركيب اعبملة بالفعل اؼباضي  ٜٔ
 للغائب كالغائبة

ٕٚ 
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اعبملة بالفعل اؼباضي تغيًن  ٕٓ
للمتكلم مفرد إىل الفعل اؼبضارع 

 للمتكلم مفرد

ٕٚ-ٖٚ 

تركيب اعبملة "ىل تفّضل ... أك  ٕٔ
 ...؟ كإجابتو

ٖٚ 

أسئلة عن نص القراءة "رحلة  ٕٕ
 بالقطار"

ٚٗ 

تركيب اعبملة التفضيلية "...  ٖٕ
 أكرب من ... "

ٚٛ-ٜٚ 

تركيب اعبملة التفضيلية "...  ٕٗ
 من ... "أكسع 

ٜٚ 

تركيب اعبملة اليت تستخدـ "من  ٕ٘
 أكرب"

ٛٓ-ٛٔ 

 ٕٛ اعبملة حبرؼ تعجب ٕٙ

أسئلة عن نص القراءة "كسائل  ٕٚ
 السفر"

ٛ٘ 

يف مكتب الربيد  ٕٛ
 كمكتب الربقّيات

 ٖٜ-ٜٓ تصريف اللغوم للفعل اؼبضارع

تصريف اللغوم ك نصب الفعل  ٜٕ
 اؼبضارع ب "أف"

ٜٖ 
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نص القراءة "يف الطريق أسئلة عن  ٖٓ
 إىل مكتب الربيد"

ٜ٘ 

 ٜٚ كلمة "لدل" كضمًن اؼبتصل ٖٔ

أسئلة عن النص اغبوارم "يف  ٕٖ
 مكتب الربيد"

ٔٓٓ 

 ٖٓٔ فعل األمر ك ظرؼ اؼبكاف ٖٖ

 ٗٓٔ فعل األمر كمفعوؿ بو ٖٗ

أسئلة عن نص القراءة "يف مكتب  ٖ٘
 الربقّيات"

ٔٓٙ 

اعبملة الفعلية ك كاف + كاف +  يف اؼبستشفى ٖٙ
 اعبملة االظبية

ٕٔٔ-ٖٔٔ 

 ٛٔٔ-ٚٔٔ مل + الفعل اؼبضارع ٖٚ

 ٜٔٔ-ٛٔٔ س + الفعل اؼبضارع ٖٛ

 ٕٕٔ اسم مثىّن منصوب ٜٖ

 ٖٕٔ اسم مثىّن مرفوع ٓٗ

 ٕ٘ٔ اسم صبع مؤنث سامل ٔٗ

أسئلة عن نص القراءة "يف  ٕٗ
 اؼبستشفى"

ٕٔٚ 
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 ٖٗٔ-ٖٖٔ للمذكر كاؼبؤنثاسم اؼبوصوؿ  يف الفندؽ ٖٗ

 ٓٗٔ-ٜٖٔ العدد كاؼبعدكد للمذكر كاؼبؤنث ٗٗ

 ٔٗٔ تصريف اللغوم للفعل اؼبضارع ٘ٗ

 ٕٗٔ-ٔٗٔ الضمًن اؼبتصل ٙٗ

 ٔ٘ٔ تكوين اغبوار القصًنة ٚٗ

اسم اؼبوصوؿ للمذكر كاؼبؤنث  الوضوء كالتيّمم ٛٗ
 لالسم اؼبثىّن 

ٔ٘ٙ-ٔ٘ٛ 

"كيف األسئلة عن نص القراءة  ٜٗ
 أتوّضأ؟"

ٔٙٓ 

 ٗٙٔ-ٖٙٔ إجابة حرؼ االستفهاـ "ىل" ٓ٘

 ٘ٙٔ ضمًن منفصل ٔ٘

التصريف اللغوم للفعل اؼبضارع  يف اؼبسجد ٕ٘
اؼبعتل اآلخر كللفعل اؼباضي 

 الناقص

ٔٚٔ 

بدؿ اسم إىل مثين كصبع  ٖ٘
كالتصريف اللغوم للفعل اؼبضارع 

 كاظبو مذكرا

ٔٚٙ-ٔٚٚ 

 ٚٚٔاألسئلة عن نص القراءة "إىل  ٗ٘
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 اؼبسجد"

بدؿ اسم إىل مثين كصبع  ٘٘
كالتصريف اللغوم للفعل اؼبضارع 

 كاظبو مؤنثا

ٔٚٛ-ٜٔٚ 

كاف + اعبملة االظبية برتكيب  ٙ٘
 االسم ك الفعل

ٔٛٚ 

األسئلة عن نص القراءة "كيف  ٚ٘
 تقضي يومك؟"

ٜٔٛ 

كيف تقضي  ٛ٘
 اإلجازة؟

"ىل" ب  إجابة حرؼ االستفهاـ
 "ال+لن"

ك  ٜٙٔ
ٜٔٚ 

ٜ٘ "  ٕٕٓ األسئلة عن نص القراءة "الصـو

حرؼ االستفهاـ برتكيب "أ...  ٓٙ
 أـ...؟"

ٕٓٛ-ٕٜٓ 

تكوين اغبوار القصًن حبرؼ  ٔٙ
 االستفهاـ "ىل ك مّت"

ٕٔٓ 

 ٕٕٔ-ٕٔٔ اسم اؼبوصوؿ اؼبذكر كاؼبؤنث ٕٙ

 ٕٗٔ-ٖٕٔ األسئلة عن نص القراءة  "العمرة" ٖٙ
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 لكمادة. ت ٖٙ اؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
التلميذ على أف يفّكر كيالحظ ماكتب فيو بالدقيق. كيستطيع أف  اؼبواد تتطلب

حّت يعرؼ عن تغيًن  كخُيرج اغبرؼ أك الكلمة اؼبتفرقة يوجد الفرؽ بٌن اعبمل،
التفكًن . ألف الكلمات أك اعبمل. كيستطيع أف  جيعل اعبمل كما يف اؼبثاؿ

االستقرائّي ىو التفكًن الذم يعتمد على قدرة التفكًن استنادا إىل البيانات 
 مثاؿ اؼبادة:احملددة كاحدة فواحدة مث كضع استنتاج.

 
 كتذكًن كتأنيث االسم "ىل"استفهاـ التدريب عن حرؼ ٕ.ٗالصورة: 

 التفكًن اؼبنهجيّ  ( ج
 تفصيل اؼبواد فيما يلي:
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 ٗٔ.ٗاعبدكؿ: 

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "السفر"

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "إجراءات السفر" ٚٔ

 ٕ نص القراءة "إجراءات السفر" ٕٗ

 ٖ النص اغبوارم "يف مكتب اغبجز" ٕٚ-ٕٙ

 ٗ "يف هبو )صالة( السفر"النص اغبوارم  ٖ٘-ٖٗ

 ٘ نص القراءة "يف هبو )صالة( السفر" ٔٗ

 ٙ النص اغبوارم "يف هبو )صالة( االستقباؿ" ٘ٗ-ٗٗ

 ٚ نص القراءة "يف هبو )صالة( االستقباؿ" ٔ٘

 ٛ نص القراءة "مع سائق سيّارة األجرة" ٚ٘

 

( ٔىي مواد. ك  ٛ اؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر عن تسليم تذاكر ( ٕ، يفّكر عن كيفية السفر إىل الرياض بالتخطيط اعبّيد

يفّكر عن كيفية حجز ( ٖ، السفر  كماذا يفعل إذا مل يتسلم تذاكر السفر
( ٘، يفّكر عن ماذا يفعل يف هبو السفركيف داخل هبو اعبوازات( ٗ، الطائرة

يفّكر عن ماذا ( ٙ، كيف داخل هبو اعبوازاتيفّكر عن ماذا يفعل يف هبو السفر 
يفّكر عن ماذا يفعل يف هبو ( ٚ، يفعل يف هبو االستقباؿ كيف هبو اعبمارؾ
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يفّكر عن كيفية الذىاب من اؼبطار إىل السكن ( ٛ، االستقباؿ كيف هبو اعبمارؾ
 .اعبامعي

 

 ٘ٔ.ٗاعبدكؿ: 

 " تالصاو التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "اؼب

 الرقم ةاؼباد الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "الوصوؿ إىل اؼبكتبة" ٕٙ-ٔٙ

 ٕ نص القراءة "الوصوؿ إىل اؼبكتبة" ٛٙ

 ٖ النص اغبوارم "رحلة بالقطار" ٔٚ-ٓٚ

 ٗ نص القراءة "رحلة بالقطار" ٗٚ

 ٘ النص اغبوارم "الوصوؿ إىل اؼبيناء" ٚٚ-ٙٚ

 ٚ نص القراءة "كسائل السفر" ٗٛ

 

( ٔىي مواد. ك  ٚاؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
 شكلةاميفّكر عن ربليل ( ٕ، يفّكر عن كيفية الوصوؿ إىل اؼبكتبة بأجرة رخيصة

يفّكر عن حاؿ ميناء ، رحلة بالقطاراليفّكر عن كيفية ( ٖ، الوصوؿ إىل اؼبكتبة
 .يفّكر عن تطّور كسائل السفر يف العامل، الّدماـ

 
 



ٖٙ 
 

 
 

 ٙٔ.ٗاعبدكؿ: 

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "يف مكتب الربيد كمكتب الربقّيات"

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "يف الطريق إىل مكتب الربيد" ٜٛ-ٛٛ

 ٕ نص القراءة "يف الطريق إىل مكتب الربيد" ٜ٘

 ٖ النص اغبوارم "يف مكتب الربيد" ٜٚ-ٜٙ

 ٗ نص القراءة "يف مكتب الربيد" ٓٓٔ

 ٘ النص اغبوارم "يف مكتب الربقّيات " ٕٓٔ-ٔٓٔ

 ٚ نص القراءة "يف مكتب الربقّيات " ٙٓٔ

 

يفّكر ىي مواد. ك  ٚاؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر عن كيفية ارساؿ الرسالة ، عن كيفية ارساؿ الرسالة بالربيد اؼبسّجل

 لربقية العاديّةايفّكر عن كيفية ارساؿ ، اؼبسّجلة

 

 ٚٔ.ٗاعبدكؿ:

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "يف اؼبستشفى"

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "عمر مريض" ٔٔٔ-ٓٔٔ
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 ٕ النص اغبوارم "عمر يلـز سرير اؼبستشفى" ٙٔٔ-٘ٔٔ

 ٖ النص اغبوارم "زيارة عمر يف اؼبستشفى" ٕٔٔ-ٕٓٔ

 ٗ نص القراءة "يف اؼبستشفى" ٕٚٔ-ٕٙٔ

 

يفّكر ىي مواد. ك  ٗاؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر ، يفّكر عن مصاحبة اؼبرضى إىل الطبيب، عن مساعدة الصاحب اؼبريض
يفّكر عن أقساـ يف اؼبستشفى يعين إىل أين ، عن زيارة اؼبرضى يف اؼبستشفى

 .نذىب حسب مرض الذم أصبنا

 

 ٛٔ.ٗاعبدكؿ: 

 اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "يف الفندؽ"التفكًن 

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "السؤاؿ عن الفندؽ" ٖٔٔ-ٖٓٔ

 ٕ النص اغبوارم "يف الفندؽ" ٖٙٔ-ٖ٘ٔ

 ٖ النص اغبوارم "مغادرة الفندؽ" ٘ٗٔ-ٗٗٔ

 ٗ نص القراءة "يف الفندؽ" ٓ٘ٔ
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يفّكر عن مواد.  ٗاؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر عن كيفية ، فّكر عن كيفية تسجيل الغرفة يف الفندؽ، ياستئجار الفندؽ

 يفّكر عن كيفية تسجيل ك مغادرة الفندؽ، مغادرة الفندؽ

 

 ٜٔ.ٗاعبدكؿ: 

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "الوضوء كالتيّمم"

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "كيف أتوّضأ؟" ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ

 ٕ نص القراءة "كيف أتوّضأ؟" ٜ٘ٔ

 ٖ النص اغبوارم "كيف أتيّمم؟" ٕٙٔ-ٔٙٔ

 

يفّكر عن مواد.  ٖ اؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر ، يفّكر عن كيفية الوضوء برتتيب صحيح، كيفية الوضوء برتتيب صحيح

 عن كيفية الوضوء برتتيب صحيح كسبب جواز التيمم
 

 ٕٓ.ٗاعبدكؿ: 

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "يف اؼبسجد"

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ النص اغبوارم "أين تصّلي؟" ٜٙٔ-ٛٙٔ
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 ٕ النص اغبوارم "إىل اؼبسجد" ٗٚٔ-ٖٚٔ

 ٖ النص اغبوارم "ىّيا نذىب لصالة اعبمعة" ٕٛٔ-ٔٛٔ

 ٗ نص قراءة "كيف تقضي يومك؟" ٜٛٔ-ٛٛٔ

 

يفّكر عن مواد.  ٗاؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر عن كيفية ، يفّكر عن كيفية اؼبأمـو اؼبسبوؽ، أفضل مكاف الصالة كسببو

 يفّكر عن العمل اليومية من استيقاظ من النـو حّت النـو، صالة اعبمعة كسنتها

 ٕٔ.ٗاعبدكؿ: 

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "كيف تقضي اإلجازة؟"

 

 

يفّكر عن مواد.  ٗاؼبضمنة يف ىذا اعبانب اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر ، الصـو يف شهر رمضافيفّكر عن كيفية ، ماذا يفعل يف الصـو عند العمرة

 .عن كيفية أداء العمرة

 الرقم اؼبادة حةالصف

ٜٖٔ-ٜٔٗ "  ٔ النص اغبوارم "الصـو

ٕٓٔ-ٕٕٓ "  ٕ نص القراءة "الصـو

 ٖ النص اغبوارم "العمرة" ٕٙٓ-ٕ٘ٓ

 ٗ نص قراءة "العمرة" ٖٕٔ
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 ٕٕ.ٗاعبدكؿ: 

 التفكًن اؼبنهجّي يف اؼبوضوع "مبادمء التعبًن الشفوّم كالكتايّب"

 الرقم اؼبادة الصفحة

 ٔ الكلمات يف اؼبوضوع "اؼبسافر يصل إىل اؼبطار" ٕٛٔ-ٕٚٔ

 ٕ الكلمات يف اؼبوضوع "يـو يف حياة سليم" ٕٕٕك  ٕٕٓ

 ٖ الكلمات يف اؼبوضوع "سليم يتوّجو إىل العمل" ٕٕٗ-ٖٕٕ
 

يفّكر عن مواد.  ٖ اؼبضمنة يف ىذا اعباف اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
يفّكر عن  ، يفّكر عن األعماؿ اليومية، ماذا يفعل اؼبسافر حٌن يصل إىل اؼبطار

 كيفية سليم يتوّجو إىل العمل

النص اغبوارم كنص القراءة عن سًن  اؼبواد اؼبضمونة يف ىذا اعبانب ىي
األعماؿ يف اؼبرافق العاّمة. يعين كيف ترتيب األعماؿ فيو. مثال النص عن يف 

اء اؼبعلومات إىل مكتب الربيد يشرح عن كيفية ارساؿ الرسالة. كغرض منو اعط
كتتطلب التلميذ   يف مكتب الربيد".الذم البد لو القياـ  عملذا الالتلميذ عن "ما

 اؼبثاؿ:. ر يف كل االحتماالت بشكل منهجي غبل اؼبشكلةيفكّ كي 
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 النص اغبوارم "يف مكتب الربيد" ٖ.ٗالصورة: 

 
 نص القراءة "كيف أتوّضأ؟" ٗ.ٗالصورة: 
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 تكامل ما تعلمو ( د
 تفصيل اؼبواد فيما يلي:

 

 ٖٕ.ٗاعبدكؿ: 

 تكامل ما تعلمواؼبواد عن 

 الرقم اؼبوضوع اؼبادة الصفحة

نص القراءة "إجراءات األسئلة يف  ٕ٘
 السفر"

 ٔ السفر

األسئلة يف نص القراءة "يف مكتب  ٖٗ
 اغبجز"

ٕ 

األسئلة يف نص القراءة "يف هبو  ٕ٘
 )صالة( االستقباؿ"

ٖ 

األسئلة يف نص القراءة "مع سائق  ٛ٘
 سّيارة األجرة"

ٗ 

األسئلة يف نص القراءة "الوصوؿ  ٜٙ
 إىل اؼبكتبة"

 ٘ تالصاو اؼب

األسئلة يف نص القراءة "رحلة  ٘ٚ
 بالقطار"

ٙ 

األسئلة يف نص القراءة "كسائل  ٙٛ ٚ 
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 السفر"

األسئلة يف نص القراءة "يف مكتب  ٚٓٔ
 الربقّيات "

يف مكتب الربيد 
كمكتب 
 الربقّيات

ٛ 

األسئلة يف نص القراءة "يف  ٕٛٔ
 اؼبستشفى"

 ٜ يف اؼبستشفى

 ٓٔ يف الفندؽ اسم مفرد ٖٗٔ

كمعدكد كحدات كعشرات عدد  ٖٗٔ
 كمئات

ٔٔ 

 ٕٔ الساعة ٛٗٔ-ٚٗٔ

األسئلة يف نص القراءة "كيف  ٜٔٔ
 يومك؟"ٔتقضي 

 ٖٔ يف اؼبسجد

كيف تقضي  األسئلة يف نص القراءة "العمرة" ٜٔٔ
 اإلجازة؟

ٔٗ 

تدريب بشكل اإلنشاء عن حاؿ  ٕٗٓ
اؼبسلموف حٌن يستقبلوف عيد 

 الفطر يف بالد التلميذ

ٔ٘ 

مبادمء التعبًن  األسئلة يف "يـو يف حياة سليم" ٕٕٔ
الشفوّم 
 كالكتايبّ 

ٔٙ 
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النظرة مادة.  ٙٔب اؼبضمنة يف ىذا اعبان اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله
العامة على اؼبواد اؼبضمنة يف ىذا اعبانب ىي تكامل النص اؼبكتوب الذم 

للتلميذ ليس عن األشياء يتعلمونو حبياهتم اغبقيقية. تعين األسئلة اؼبوجّهة 
اؼبكتوب يف النص، لكّن عن ماحدث يف حياة التلميذ اغبقيقية كالفاعل ليس من  

حاؿ اؼبسلموف حٌن اؼبثاؿ األسئلة عن  ُكتب يف النص لكّن التلميذ نفسو.
. كاألسئلة األخرل تعين األسئلة الاليت تتطلب يستقبلوف عيد الفطر يف بالده

عن فرؽ بٌن عدد كمعدكد ك يفّكر عن مفرد من اسم صبع اؼبوجودة التلميذ أف 
دكف النموذج  ياضاؼبعن تغيًن الفعل اؼبضارع إىل ، ك كحدات كعشرات كمئات

 .يعرّب عن الساعة كما يف الصور، ك من قبل

إذف قبل أف جييب التلميذ األسئلة فعليو أف يفّكر عن الدرس الذم 
 .تعّلمو مثّ يتكاملو بأحواؿ حياهتم

 
 األسئلة يف نص القراءة "إجراءات السفر" ٘.ٗالصورة: 
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 ( حل اؼبشاكل عن طريق التخطيطق

 تفصيل اؼبواد فيما يلي:

 ٕٗ.ٗاعبدكؿ: 

 حل اؼبشاكل عن طريق التخطيطاؼبواد عن 

 الرقم اؼبوضوع اؼبادة الصفحة

تدريب النص اغبوارم "يف هبو  ٓٗ
 )صالة( السفر" بشكل ملؤ الفراغ

 ٔ السفر

تدريب نص القراءة "يف هبو  ٖٗ
 )صالة( السفر" بشكل ملؤ الفراغ

ٕ 

النص اغبوارم "مع سائق سّيارة  ٗ٘-ٖ٘
 األجرة"

ٖ 

تدريب النص اغبوارم "الوصوؿ  ٚٙ
إىل اؼبكتبة" بشكل ِصلة الكلمة 

 بعكسها

 ٗ تالصاو اؼب

تدريب النص اغبوارم "الوصوؿ  ٖٛ
 إىل اؼبيناء" بشكل ملؤ الفراغ

٘ 

تدريب نص القراءة "كسائل  ٘ٛ
 السفر" بشكل ملؤ الفراغ

ٙ 
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تدريب نص القراءة "كسائل  ٙٛ
السفر" بشكل اعطاء مفرد من 

 الكلمات

ٚ 

تدريب النص اغبوارم "يف الطريق  ٜٗ
إىل مكتب الربيد" بشكل ملؤ 

 الفراغ

يف مكتب الربيد 
 كمكتب الربقّيات

ٛ 

تدريب النص اغبوارم "يف مكتب  ٜٛ
بشكل اكماؿ اعبملة الربيد" 

 بالكلمات اؼبهّيئة

ٜ 

تدريب النص اغبوارم "يف مكتب  ٜٜ
 الربيد" بشكل ترتيب الكلمات

ٔٓ 

تدريب النص اغبوارم "يف مكتب  ٘ٓٔ
 الربقّيات" بشكل ملؤ الفراغ

ٔٔ 

تدريب نص القراءة "يف مكتب  ٛٓٔ
 الربقّيات" بشكل ملؤ الفراغ

ٕٔ 

 تدريب النص اغبوارم "عمر ٖٔٔ
 مريض" بشكل ملؤ الفراغ

 ٖٔ يف اؼبستشفى

تدريب النص اغبوارم "عمر  ٗٔٔ
مريض" بشكل ِصلة الكلمة 

ٔٗ 
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 دبرادفها

تدريب النص اغبوارم "عمر  ٗٔٔ
مريض" بشكل جعل اعبملة 

 بالكلمة اؼبهّيأة

ٔ٘ 

تدريب النص اغبوارم "زيارة عمر  ٕٗٔ
 يف اؼبستشفى" بشكل ملؤ الفراغ

ٔٙ 

النص اغبوارم "زيارة عمر تدريب  ٕ٘ٔ
 يف اؼبستشفى" بشكل ملؤ الفراغ

ٔٚ 

تدريب نص القراءة "يف  ٕٛٔ
 اؼبستشفى" بشكل ملؤ الفراغ

ٔٛ 

تدريب النص اغبوارم "يف  ٖٗٔ
الفندؽ" بشكل جعل اعبملة 

 بالكلمة اؼبهّيأة

 ٜٔ يف الفندؽ

تدريب النص اغبوارم "مغادرة  ٜٗٔ
 الفندؽ" بشكل ملؤ الفراغ

ٕٓ 

تدريب النص اغبوارم "كيف  ٛ٘ٔ
 أتوّضأ؟" بشكل ملؤ الفراغ

 ٕٔ الوضوء كالتيّمم

تدريب النص اغبوارم "كيف  ٘ٙٔ
 أتتّمم؟" بشكل ملؤ الفراغ

ٕٕ 
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تدريب النص اغبوارم "أين  ٕٚٔ
 تصّلي؟" بشكل ملؤ الفراغ

 ٖٕ يف اؼبسجد

تدريب النص اغبوارم "إىل  ٓٛٔ
 اؼبسجد" بشكل ملؤ الفراغ

ٕٗ 

ٖٔٛ-
ٔٛٗ 

تدريب النص اغبوارم "ىيّا نذىب 
 لصالة اعبمعة" بشكل ملؤ الفراغ

ٕ٘ 

تدريب النص اغبوارم "ىيّا نذىب  ٘ٛٔ
 لصالة اعبمعة" بشكل ملؤ الفراغ

ٕٙ 

ٜٔٓ-
ٜٔٔ 

تدريب نص القراءة "كيف تقضي 
 يومك؟" بشكل ملؤ الفراغ

ٕٚ 

تدريب النص اغبوارم "يف  ٜٔٔ
الفندؽ" بشكل جعل اعبملة 

 بالكلمة اؼبهّيأة

ٕٛ 

ٜٜٔ  " تدريب النص اغبوارم "الصـو
 بشكل ِصلة الكلمة دبرادفها

كيف تقضي 
 اإلجازة؟

ٕٜ 

ٜٜٔ  " تدريب النص اغبوارم "الصـو
بشكل جعل اعبملة بالكلمة 

 اؼبهّيأة

ٖٓ 

ٕٕٓ-  " تدريب نص القراءة "الصـو ٖٔ 
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 بشكل ملؤ الفراغ ٖٕٓ

ٕٖٓ-
ٕٓٗ 

"  تدريب نص القراءة "الصـو
 بشكل ترتيب الكلمة

ٖٕ 

ٕٓٗ  " تدريب نص القراءة "الصـو
بشكل جعل اعبملة بالكلمة 

 اؼبهّيأة

ٖٖ 

ٕٔٛ-
ٕٜٔ 

تدريب "اؼبسافر يصل إىل اؼبطار" 
 بشكل ترتيب اعبمل

مبادمء التعبًن 
 الشفوّم كالكتايبّ 

ٖٗ 

تدريب "يـو يف حياة سليم"  ٕٕٔ
 بشكل ترتيب اعبمل

ٖ٘ 

يتوّجو إىل العمل" تدريب "سليم  ٕٕ٘
 بشكل ملؤ الفراغ

ٖٙ 

 
مادة. كتفصيلها:  ٖٙب اؼبضمنة يف ىذا اعبان اؼبواد، استناداإلىاعبدكألعاله

يفّكر ( ٕ، يفّكر أم كلمة مناسبة باعبملة اؼبوجودة باختيار الكلمات اؼبهّيأة( ٔ
الكلمة يفّكر عن تغيًن صبع من ( ٖ، عكس كلمة باختيار احدل الكلمات اؼبهّيأة

يفّكر عن ترتيب ( ٘، يفّكر عن مكاف كلمة مناسبة باعبملة اؼبوجودة( ٗ، إىل مفردىا
يفّكر عن مرادؼ كلمة باختيار ( ٙ، الكلمات الصحيحة كي تكوف صبال مفيدة

يفّكر عن جعل صبال مفيدة باستخداـ الكلمات ( ٚ، احدل الكلمات اؼبهّيأة
النص اغبوارم "مع ( ٜ، وف الفقرة اعبّيدةيفّكر عن ترتيب اعبمل كي تك( ٛ، احملددة
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سائق سيّارة األجرة"، فيو يقّص عن الطالب الرتكّي الذم سيذىب من اؼبطار إىل 
 السكن اعبامعي كاليعرؼ عنوانو، مثّ سأؿ إيل السّكاف البلدّم. 

شكلة يعين األسئلة اؼبقدَمة كالبد لو عن حيل مبذلك اغباؿ يوّجو التلميذ 
كإجابة األسئلة حيتاج إىل سيطر على جييبها باختيار اإلجابة اؼبناسبة.اؼبشكلة أك 
 اؼبثاؿ:اؼبوجودة مثّ خيرت أم إجابة صحيحة.  ختلفةاؼبأنواعاؼبعلومات

 

 
 تدريب نص القراءة "يف هبو )صالة( السفر" ٙ.ٗالصورة: 
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 تدريب النص اغبوارم "الوصوؿ إىل اؼبكتبة" ٚ.ٗالصورة: 

 

أشكال الجوانب السيكولوجي النموي المعرفي في كتاب سلسلة  المبحث الثالث: 
 تعليم اللغة العربية لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أشكاؿ اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف كتاب سلسلة  تعليم  . أ

 اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية

لوجي النموم اؼبعريف يف كتاب لجوانب السيكو ل ىناؾ اشكاؿ ـبتلفة

. كستصف سلسلة  تعليم اللغة العربية عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية

 الباحثة فيما يلي:
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 التفكًن اجملّرد كالفرضياعبانب األكؿ:  .ٔ

يف ىذا اعبانب شكل اؼبواد ىو الرتكيب النحوية كالصرفية يعين األمثلة تتكّوف 

 من اعبمل دكف شرح عن القواعد.

 التفكًن االستقرائيّ اعبانب الثاين:  .ٕ

بشكل اعطاء النموذج قبل األسئلة  تدريباليف ىذا اعبانب شكل اؼبواد ىو 

 اؼبقّدمة

 التفكًن اؼبنهجيّ اعبانب الثالث:  .ٖ

النص اغبوارم كنص القراءة عن سًن األعماؿ يف يف ىذا اعبانب شكل اؼبواد ىو 

 اؼبرافق العاّمة

 تعلموتكامل ما اعبانب الرابع:  .ٗ

عن حياهتم كمتعلقة األسئلة اؼبوجّهة للتلميذيف ىذا اعبانب شكل اؼبواد ىو 

 بالنص

 حل اؼبشاكل عن طريق التخطيط .٘

يف ىذا اعبانب شكل اؼبواد يعين التدريب بشكل صلة الكلمات بعكسها أك 

كاكماؿ اعبمل مراديفها، كملؤ الفراغ يف اعبمل، كاعطاء اؼبفرد من الكلمات،
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جعل اعبملة ، كترتيب الكلمات كي تكوف اعبملة اؼبفيدة، ك ددةبالكلمات احمل

 كي تكوف الفقرة اعبّية.  ترتيب الكلمة، ك بالكلمة اؼبهّيأة

 مناقشة البحث . ب

مناقشة البحث بعد انتهاء ربليل احملتول السيكولوجي  حبثت الباحثة عن 
اإلماـ ؿبمد بن "سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول األكؿ عبامعة كتاب 

يف بُعد اؼبعريف للمراىقٌن، فحصلت الباحثة على النتائج  سعود اإلسالمية "
 األخًنة، كما تلي:

كاف األسس السيكولوجية احدل األسس اؼبهمة يف اختيار اؼبواد 
التعليمية ألف من الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية ك العقلية، 

بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة  بل إف األفراد خيتلفوف فيما
العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمٌن كالذم 

 ٕٙينبغي مراعاتو عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليمية.

كيؤكد علماء اللغة كالرتبية على كجود عالقة كثيقة بٌن أمناط منو الفرد 
لى تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا ؿبسوبا بٌن تعلم الصغًنة كبٌن قدرتو ع

كتعلم الكبًن للغة األجبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعى يف اؼبواد اؼبقدمة لكل 
 63منهما.

الذم يكوف يف أجود القّوة السيطرة من  ىيمرحلةتطورةرحلةاؼبراىقاؼب
. كاعبسديةمناعبوانباؼبعرفيةكالعاطفيةكاف سواء مراحل األخرل 

                                                           
  ٕٛص أسس إعداد الكتب...ناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،ٕٙ

 ٕٛص أسس إعداد الكتب...ناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،63
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بياجيت ىياؼبرحلةالرابعةكاألخًنةحسب ٘ٔ ك ٔٔ مرحلةالعماللرظبيةبينسن
((Piaget .64.فيهذىاؼبرحلة،يتخطىاألفرادالتجارباؼبلموسةكاجملردةكبشكؤلكثرمنطقية 

كتصنيف احملتول السيكولوجي بنظر إىل بُعد اؼبعريف للمراىقٌن إىل طبسة 
 اعبوانب:

 التفكًن بشكل اجملّرد كالفرضية .ٔ
"سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول حيتوياؼبوضوع يف الكتاب 

واد عن الرتاكيب النحوية اؼب األكؿ عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية "
يعين على  اجملّرد كالفرضيةكالصرفية. ىذه اؼبواد تتطلب التالميذ إىل التفكًن 

 كلمة أخرل كاعبملة جبملة أخرل.التلميذ أف يفّكر الفرؽ كالتغيًن من الكلمة ب
مادة  ٔٗحّت يستطيع التلميذ أف يعامل الكلمة اؼبختلفة كما ىو. كيتكوف من  

يف صبيع اؼبوضوع إاّل اؼبوضوع األخًنة يعين "التعبًن الشفوم كالكتايّب". كىذا 
 .التفكًن بشكل اجملّرد كالفرضيةاغباؿ يدّؿ على 

 التفكًن االستقرائيّ  .ٕ
حيتوم اؼبوضوع يف في ىذا الكتاب يعين فكًن االستقرائيّ التالدليل على 

"سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول األكؿ عبامعة اإلماـ ؿبمد بن الكتاب 
بشكل اعطاء النموذج قبل األسئلة اؼبقّدمة.بذلك  تدريبالعن سعود اإلسالمية "

أّكال يالحظ التلميذ اعبمل  فعلى التلميذ أف يفّكر كيالحظ ماكتب فيو بالدقيق.
يف النموذج حّت يوجد الفرؽ بٌن اعبمل كخُيرج الفرؽ مّث يفّكر عن كيفية تغيًن 
اعبمل من صبلة إىل صبلة أخرل كاألخًن يستطيع  التلميذ أف جيعل اعبمل كما يف 
مثاؿ. ك الشكل اآلخر يعين التدريب عن األسئلة اؼبتعلقة دبعلومة التلميذ عن 

تدريبا يف صبيع اؼبوضوع إاّل اؼبوضوع األخًنة يعين  ٘ٙكوف من النصوص. يت
 "التعبًن الشفوم كالكتايّب".
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 التفكًن اؼبنهجيّ  .ٖ
"سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول حيتوم اؼبوضوع يف الكتاب 

اؼبواد بشكل النصوص اغبوارم  األكؿ عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية "
ك نصوص القراءة الاليت تقص عن إجراءاتالقيامبعمل يف األمكنة اؼبعينة أك 

كاألعماؿ يف اؼبطار كيف   يف اؼبرافق العاّمةاألحواؿ اؼبعينة. اؼبثاؿ يعين األعماؿ 
 ، جبانب مكتب اغبجز كمكتب الربيد، كاألعماؿ اليومية من االستيقاظ إىل النـو

يف اؼبرافق العاّمة، بعض النص يبٌّن عن طريقة العبادة كىو طريقة الوضوء األعماؿ 
. ك غرض منها اعطاء اؼبعلومات إىل كالتيّمموصالة اعبمعة، كالصـو كالعمرة

التلميذ عن إجراءاتالقيامبعمل يف اؼبرافق العاّمة. حّت يستطيع أف يفّكر العمل 
نصا ٕ٘. كيتكوف من  اؼبنهجيّ التفكًن برتتيب ترتيبا منهجّيا. كىذا يدّؿ على

 مواد عن التعبًن الشفوّم كالكتايّب. ٖنصا القراءة، ك ٚٔاغبوارم، ك

 لموعَ تكامل ما تػَ  .ٗ
"سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول حيتوم اؼبوضوع يف الكتاب 

التدريب بشكل األسئلة عن  األكؿ عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية "
نفس التلميذ كحياتو اؼبتعلقة باؼبوضوع يف الكتاب. هبذا فعلى التلميذ أف جييب 
األسئلة بتكامل ماتَػَعلمو حبياتو اغبقيقية.  ك بشكل التدريب الذم ليس لو 

من اؼبواد  لموعَ تكامل ما تػَ النموذج قبل األسئلة. فعليو أف يفّكر اإلجابة ب
 مادة. ٘ٔمن  السابقة. كيتكوف

 حل اؼبشاكل عن طريق التخطيط .٘
"سلسلة تعليم اللغة العربية التعبًن اؼبستول حيتوم اؼبوضوع يف الكتاب 

النص عن حل اؼبشكلة، يعين  األكؿ عبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية "
عن الطالب األجنيب الذم اليعرؼ عنواف السكن اعبامعي، كالتدريب بشكل 

كسها أك مراديفها، كملؤ الفراغ يف اعبمل، كاعطاء اؼبفرد من صلة الكلمات بع
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، كترتيب الكلمات كي تكوف اعبملة كاكماؿ اعبمل بالكلمات احملددةالكلمات،
كي تكوف الفقرة اعبّية.   ترتيب الكلمة، ك جعل اعبملة بالكلمة اؼبهّيأةاؼبفيدة، ك 

ع توقّ ر التلميذ عن كذلك كّلها حيتاج إىل زبطيط عن أم إجابة مناسبة. إذف يفكّ 
يف صبيع  مادة ٖٙإلجابة األسئلة. كيتكوف من اؼبعلومات اؼبختلفة اليت ستحتاج 

 اؼبوضوع.
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 الفصل الخامس
 االختتام

 

 الخالصة . أ
من نتائج البحث اآلتية، توجد الباحثة إلجابة السؤاؿ البحث من 
احملتول السيكولوجي النموم اؼبعريف للمراىقٌن لكتاب "سلسلة تعليم اللغة 

 يعين:   "د اإلسالميةعو معةاإلمافبحمدبنساعبالعربية 
( اعبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف للمراىقٌن يف كتاب سلسلة ٔ
التفكًن بشكل تعين: التفكًن  "العربيةجامعةاإلمافبحمدبنسعود اإلسالميةتعليم اللغة 

حل ، ك تكامل ما تعلمو، التفكًن اؼبنهجيّ ، التفكًن االستقرائيّ ،اجملّرد كالفرضية
عبوانب السيكولوجي النموم اؼبعريف يف  ا اشكاؿ( ٕ. اؼبشاكل عن طريق التخطيط

يعين:  ماـ ؿبمد بن سعود اإلسالميةكتاب سلسلة  تعليم اللغة العربية عبامعة اإل
، بشكل اعطاء النموذج قبل األسئلة اؼبقّدمة تدريبالالرتكيب النحوية كالصرفية، 

األسئلة اؼبوجّهة ، النص اغبوارم كنص القراءة عن سًن األعماؿ يف اؼبرافق العاّمة
عن حياهتم كمتعلقة بالنص، التدريب بشكل صلة الكلمات بعكسها أك  للتلميذ

كاكماؿ اعبمل  اديفها، كملؤ الفراغ يف اعبمل، كاعطاء اؼبفرد من الكلمات،مر 
جعل اعبملة ، كترتيب الكلمات كي تكوف اعبملة اؼبفيدة، ك بالكلمات احملددة

 مل كي تكوف الفقرة اعبّية.ترتيب اعب ، كبالكلمة اؼبهّيأة

 

 اإلقتراحة . ب
 اإلقرتاحة ؼبؤلف كتاب اللغة العربية .ٔ
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ينبغي على اؼبؤلف كتاب اللغة العربية أف يهتم إىل األسس الكتاب 
احملتول صبيع التعليمي كالسيما األسس السيكولوجي كأف يشتمل فيو 

السيكولوجي لتالميذ الذم يستعملوف الكتاب.ينبغي على اؼبؤلف كتاب اللغة 
عدد اؼبواد اؼبضموف عن اعبوانب السيكولوجي النموم لكّل  ف يهتم إىلالعربية أ

اؼبوضوع. ك يهتم على الصوار يف الكتاب كي الكتاب يكوف أجذب عند 
 التالميذ.

 اإلقرتاحة ؼبعلم اللغة العربية .ٕ
يبدع احملتول السيكولوجي مناسب  اللغة العربية أف علمينبغي على اؼب

بطبيعة كشخصية ككفاءة كحاجات التالميذ. كالجيوز للمعلم سبييز على بعض 
 التلميذ.

 اإلقرتاحة للبحوث التالية .ٖ
يرجو من الباحث التايل أف يقـو بإكماؿ ىذا البحث اعبامعي، رجاء بأف 

 يكوف ىذا البحث نافعا.
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 المراجع
 

 المراجع العربية . أ
رشدم أضبد طعيمة، دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية، مكة 

 ـ ٜ٘ٛٔاؼبكرمة:جامعة أـ القرل، 
 ـ ٕٛٓٓ،  الصراع اللغوم اؽبجـو السنة الرابعة العدد األكؿطنطاكم جوىرم  
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،الرياض:  البحث العلمي مفهومو أداتو أساليبوعبد الرضبن عدس ـ.مشارؾ، 
 ـٕ٘ٓٓداراألسامة للنشر كالتوزيع 

لكتب التعليمية لغًن أسس إعداد اناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد  عبداهلل،
 ,)الرياض: دار اإلعتصاـ( الناطقٌن بالعربية
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