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 اإلهداء
 أهدي هذه الرسالة إىل:

. أيب الكرمي حممد إمام معروف و أمي الكرمية سيت مطمئنة يرجى رضامها, وعسى 1
 هللا أن يرمحها كما ربيان صغريا وحيفظهما هللا ويبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخرة

 " عسى هللا أن جيزيهم أعماهلم.حممد يسرا أبدي.أخى الصغري "2
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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إمياان مع إمياهنم و هللا جنود احلمد هلل 
السماوات واألرض وكان هللا عليما حكيما وقد وفقين هللا تعاىل لتحقيق هذه رسالة 

الربانمج  12كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف ال ليلحتاملاجستري، مبوضوع 
. والصالة والسالم على فونوروغو 2سالمية احلكومية درسة الثانوية اإلامليف  ةالديني

سيدان و حبيبنا حممد رسول هللا الذي أخرجنا من الظلمات إىل النور. وأرجو أن تكون 
هذه رسالة املاجستري انفعا يل ومجيع الطالب والطالبة واملهتم ابللغة العربية. ولن أصل إىل 

ساعدين ابملساعدات الكثرية وأرشدىن هذه النهاية إلال بفصله عز وجل، وكل من 
 ابلتوجهات القيمة، فبهذا ينبغي يل تقدمي الشكر والتقدير إىل:

مساحة أ.د. عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .1
 احلكومية مباالنج.

مليادي، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم  مساحة أ. د. .2
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة د. ولداان وارغاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 مساحة د. ولداان وارغاديناات، املشرف األول يف هذا البحث. .4
 هذا البحث.د. سالمة دراين، املشرف الثاين يف مساحة  .5
 2فضيلة الكرمي نستعني املاجستري، رئيس مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .6

 فونوروغو
الربانمج  12فضيلة الكرمي توفيف آفندي، مدرس اللغة العربية يف الصف  .7

 فونوروغو 2الدينية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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ة موالان مالك إبراهيم فضلية مجيع األساتذة يف الدراسات العليا جامه .8
 احملرتمني الذين صبوا الوفرية وعلموا الباحثة علوما انفعة. 

لزمالئي األعزاء يف الفصل ب كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك  .9
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج بدوهنم ما علمت من أان اآلن.

 أقول لكم جزاكم هللا أحسن اجلزاء.
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  مستخلص البحث 

 ةالديني الربانمج 12كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف   ليلحتم. 2018ألفي دية رمحوايت، 
فونوروغو. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة  2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 

العربية، كليات الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 ولداان وارغاديناات، املشرف الثاين أ. د. سالميت  دراين.املشرف األول: أ. د. 

 ، كتاب الطالب لتعليم اللغة العربيةليل: حتاألساسيةالكلمات 

الشك أّن الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا يف العملية التعلمية، و ركنا أساسيا وهاما من اركان 
ألن الكتاب التعليمي إحدى من عناصر عملية التعليم ومصدرا تعليميا يلتقي عنده املدرس والدارس. 

م. كان أشد ما حرصت عليه ان حتدد هذه األسس املواد التعليمية  وتدعو النجاح يف حتقيق أهداف التعلي
إىل التزمها عند أتليف الكتاب التعليمي واستخدمها. لكن،الظهور املشكلة يف كتاب الطالب لتعليم اللغة 

يل الربانمج الديين الذي مل يناسب أبسس املواد التعليمية اجليد. هبدف هذا البحث لتحل 12العربية الصف 
ختصص الديين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  12أسس إعداد الكتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف 

فونوروغو اليت تشمل على: أ( األسس اللغوية الرتبوية، ب( األسس النفسية، ج( األسس  2احلكومية 
لوب مجيع البياانت ابلواثئق استخدم الباحثة مبدخل الكيفي ومنهج دراسة حتليلية ووصفية، وأسالثقافية. 

يف مدرسة  12كتاب التعليم اللغة العربية الصف واملقابلة. وحتليل البياانت إبستخدام حتليل احملتوي لتحليل  
 فونوروغو. 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 

األسس اللغوية والرتبوية تشمل على  (1أما نتائج البحث فيمكن أن تلخص الباحثة كما يلى:
الكتاب ولغة الكتاب والتدريبات والتقومي واألصوات والنصوص الكتاب. استخدام الكتاب حمتوي 

الذي نظامها الدقيق وفكرها العميق وأسالوهبا األديب. وكل التعليمي ابللغة الفصحي يسمي لغة الرتاث 
غوية. املفرات يف  ( األسس النفسية تشمل على املفردات واملهارات الل2، املواد التعليمية تكتب بدون احلركة

ألهنا أتخد املواد التعليمية من الكتب التقلدي الذي استخدم ابللغة كتاب التعليمي بصفة الوصفي، 
( 3توجد الباحثة يف تعليم املهارات اللغوية يعين الضعف القرائي التالميذ يف عملية تعليمية، الفصحي. و 

هناك ثالثة أنواع الثقافية يعين الثقافية األسالمية األسس الثقافية تشمل على حمتوي الثقافية. 
بشكل عام البحث يف الكتاب التعليم مناسبة ابالثقافية اإلسالمية والثقافية العربية والثقافية احمللية. 

والعربية ألن مادة التعليم علم البالغة تبحث عن تعليم الفن األديب الذي يقصد إيل إهتمام التالميذ على 
 وية، بل من الناحية الثقافية احمللية مل يتم ابلبيئة اليومية التالميذ يف حياهتم.أسلوب اللغ
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ABSTRACT 

ALVI DYAH RAHMAWATI, 2018. Analysis of Arabic Language 

Student’s B ook  Grade 12 of  Religious Program in Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo. Thesis, Postgraduate of State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: 

Dr. H. Wildan Wargadinata. Lc, M. Ag. Advisor II: Dr. H. 

Slamet Daroini, M. A.  

Key word : Analysis, Arabic Student’s book 

 Textbook is an important element in learning process. It is an important 

component in learning activities and source of knowledge that unite techer and 

student in learning activities. Because textbook is one of the determining elements 

in realizing learning objectives. The most important concern is to determine the 

principles of teaching material and their consistency when constructing and using 

the textbook. However, there are some problems with the Arabic student’s book 

gradde-12 of Religious Program that are not in accordance with the principles of 

constructing a good learning material.  

This research is aimed to analysis of Arabic Language Student’s Book 

Grade-12 of Religion program in MAN 2 Ponorogo that include: 1) Principles of 

Language and Education, 2) Principles of Psychology, 3) Cultural Principles. This 

reserech used qualitative methode with descriptive analysis reserch methode by 

using data collection methode namely documentation and interview. As well as 

using data analysis in the form of content analysis to analyze the Arabic student’s 

book grade-12 of Religious Program in MAN 2 Ponorogo.  

This result of the study are: The results of this research are: 1) The 

language and education principle in the Arabic language student's book of 

religious program consists of the contents of the book, language, evaluation, 

sound, and text of the book. The use of Arabic fusha or classical Arabic has 

detailed grammatical specifications and a range of deep meanings and literary 

language patterns. All material written in vocabulary without harokat makes 

learning ineffective and students feel bored and difficult to understand the 

material, 2) The principle of psychology consists of vocabulary and language 

skills. Vocabulary in the Arabic language student's book of religious programs are 

textual in nature, this is due to the use of classical Arabic which requires a good 

understanding of mufrodat one by one so it requires a long learning time so it is 

difficult to develop students' language competencies. In addition, in language 

skills, especially in reading and writing, it's difficult for students to understand the 

material in the learning process. 3) The principle of culture consists of cultural 

content. Cultural content only focuses on Arab-Islamic culture. However, local 

wisdom has not been well considered by textbook writers. 
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ABSTRAK  

ALVI DYAH RAHMAWATI, 2018. Analisis Buku Siswa Bahasa 

Arab Kelas 12 Program Agama di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 2 Ponorogo. Tesis, Program Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing I: Dr. H. Wildan Wargadinata. Lc, M. Ag. 

Pembimbing II: Dr. H. Slamet Daroini, M. A.  

Kata Kunci: Analisis, Buku Siswa Bahasa Arab 

Buku ajar merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran, 

dan merupakan komponen penting dalam kegian pembelajaran dan juga 

sebagai sumber pengetahuan yang dapat mempertemukan antara guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan buku ajar 

merupakan salah satu unsur penentu dalam merealisasikan tujuan 

pembelajaran. Yang tidak kalah penting dan menjadi perhatian adalah 

menentukan asa-asas dalam menyusun bahan ajar yang baik dan 

konsistenya ketika menyusun dan menggunakan buku ajar tersebut. Akan 

tetapi, terdapat permasalahan yang muncul dalam buku siswa Bahasa Arab 

kelas 12 Program Agama yang tidak sesuai dengan asa-asas menyusun 

bahan ajar yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan asas-asas dalam menyusun buku siswa Bahasa Arab kelas 

12 Program Agama di MAN 2 Ponorogo yang terdiri dari: (1) Asas bahasa 

dan pendidikan (2) Asas psikologi (3) Asas budaya. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif 

dengan  menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan 

wawancara. Serta menggunakan analisis data berupa analisis konten untuk 

menganalisis buku siswa Bahasa Arab kelas 12 Program Agama di MAN 2 

Ponorogo.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Asas bahasa dan pendidikan 

dalam buku siswa Bahasa Arab program agama terdiri dari isi buku, bahasa, 

evalusi, bunyi suara, dan teks buku. Penggunaan bahasa arab klasik 

memiliki spesifikasi tata gramatika yang rinci dan jangkauan makna yang 

dalam serta pola bahasa yang sastrawi. Seluruh materi yang ditulis dengan 

kosa kata tanpa harokat, 2) Asas psikologi terdiri dari kosa kata dan 

kemampuan berbahasa. Kosa kata dalam buku siswa berbentuk tekstual, hal 

ini dikarenakan penggunaan bahasa arab klasik yang membutuhkan 

pemahaman mufrodat satu persatu dengan baik. Selain itu dalam kemahiran 

berbahasa khususnya dalam membaca dan menulis terdapat lemah dalam 

memahami materi bagi siswa dalam proses pembelajaran, 3) Asas budaya 

terdiri dari muatan budaya. Muatan budaya hanya terfokus pada budaya 

islam-Arab saja. Akan tetapi kearifan lokal belum diperhatikan dengan baik 

oleh penulis buku ajar.  
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 الفصل األول 

 اإلطار العام

 مقد مة .أ
ليم الثالثة، كما يتبني من الشكل عأتيت مواد التعليم لتكمل عناصر الت

التعليم، التعليمي أهم املواد يعد الكتاب مادة تعّلم(. و  –متعّلم  –التايل، )معّلم 
ىت تعىن بتعليم لوالسيما تلك املواد ا هربني يصفون ابلعناية إبعدادمن هنا فإن امل

اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ويظل التسليم أبمهية الكتاب أمرا ال حيتاج إىل 
تقرير، يف الرغم مما قيل ويقال عن تكنولوجبا التعليم وأداته وآالته اجلديدة، يبقى 

 1ه املنتفردة يف العملية التعليمية.للكتاب مكانت
يف العملية وما زال  االكتاب التعليمي عنصرا أساسي ولذلك الشك أنّ 

را الحيتاج إىل برهان، فهو يعد ركنا أساسيا مالتسليم أبمهية الكتاب التعليمي أ
وترمجة وهاما من اركان عملية التعليم ومصدرا تعليميا يلتقي عنده املعلم واملتعلم، 

 2حية ملا يسمي ابحملتوى األكادميي للمنهج.
يشكل الكتاب التعليمي يف املؤسسة الرتبوية، أهم مصدر تعليمي ألنه 

مستوى اخلربات التعلمية ميثله أكرب قدر من املنهاج الرتبوي املقرر. ويوفر أعلى 
ميثل مكانة مي ياملوجهة لتحقيق األهداف التعلمية املنشودة. إن الكتاب التعل

خباصة. وقد يعود ذلك إىل  مركزية يف النظام الرتبوي عامة والنظام الرتبوي العريب
أن الكتاب التعليمي هو أيسر املصادر التعلمية العملية اليت تتوفر للدارس يف 

                                                           
( 2011، )الرايض: العربية للجمع، إضاءت ملعلمي اللغة العربىة لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،  1

 .39ص. 

، )الرايض: دار أسس إعداد الكتب التعلمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  2
 .95( ص. 1991الغاىل، 

1 
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بيئته العامة واخلاصة، بسبب عوامل متشابكة ذات جدور اترخيية وثقافية 
 3ربوية.واقتصادية واجتماعية ونفسية وت

 هكتاب األخرى، ينبغى أتليفالكتاب التعليمي خمتلف بتأليف الأتليف 
أن يهتم على إحتياجات التالميذ والبد تنفيده لشخص خبري مبجاله. الكتاب 
التعليمي إحدي من عناصر النجاح يف حتقيق أهداف التعليم. لذلك،  معرفة 

التالميذ أمرا مهم جودة الكتاب ومدى مالءمته الكتاب التعليمي ابلكفاءة 
 . علمللم

تستخدم الباحثة الكتاب التعليمي من وزيرة الشؤون الدينية بتطبيق 
 2013الذي هلا سياسة خمتلفة بكتاب آخري. يعطي املنهج  2013املنهج 

القرحية أو الرغبة بشكل واسعة وعالنية مناسبة قدرة و الفرصة لتالميذ يف تنمية 
يف فرقة املادة التعلمية اإلختيارية )فرقة تعليم اللغة العربية يشمل  4ابلفروق الفردية.

ولذلك، كتاب التعليمي اللغة العربية هلا كتابني يف  الدراسي. الربانمج"ج"( أو 
هدف   يف تعليم اللغة العربية. الربانمجعملية تعليمية يعين كتاب الالزمة والكتاب 

لفهم الواسعة لتنفيذ إختيار الفرقة تعليم اللغة العربية هو يعطي ا الربانمجكتاب 
التحصص، واإلهتمام الرغبة، وتعمق يف الرغبة تعليم اللغة العربية. إضافة إىل 

يدل على تطوير املادة التعليم من الكتاب الالزمة حسن  لربانمجذلك، كتاب اال
 حتياجة إلستمرار إىل مستوي العليا كمثل اجلامعة اإلسالمية أو احلكومية.إب

 

                                                           
، )عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع، أسس بناء املنهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة،  3

 310( ص. 2011
4 Nuriani Yulianti, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah, Fakultas INSURI Ponorogo, 2014,  hal. 176. 
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تقومي كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف هذا البحث مركز على 
الديين على ضوء أسس إعداد الكتاب التعليمية مبدرسة الثانوية  الربانمج 12

الديين  الربانمجاللغة العربية  تعليمالطالب  .كتابفونوروغو 2اإلسالمية احلكومية 
فونوروغو صدر من وزيرة  2ة اإلسالمية احلكومية مبدرسة الثانوي 12 الصف

تكون على يي ذلدى اهداف التعليم ال  ،2013الشوؤن الدينية بناء على منهج 
ثالث الكفاءت، هي الكفاءة اللغوية؛ الكفاءة  اإلتصالية، والكفاءة 

الطالب  كتاب  .التعليمي كتاب  يف ملواداب تالكفاءكل تضّم    الثاقية)عريب(.
التعليم ابملوضوع  املادة بحث عني 12 اللغة العربية قسم الدينية الصف تعليمل

متاشيا  .اآلايت القرآنية وما تيسر من األحاديث النبوية وكالم العرب شعرا ونثرا
 وفروعها. علم البالغةهبذا موضوع، املادة التعلمية مكتوب عن 

 ذيأحد فنون علم اللغة العربية ال يف تعليم اللغة العربية البالغة علمإّن 
يبحث عن قواعد أسلوب يف الكالم العريب وتعّد البالغة يف إندونيسيا أهم من 

ن آمقومات الثقافة اإلسالمية. ألن علم البالغة حيتاج للمسلمني يف فهم القر 
البالغة هلا دور ادة علم مبتعليم اللغة العربية كتاب الطالب واحلديث.  الكرمي 

وفقا متعدد ان ميكن استعراضه لكي كتاب التعليمي  شيئهناك  معقد مرتابط.
 ألهداف الكتاب التعليمي.  ل

طبعا هلذا  هناك فروق كبرية بني تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،
الفروق فإنه ينبغي أن خيتلف الكتاب التعليمي من حيث الغرض والبناء 

غري  اليت نستعملـها يف مدارسنا العربية إىل البلدان الشقيقة يبعثون ابلكتب. والوسيلة
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. ولذلك التالميذ ال 5يف مدارسها ة العربيةيف تعليم لغ ةاليت تطلب مساعد ،العربية
من يتعلمها يف بلد ال ينطق اللغة العربية حيت حيتاجوا  ايعيشوا الثقافتهم خصوص

من هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية  .أن يتعلموا مجيع املهارات يف املؤسسة التعلمية
املتصلة بنمو التالميذ والذي ينبغي مراعاته عند إعداد واختيار املواد يف كتاب 

 التعليم.
يف كتابه يشتمل الكتاب  انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللاقال 

التعليم علي عدد من الدروس أو الوحدات لكن استند مؤلفه على أسس لغوية 
وتربوية و نفسية و ثقافية. ألن هتتم الرتبية احلديثة ابلكتاب التعليمية وإقامتها 
على أسس تتفق والنظرايت الرتبوية احلديثة. والواقع أن الفروق بني الكتاب 

لرتبوى احلديث  والكتاب التعليم وفق املفهوم الرتبوى القدمي التعليم يف النظر ا
 ليس وفرقا يف مكانه وأمهيته ووظيفة فحسب، بل فرق يف األسس يف يقوم عليها

سرتشاد هبا عن وعى وبصرية يف أثناء و يف درجة الوعى هبذه األسس ومدى االر 
 .6أتليفه واستخدامه

م خصوصا يف اللغة الربية حتليل الكتاب التعليمي إعطاء دور مهأصبح 
جتزئة الشيء إىل حتليل هو الصالح على الكتاب التعليمي جيدا، ولذلك 

مكوانته األساسية وعناصره اليت يرتكب منها، فعل سبيل املثال نقول يف حتليل 
املوضوع اإلنشائي )التعبريي( إنّه يتكون من فكرة عامة وأفكار جزئية، وشواهد 

أبيات شعرية وقيم واجتاهات ومقدمة وعرض قرآنية وأحاديث نبوية، و 

                                                           
)مملكة العربية السعودية  الفروق مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا واللناطقني هبا،انصر بن إبراهيم وأخاه،  5

 1اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة( ص. 

 19ص. د.....، أسس إعداانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  6
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عن ثالث  يف كتابه انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا أعطي.7وخامتة
أسس إعداد الكتاب التعليمي يتكّون عن األساس اللغوية والرتبوية واألساس 
النفسية واألساس الثقافية الذي البد مراعاته يف إعداد كتب تعليم اللغة العربية 

كتاب الطالب لتعليم اللغة ليل الحت لكتابةلذلك ختتار الباحثة . للناطقني بغريها
 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف  ةالديني الربانمج 12العربية الصف 

الكتب إعداد سس كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أب  مالءمةملعرفة و فونوروغو 
 . وتقوميهالتعليمية 

 أسئلة البحث .ب
 ةالديني الربانمج 12لتعليم اللغة العربية الصف كيف حتليل الكتاب الطالب  .1

 سس اللغوية والرتبوية؟أب فونوروغو 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 
 ةالديني الربانمج 12لتعليم اللغة العربية الصف كيف حتليل الكتاب الطالب  .2

 سسأب فونوروغو 2 فونوروغو 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 
 النفسية؟

 ةالديني الربانمج 12لتعليم اللغة العربية الصف كيف حتليل الكتاب الطالب  .3
 سس الثقافية؟أب فونوروغو 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 

 هداف البحث أ .ج
إنطالقا من أسئلة البحث الىت ذكرهتا الباحثة فيما سبق، أن أهداف هذا 

 البحث ما يلي:

                                                           
، اتبع حتليل احملتوي)مفهومه، أمهيته، فوائده، خصائصه، أهدفه، أنواعه، وشروطه(خالد حسني أبو عمشة،   7

 5الشبكة األلوكة، ص. اجلديدة واحلضور على 
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 ةالديني الربانمج 12لتعليم اللغة العربية الصف ملعرفة حتليل الكتاب الطالب  .1
 اللغوية والرتبوية.أبسس  فونوروغو 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 

 ةالديني الربانمج 12لتعليم اللغة العربية الصف ملعرفة حتليل الكتاب الطالب  .2
 النفسية.أبسس  فونوروغو 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 

 ةالديني الربانمج 12لتعليم اللغة العربية الصف حتليل الكتاب الطالب ملعرفة  .3
 الثقافية.أبسس  فونوروغو 2درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امليف 

 

 أمهية البحث  .د
األمهية النظرية: يقصد من هذا البحث يف إثراء املعرفة واملعلومات  (1

 واخلربات يف كيفية حتليل الكتاب التعليمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 
جيدا ومفيدا  قرتاحاألمهية التطبيقية: يقصد من هذا البحث أن يعطي اإل (2

بناء  12الفصل التعليم اللغة العربية  كتاب التعليمللتحسني واإلصالح ل
كي ينتفع هبا للباحثة واملدرسني واملؤلف الكتاب   2013على منهج 

 التعليمي. 

 حدود البحث .ه
 كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية ال ليلحتالبحث يعين  : حدود املوضوعية (1

درسة الثانوية اإلسالمية امليف  ةالديني الربانمج 12الصف 
حدد الباحثة على األسس إعداد  .فونوروغو 2احلكومية 

الذي يتناول املعايري اليت أن ينطلق الكتاب التعليمي 
 .مواد تعليم اللغة العربيةتحليل ب
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 ةالديني الربانمج 12 صفتقوم الباحثة لل : حدود املكانية (2
 الثانوية درسةملاب

 فونوروغو. 2اإلسالمية احلكومية  
 يقتصر الباحثة على زمن البحث يف العام الدراسى  :  حدود الزمانية (3

 م،  للمستوى األول2017-2019  
 حتديد املصطالحات .و

حكم على قيمة األشياء أو املوضوعات أو املواقف  هو عملية إصدار ليلحت (1
اييس للحكم أو األشخاص اعتمادا على معايري حمددة ويستخدم الطرق واملق

 الدراجات والتقارير.على تعلم املتعلمات أو وضع 
الذي استخدام التالميذ  سياألسكتاب ا  كتاب تعليم اللغة العربية هو (2

واملدرسون يف عملية التعلمية لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى 
 فونوروغو.  2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  12 ابلصف

أسس الىت وضعها يف إعداد كتب تعليم األسس إعدد الكتاب التعليمي هو  (3
يتناول املعايري اللغة العربية هي أسس أتليف مستعمله يف جمال تعليم اللغة. و 

 .الىت ينبغى أن ينطلق منها إعداد وتقومي مواد تعليم هذه اللغة

 اتالدرسات السابق .ز
 2014داوي عاتيقة، (1

" لتعليم هيا نفهم اللغة العربيةالكتاب املدرسي ": تقومي  موضوع البحث
 . ملستوى املتوسطةاللغة العربية 

الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة جودة حمتوى : ملعرفة  أهداف البحث
العربية" لتعليم اللغة العربية ملستوى املتوسطة أبدة التقومي 
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الكتاب اللغة العربية لغري الناطقني هبا لعبد الرمحن بن 
غة العربية لغري لإبراهيم الفوزان على معايري إعداد كتاب ال

 الناطقني هبا عن عناصر التقومي.
 الوصفي يف دراسة تقوميية حثة املنهج استخدمت البا: منهج البحث

الكيفي  أبدوات البحث هي أداة تقومي لكتاب  لمبدخ
اللغة العربية لغري الناطقني هبا لعبد الرمحن بن إبراهيم 

 الفوزان إبستعمال الواثئقي بعالمة الفحص
نتائج تقومي الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية"  : نتائج البحث

 63،9%لتعليم اللغة العربية ملستوى املتوسطة هي 
)جيد( من حيث معاجلة أحكام العامة )إخراج الكتاب( 
ولذلك يف معاجلة اخلاص )األصوات، الرتاكيب، 
املهارات اللغوية، أسس إعداد الكتاب التعليمية، 
األنشطة التدريبات والتقومي للكتاب جيد أيضا. إال من 
معاجلة املفردات هي مقبول ألن يف هذا الكتاب التوجد 

 ديدة يف كل درس.الباحثة املفردات اجل
 

 2016أمحد زين هللا،  (2
طبيق حمتوي كتاب تعليم اللغة العربية إبستخدام : ت موضوع البحث

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  2013املنهج 
 األوىل بروبولينجو
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ملعرفة عملية تطبيق حمتوي كتاب تعليم اللغة العربية  : أهداف البحث
يل مشكالت الىت وحتل 2013إبستخدام املنهج 

يواجهها يف تطبيق حمتوى كتاب التعليم تعليم اللغة العربية 
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

 بروبولينجو.
استخدام الباحث املنهج الوصفي يف دراسة حتليلة   : منهج البحث

أبسلوب مجيع البياانت املقابلة واملالحظة مبدخل الكيفي 
 والواثئق.

نتائج هذا البحث أن عملية تطبيق حمتوي كتاب تعليم :  نتائج البحث
يف املدرسة الثانوية  2013اللغة العربية إبستخدام املنهج 

اإلسالمية احلكومية األوىل بروبولينجو مطابق 
إبحتياجات املدرس مبعايري الذى استعمل الباحث 

 فهم ومشكالت الىت يواجهها التالميذ منها صعوبة يف
النطق يف حمتوي املادة وصعوبة يف ترمجة اجلملة ونقصان 
 لفط خمارج احلروف حبسن وصحيح وغري ذلك.

  جودة عن حتليل أو تقومي كتاب تعليم اللغة العربية إما من انالباحثان تبحث من
تطبيق  كتاب تعليم تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا أو منهج الذى إستخدام يف 

 12الطالب لتعليم اللغة العربية الصف كتاب التعليمي. فأرادت الباحثة أن تقومي كتاب 
أبدة التقومي الكتاب اللغة العربية لغري الناطقني هبا لعبد الرمحن بن إبراهيم  يف قسم الدينية

 .الفوزان على معايري إعداد كتاب اللغة العربية لغري الناطقني هبا عن عناصر التقومي
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث األول: كتاب تعليم اللغة العربية

 مفهوم كتاب التعليمي .أ

الكتاب التعليم هو حمتوى التعليمي الذى نرغب يف تقدمية للتالميذ بغرض حتقيق 
أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهو املضمون الذى يتعله التلميذ يف 

ولذلك مفهوم الكتاب التعليمي هو جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق  8علم ما.
واملعلومات الىت تزويد التالميذ هبا االجتاهات والقيم الىت يراد تنميتها عندهم، أو 

                                                           
، )دون العنوان: مؤسسة الوقف دروس الدورات التدريية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن،  8

 111اإلسالمي ومشروع العربية للمسع(ص. 
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املهارات احلركية الىت يراد هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف 
 9املقررة يف املنهج.

يم بشكل خاصة تتكون عن املعلومات، واملهارات والسلوكية الذي الكتاب التعل
معينة. إضافة إىل ذلك، الكتاب تعلمه التلميذ يف هيكل حتقيق املعيار الكفاءة 

التعليمي بشكل تفصليا يعين أنواع املادة التعليمية الذي يتكون من اخلربات )واقعة، 
 10والسلوكية أو القدرة للتلميذ.(، واملهارات، إجراءوفكرة، ورئسية، و 

 

من هذا تعريف أن الكتاب التعليم هو كتاب األساسي للتالميذ ما يصبحه من 
جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يساعد للتالميذ يف عملية تعلمية. 
وهو يؤلفه خصوصا لرتبية وتعليم الىت تزويد التالميذ هبا االجتاهات والقيم الىت يراد 

 هداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. تنميتها عندهم بغرض حتقيق أ

يشكل الكتاب التعليمى عناصرا أساسيا من مكوانت املنهج، فهو إحدي ركائزه 
األساسية يف أي مرحلة تعلمية. فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف وحتقيق األهداف 

نهح من اليت نريد حتقيقها من عملية التعلمية ابإلضافة إىل املكوانت األخري للم
 أنشطة وطرق التدريس.

  وحدات الكتاب التعليميتنطيم  .ب

                                                           
جامعة أو القرى، ، )معهد اللغة العربية املرجع يف تعليم اللعة العربية للنطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   9

 202(صز 1986

10 Direktorat Jendral Penddikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional, Pedoman Memilih dan Menyusun Bahan Ajar, 2006. Hal. 4 

10 
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 :11تنظيم كل وحدة من وحدات الكتاب حبيث تشتمل على العناصراآلتية

مقدمة مناسبة مدعمة ابلنظمات التمهيدية، أس عرض املفاهيم األساسية يف  (1
أشكال وخمططات أو رموسات أومناذج لتكون مقدمات جتريدية تسهل عملية 

 التعليم على املتعلمني، أستنادا إىل نتائج املنطم املتقدم أو التمهيدي )أوزبيل(.
يعرض املفهوم الفرعي للمفهوم األساسي بنص واحد خيتاره من كتابة املؤلف، أو  (2

 خيتار النص من النصوص األخري اجلاهزة مبا يتالءم مع املفهوم وتعلمه بفاعلية.
لتعليمية، بعدد من األسئلة التقوميية الذاتية، تنتهي املوضوعات املكونة للوحدة ا (3

على أن تكون مضامني إجابته واردة يف النصوص املدروسة. إضافة إىل عدد من 
التدريبات واألنشطة املدعمة لعملية تعلم موضوعات الوحدة، وحتقيق األهداف 

 م.التعلمية بنجاح، لتوليد الشعور ابإلجناز والتقدم يف التحصيل املعريف والتعل
اشتمال الوحدة على عدد من املشروعات الفردية أو التعاونية، أو التدريبات، أو  (4

 النشاطات التعلمية، لغرض إتقان تعلم املفاهيم الورداة يف الوحدة.
اشتمال الوحدة على قراءت إضافية أخري مرتبطة مبوضوع الوحدة ملزيد من  (5

 التعلم عند املتعلمني.
واملفاهيم األساسية اليت عاجلتها مبا يساعد  تنتهي كل وحدة خبالصة األفكار (6

 املتعلم على استجماع أفكار ومعلوماته، لغرض إمشار املتعلم ابلتقدم واإلجناز.
تذييل الوحدة التعليمية أو الكتاب بكليته، مبجموعة من أنشطة املتابعة، اليت  (7

ة املتعلم تتناول جممول األنشطة التطبيقية والتدعيمية، اليت تستهدف تطوير ممارس
ومهاراته بعد اإلنتهء من دراسة املادة التعليمية، وتشجيعه على نقل التعلم الذي 
اكتسبه سواء يف إطار املفاهيم أو املبادئ أم املهارات أم القيم إىل الواقع احليايت 
العلمي وتطبيقة يف مواقف جديدة، من أجل إكتساب الكفااية األدائية العلمية، 

                                                           
نشر والتوزيع، ، )عمان:دار املسرية للأسس بناء املناهج الرتبية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة،  11

 .318( ص. 2004
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ة النتقال إثر التعلم. وقد تتكون أنشطة املتابعة على شك وتشكيل قنوات جيديد
دراسة حالة، أو حل مشكلة، أو تنفيذ مشروع أو إجراء حبث أو كتابة التقارير 
أو استنتجات أو إجراء جتارب أو غري ذلك من جماالت التطبيق العلمي 

 لنتاجات التعلم.
 شروط كتاب التعليمي .ج

إن كتاب التعليمي له أمهية ابللغة وكبرية يف العلمية التعلمية إبعتباره أهم 
األدوات التعليمية اليت يستخدمها املدرس يف تعلميه املواد اإلجتماعية والعملية،  
كما أنه متتشر بصورة واسعة يف مجيع اجملالت واألقطار لذا كان من الضروري 

 تطويره من أجل مزيد وفوائده. العناية به العمل الدائم على حتسينه و 
 أما معايري العامة أو شروط الكتاب التعليمي جيدا فهي:

 أن يكون مسامها يف تربية التلميذ وتعليمه (1
 أن يكون مسامهه يف فهم األمل من حوله ويعده للحياة العملية (2
 أن تكون لغته سليمة مع مستوى التلميذ (3
ة إبيفاء وتتضمن أن تكون املادة العملية صحيحية حديثة مشروحي (4

التدليل ابألمثلة وأن تكون وربوطة بباقى املواد الدراسية ابحلياة 
 اجملتمعية

أن يكون املدرسي غنيا ابلوسائل التوضيحية )الصوار، اخلرئط،  (5
 الصوار التوضيحية البيانية(

أن حيرتم التدرج يف عرض املوضوع أي اإلنتقال من اإلطار العام  (6
 الصة تتضمن مغرى الدرس كلهالتفاصيل، مث اإلنتهاء خب

أن يكون حمرتم للمواصفات املتعارف عليها )احلجم، نوع الورق،  (7
 حجم اخلط والكتابة، اخللو من األخطاء املطبعة، مجال األلوان(
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 مواصفات الكتاب التعليمي اجليد. .د

 :12( عن عوامل حتديد مواصفات الكتاب اجليد، وهي55يقول )عبد الوارث سعيد،

 العليا ويقصد هبا تعليم اللغة العربية للمسلمني.الغاية  (أ
العوامل الشخصية ويقصد هبا السن والدوافع واالستعداد واخللفية الثقافية   (ب

 واللغوية.
العوامل اللغوية ويقصد هبا طبيعة اللغة اهلدف زالعالقة بينها وبني الععة األم  (ج

 للدارسني أو اللغة اليت جييدوهنا.
 التعليمية الفنية ويقصد هبا الوسائل التعليمية والتقنية املتاحة.العوامل  (د

 

 .عناصر الكتاب العليمي اجليد .ه

ينبغي عند حتليل أو الكتاب أو تقوميه تعرف الدراسات الىت أجريت كأسس لتأليف 
 : 13الكتاب، ومن هذه الدراسات

حتديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص )يقصد هبا  .أ
 انقرائية الكتاب(.

 حتديد نوع املفردات املناسب للدارسني.  .ب
حتديد أنواع الرتاكيب اللغوية الشائعة يف الكتاابت الىت يستخدمها  .ت

 الدارسون أو الىت تشيع يف الكتابة العامة
                                                           

 97ص. .....، دليل عمل يف إعداد املواد التعلبمية رشدي أمحد طعيمة،  12

، )مكة الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات آخريحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  13
 136( ص. 1983املكتوبة:جامعة أم القرى: 
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حتديد املواقف اليومية الىت يتوقع أن ميرهبا الدارسون والىت حيتاجوهنا  .ث
 إىل ممارسة اللغة العربية فيها

دراسات مشكالت الصوتية الىت يواجهها الدارسون يف نطق  .ج
 األصوات اجلديدة

حتديد املفاهيم الثقايف واملالمح احلضارية الىت جييب أن يشتمل عليها  .ح
 الكتاب

دراسة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفة عندهم )مثل  .خ
م فيها، اجتاهاهتم حنو تعليم اللغة العربية، دوافعهم من ذلك، مشكالهت

 ميوهلم حنو املوضوعات املختارة للكتاب، قدراهتم اللغوية...اخل(
دراسة خصائص اجملتمع الذى سيجري تدريس الكتاب فيه، وإىل أي  .د

مدي تساعد ظروفه على تعليم اللغة العربية، هل هو جمتمع العريب؟ 
هل هو جمتمع أجنىب؟ هل هو جمتمع مسلم غري عريب ؟ هل هو 

(؟ تسود فيه العربية ولغة أخرى؟ هل Bilingualغة )جمتمع ثنائي الل
هو جمتمع مفتوح يتيح الفرصة لالختالط جبنسيات خمتلفة من بينها 
العرب؟ وما أمكانيات ذلك؟ إىل غري ذلك من أمور تتعلق ابلبيئة 

 اليت سيدرس فيها الكتاب.
  .حمتوى كتاب التعليمي .و
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واحلقائق واملعلومات الىت يرجى تزويد الطالب احملتوى يعىن جمموع اخلربات الرتبوية 
يها. كذلك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندها، وأخربوا املهارات احلركية اليت يراد 

 14اكتساهبم إايها هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء املقررة يف املنهج.

مجلة  التعليمية أو احملتوي العلمياخلربات  ورأى حممد حممود اخلوالدة أن احملتوي هو
احلقائق أو املعلومات واملفاهيم واملبادئ والتعميمات واألفكار واملهارات األدائية والعقلية، 
فضال عن االجتاهات والقيم الىت تنطوي عليها املادة التعليمية للكتاب، واليت يراد من 

. رأى  15والوجدنية واألدئية. املتعلم أن يكتسبها ويستوعبها ويتمثلها يف بناء العقلية
( أن حمتوي التعليم هو جمموعة حتتوي على العوامل املعرفية من احلقائق Kempكيمب )

واملعلومات املفصبة والعوامل احلركية من اخلطوات والعمليات واألحوال والشروط والعوامل 
 16الفاعلية.

غري الناطقني هبا يعىن بعض العلماء أن احملتوي يف منهج تعليم اللغة العربية ل ولذلك
جمموعة املواقف التعليمية دات املضمون اللغوي والثقايف واالتصاىل املقدمة للتالميذ، يف 
تعليمه هناك األنشطة اللغوية والثقافية واالتصالية الىت تسهم يف تعليم اللغة العربية عن 

 طريق ممارسة الطالب هلا ومعايشته ملضموهنا.

 عليميإختيار حمتوي الكتاب الت .ز

                                                           
، )مكة: جامعة أم املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلعات األخرى )القسم األول(رشدي أمحد طعيمة،   14

 203( ص. 1976القرى، 

)عمان:دار املسرية للنشر والتوزيع، ، أسس بناء املناهج الرتبية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة،  15
 .315( ص. 2004

(، تعليم اللغة العربية )مناهج وطريقتها واسرتاجتياهتا وموادها الدراسية ووسائل التعليميةعبد احلميد وآخرون،   16
 71( ص. 2007)مالنج: مكتبة جامعة موالان مالك أبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج، 
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أن يتم اختيار احملتوي الكتاب التعليمي أو اخلربات التعليمية لكل وحدة من وحدات 
الكتاب أو جلملة وحدات الكتاب، بداللة األهداف التعليمية املقصودة، حبيث تكون 

 17منتمية كليا وجزئيا وكافية لتغطية جماالت األهداف املخططة بصورة رأسية وأفقية.
 هناك بعض العامة جييب مراعاهتا يف اختيار املادة التعليمية يف كتاب التعليمي، منها:

صحة املادة ويتطلب ذلك حرصا ووعيا من املعلم يف إختيار املادة  (1
 املعرضة.

مناسبتها بعقول التالميذ من حيث مستوها، فال تكون فوق  (2
 مستواهم فيملون منها وال دون مستواهم فيستهرتون هبا.

 تكون املادة املختارة املرتبطة حبياة التلميذ والبيئة اليت يعيش فيها. أن (3
أن تكون املادة مناسبة لوقت احلصة فال تكون كويلة حبيث ال  (4

يستطيع املعلم أن ينتهي منها يف احلصة، وال قصرية حبيث ينتهي 
 منها يف وقت قصري مما يتيح للتالميذ فرصة للعبث، وضياع الوقت.

ب املادة ترتيبا منطقيا حبيث يبىن كل جزء على سابقة جييب أن ترتي (5
 ويرتبط بالحقة من غري تكليف.

 أن تقسم مادة املقرر إىل وحدات توزع على أشهر السنة. (6
ربط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدمي أو ربط موضوع الدرس  (7

 بغريه من موضوعات املادة أو ربطه مبا يتصل به من املواد األخرى.
 الكتاب التعليمياحملتوي  تنظيم .ح

تنظيم احملتوي يعين أحد املبادئ األساسية يف وحدات تعليمية متكاملة 
معرفيا، حبيث تشكل كل وحدة موضوعيا علميا ويعاجل جمموعة من العناصر 

                                                           
 316ص. ، أسس بناء املناهج الرتبية وتصميم الكتاب التعليمي حممد حممود اخلوالدة، 17
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املرتبطة منطقيا يف اإلطار املوضوع الواحد. وأن يراعي يف ترتيب وتنظيم الكتاب 
عليمي، وطرائق التفكري فيها واساليب اكتساهبا ليكون التعليمي منهجية املادة الت

تنظيم حمتوي الكتاب التعليمي متفقا مع طبيعة بنية النظام املعريف الذي تنتمي 
إليه املادة التعليمية، وفقا ملفهوم املنظومية البناء املعريف للمادة وليسعل تعلمه على 

  18املتعليمني.

املعرفة بني املعارف واحلقائق واملفاهيم يفرق اخلرباء يف طريقة تقدمي 
والتعميمات واملبادئ والنظرايت. ويرون ضرورة اتباع احملتوي يتدرج ابلتلميذ عند 

( إىل تنظيم Byronتعلمه هذه األشكال املختلفو من املعرفة. وأشار بريون )
  :  19احملتوي لبنية املعرفة يشمل من التايل

 االجتاه العام للربانمج.حتديد التعميمات اليت تشري إىل  -1
 حتديد املفاهيم األساسية اليت تشتمل عليها التعميمات املذكورة. -2
 اختيار احلقائق الىت توضيح التعميمات واملفاهيم. -3
 صوغ املبادئ أو بناء النظرايت. -4

( لتنظيم احملتوي سائدا بني خلراء إعدد املادة Tylerومازالت املعايري الىت اقرتاحها اتيلر )
 :20مية، منهاالتعلي

(: العالقة الرئسية بني خربات املنهج حبيث تؤدي كل Continutyاالستمرارية ) -1
 خرباة أحداث إثر معني عند التلميذ تدعمه اخلربة التالية.

                                                           
 316ص. ، املرجع نفسه 18

 206، ص. املرجع يف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة،  19

 .207، ص. املرجع يف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة،  20
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(: بناء اخلربات فوق بعضها البعض. فال تقدم خربة لغوية Sequenceالتتابع ) -2
التلميذ بعد ذلك خلربة التالية. أي إال يف ضوء ما سبقها، مث هتيء هذه اخلربة 

أن يكون هناك التسلسل يف عرض املهارات وأن تستفيد كل منهما مما سبقها 
 ويؤدي ملا يلحقها.

(: العالقة األفقية بني احلربات حيق يكمل كل منها Integrationالتكامل) -3
اآلخر. فتدريس النطق والكالم الينفصل عن تدريس مهارات االستماع والقراءة 

 .اخل
 عناصر حمتوي الكتاب التعليمي التعليمي .ط

 معايري اختيار احملتوى .1
يف اختيار حمتوي الكتاب التعليمي، هناك معايري البد من اهتمام 

 : 21هبا، منها
(: يكون حمتوي الكتاب صادقا عند Validityمعيار الصدق ) (أ

ما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا عمليا فضال عن متشيه مع 
 املوضوعات.األهداف 

(: يعترب احملتوي مهما عند ما Significanceمعيار األمهية ) (ب
يكون ذا قينة يف حياة التالميذ، مع تغطيه اجلوانب املختلفة من 
ميادين املعرفة والقيمم واملهارات مهتما بتنمية املهاران العقلية، 
وأساليب تنظيم املعرفة أو جعلخا للمتعلم أو تنمية االجتاهات 

 ية لديه.اإلجياب

                                                           
 22-21( ص. 1979)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  21
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(: يكون احملتوي متمشيا Interestمعيار امليول واالهتمامات ) (ج
مع اهتمامات التالميذ عندما خيتار على أساس من دراسة هذه 
االهتمامات وامليول فيعطيها األولوية دون التصحيح ابلطبع مبا 

 يعترب مهما هلم.
(: احملتوي قابال للتعليم Learn Abilityمعيار قابلية للتعليم ) (د

عندما يراعي قدرات التالميذ متمشيا على الفروق الفردية بينهم 
 مراعيا ملبادئ التدرج يف عرض املادة التعليمية.

(: يكون احملتوي جيدا عندما Universalityمعيار العاملية ) (ه
يشمل أمناطا من التعليم التعرتف ابحلدود اجلعرافية بني البشر 

للمجتمع ينبغي أن يربط وبقدر ما يعكس احملتوي الصيغة احمللية 
 التالميذ ابلعامل املعاصر من حوله.

 ،22رأى طعيمة أن املعايري يف اختيار حمتوي اللغة العربية هيولذلك، 
أن يكون يف احملتوي ما يساعد الطالب على ختطى  حواجز  (1

االتصال ابللغة العربية الفصحي، مرتفقا به يف عمليات التصحيح 
ف من اللغة ما مل تتعدو عليه أدنه اللغوى، متدرجا معه حىت أيل

أو جيرى به كالمه. ويتطلب هذا ابلطبع أن نتعرف على الرصيد 
اللغوى العرىب الذى يقدم به الطالب إىل املدرسة حىت نعرف متاما  

 كيف نبدأ. 
أن يكون يف احملتوي ما يساعد الطالب على أن يبدع اللغة ليس   (2

حملتوي أن يوفر من فقط أن ينتجها كاستجابة آلية. إن على ا

                                                           
 .205ص. ......،املرجع يف تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة،    22
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الفرصة ما يثرى رصيد الطفل من اللغة وما ميكنه من االستعمال 
 الفعل هلا.

أن يكون يف احملتوي ما يعرف الطالب خبصائص العربية. وإدراك  (3
مواطن اجلمال يف أساليبها وتنمية اإلحساس عنده ابالعتزاز 

 بتعليم العربية.
 طرق اختيار احملتوي. .2

لواصع النهج عند اختيار احملتوي. فيما هناك عدة أساليب ميكن 
يلى أكثر األساليب شيوعا يف اختيار حمتوي مادة اللغة العربية 

 ، 23للناطقني بلغات األخري
املناهج األخرى: ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات  (أ

. ويف EFLأو كلغة أجنبية  ESLالثانية مثل اإلجنلزية كلغة اثنية 
املنهج يستطيع أن ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجه. ضوء هذه 

مع األخد يف االعتبار التفاوت بني طعيمة اللغتني )العربية 
 واإلجنلزية( وظرف املناهج.

ميكن للمعل أن يسرتشد آبراء اخلرباء (: expertsرأى اخلبري )  (ب
ني يف تعليم العربية للناطقني بلغات األخرى الربانجمسواء أكانو م

أو كانوا معلمني أو كانوا لغوين أو تربني أو من كانت له صلة 
وثيقة ابمليدان. ويف هذه احلالة ميكن للمعلم أن يقدم تصورا 
للخربات الىت يريد تزويد الطالب هبا أو املوضوعات الىت يريد 

اء ألخد أرائهم فيه تعلمها إايها مث يغرس هذا التصور على احلرب 

                                                           
 .207-205ص. ......،املرجع يف تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة،   23
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( أو مقابلة Questionnarieوذلك من خالل استبيان )
(Interview( وحلقة حبث )Seminar.أو غريها ) 

ومما يتصل برأى اخلبري الوقوف على ما انتهت إليه مؤمثرات 
وندوات وحلقات البحث يف جمال تعليم اللعربية للناطقني بلغات 

الدراسات واألحباث العملية أخرى وكذلك ما انتهت إليه 
 السابقة.

يقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول  (:Surveyاملسح) (ج
خصائصها الدارسني وتعرف ما يناسبها من حمتوي لغوى. كأن 
جنرى حول األخطاء اللغوية الشائعة يف املستوى االبتدائى مث 
خنتار موضوعات النحو أو الرتاكيب الىت تساعد على تالقي هذه 

اء أو عالجها. وكأن جنرى دراسة حول ميول الطالب يف األخط
القراءة واهتماماهتم حول الثقافة العربية مث نتخد نتائج هذه 
الدراسة أساسا الختيار املوضوعات املناسبة وكأن ندرس دوافع 
الطالب أو اجتاهاهتم أو مشكالهتم يف تعليم اللغة العربية. زكأن 

الدارسني متبعني يف ذلك منهج ندرس العالقة بني العربية ولغات 
 (.Contrastive linguisticدراسات التقابل اللغوى )

(: يقصد بذلك حتليل املواقف الىت حيتاج analysisالتحليل) (د
الطالب فيها لالتصال ابلعربية. كأن ندرس مواقف احلديث 
الشفهي أو مواقف الكتابة ابلعربية أو ندرس املواقف الوظيفية 

 Arabic forاملناسبة للربامج التحصصية )العربية ألغراض خاصة 

spesial purpose (ASP)علم ( يف مثل هذه الدراسات يقوم امل
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( أو حتلبل tast analysisأو الباحث مبا يشبه بتحلبل املهمة )
 (.job analysisالعمل )

 مبادئ إختيار حمتوي الكتاب التعليمي .ي

التعليم املعتمد على كفاءة اعتمادا إىل الفكرة الرئيسسة على أن ما 
ه التلميذ بوسيلة العملية التعليمية البد من أن يرمزها بوضوح يف مستوي حيصل

( ومستوي Content Standarالكفاءة الذي يشمل معيار املادة أواحملتوي )
ويتضمن معيار املادة التحصيل فيه معيار  (.Performance Standarالتنفيذ )

أو أقل من ذلك.  %100استيعاب التلميذ حنو املادة على تعليم اللغة العربية 
لميذ للحصول على مستوي فاملادة التعليمية إذا تعلب دورا هاما يف مساعدة الت

الكفاءة. فاختيارها يف العملية التعليمية بعد تعيني نوع املادة ومستوي الكفاءة 
 24والكفاءة األساسية.

ومثة مبادئ البد من االهتمام يف إختيار املادة التعليمية اليت تشتمل على 
( أي هلا الصلة. فاملادة التعليمية البد أن تكون هلا Relevanceثيقة الصلة )

( Consitencyمبستوي الكفاءة والكفاءة األساسية. والثبات )الصلة أو العالقة 
أي إذا كانت الكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعاهبا تتكون من أريعة 

اية أنواع، كانت املادة التعليمية تشتمل على أربعة أنواع. وأما الكف
(Adequacy تعين أن املادة التعليمية البد من أن تكفي ملساعدة التلميذ على )

 25االستيعاب الكفاءة األساسية املدروسة.

                                                           
24 Direktorat Jendral Penddikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional, Pedoman Memilih dan Menyusun Bahan Ajar, 2006, hal. 2. 
 7-6املرجع نفسة، ص.  25
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واليقل األهيمة يف إختيار حمتوي الكتاب التعليمي هو الضابط يف تعيني 
ليلة مشولية املادة التعليمية ودقتها. هذان األمران حيذر املدرس يف تعليم املادة الق

أو الكثرية فعال، أو أكثر سهولة أو صعوبة. وأما الضابط يف ترتيب املادة 
(Sequency.سوف يسهل التلمذ دراسة هذه املادة التعليمية ) 

البد من االهتمام يف تعيني مشولية املادة التعليمية يعين اجلانب املعريف 
رس يف غرفة والوجداين واملهاري، وهذا مهم لسبب أهنا إذا استخدامها املد

الدراسة، لكل منها حيتاج إىل اسرتاتيجية ووسائل تعليمية خمتلفة. ابإلضافة إىل 
ذلك، أن تعيينها البد من االهتمام بوسع املادة دقتها. ووسع مشولية املادة 
التعليمية يعين أهنا تصور عدد املادة اليت أدخلت يف مادة تعليمية، وأما دقتها 

 ملوجودة فيها اليت البد من التلميذ تعلمها واستيعاهبا.يتعلق بتفاصيل املفاهيم ا

( أي Adequacyويلي من املبدأ يف تعيني مشوليتها وهو مبدأ الكفاءة )
مناسبة مشولية املادة التعليمية للحصول على استيعاب الكفاءة األساسية املعينة. 

ول على الكفاءة تعيني مشولية املادة مهم ملعرفة كثرهتا أو قلتها أو مناسبتها للحص
 األساسية.

 

 

 يف إعداد الكتاب التعليمياملبحث الثاين: األسس 

 يف إعداد الكتاب التعليمياألسس مفهوم  .أ
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يقصد أبسس إعداد الكتاب يعىن جمموعات العمليات الىت قام هبا املؤالف 
وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم ، إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي

اللغة. والوضع األمثال يف أتليف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض 
إجراء من الدراسات قبل أتليف أي كتاب، فضال عن توفري عدد من األدوات 

 26والقوائم والنصوص الىت يعتمد عليها أتليف الكتاب.

اللغة أسس إعداد الكتاب تعترب أسس الىت وضعها يف إعداد كتب تعليم 
يتناول املعايري الىت ينبغى أن العربية هي أسس أتليف مستعمله يف جمال تعليم اللغة. و 

 27ينطلق منها إعداد وتقومي مواد تعليم هذه اللغة.

 التعليميإعداد الكتاب أالسس يف  .ب
لوجدان أننا أمام فإذا ظران إىل ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 :28يتصل ابملواد التعليمةأمرين فيما 
إما أن خنتار من املواد والكتب املطرحة يف امليدان. يف هذه احلالة  •

تقابلنا صعوبتان: أوالمها ما ُوِجه إىل هذه املواد والكتب من 
انتقادات كثرية. واثنيتهما عدم وجود معايري إجرائية متفق عليها 

 لالختيار السليم 

                                                           
، )مكة الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات آخريحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  26

 135( ص. 1983املكتوبة:جامعة أم القرى: 

، إعادة النظري يف أسس إعداد كتاب التعليم العربية لغري الناطقني هباتنكو عني الفرحة وتنكو عبد الرمحن،   27
 2( ص. 2011)ماليزاي: املؤترة السنوي الثاين لطالب دراسات العليا بكلية معارف الوحي وعلوم اإلنسانية، 

 28-27ص.  ........الكتاب حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  28
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يف هذه احلالة تقابلنا صعوبة  وإما أن نقوم إبعداد مواد جديدة. •
تتمثل يف قلة الدراسات واملمارسات العملية الىت تصع بني أيدبنا 

 األسس واملبادئ الىت ينبغي أن حتكم هذه إعداد.
والواقع أن الفرق بني الكتاب التعليمي يف النظري الرتبوي احلديث 

ه وأمهيته والكتب التعليمي وفق املفهوم الرتبوي القدمي ليس وفقا يف مكان
كذلك يف األسس الىت يقوم عليها، ويف درجة ووظيفته فحسب، بل هو فرق  

الوعى هبذه األسس ومدى االسرتشادة هبا عن وعى وبصرية يف أثناء أتليفه 
 29واستخدامه.

 األسس اللغوية والرتبية (أ
ويقصد هبذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب 

كتاب التعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  واألسلوب املناسب الىت تقدم يف  
 30يف عرضها للدارسني، ومدى سهولة أو صعوبة تلك املادة للدارسني.

وتتناول اللغة املقدمة يف كتاب العربية كلغة اثنية تقدم عى املستوى 
من  اللغوي الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتاكييب العربية يلزم معرفة أى نوع

اجلمل يقدم؟ هل االمسية أو الفعلية؟ وهل تبدأ ابلبسيطة أم املركبة؟ اإلجابة عن 
هذه األسئلة من الصعب تناوهلا لغواي مبعزل عن اجلانب الرتبوي، مث رأي أن 

يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما  )اللغوية/الرتبوية(هذين األساسني 
لتدخلهما، ولذا فضلنا تقدميا   وظيفته ولكن من الصعب الفصل بينما نظرا

                                                           
  19( ص. دار اإلعتصام) ،أسس إعداد الكتب التعلمية لغري الناطقني ابلعربيةوأخاه،  عبد هللا الغاىلانصر 29

 35وأخاه ،......ص.  عبد هللا الغاىلانصر  30
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كأسس واحد، وإن كان بعض الباحثني فصل بينهما، لكن لكل ابحث وجهة 
 31 نظرة عند تقدميه للموضوع وفلسفة اخلاصة الىت مييل إليها.

معرفة هذا أسس تساعد املسئوليني عن وضع املواد التعليمية واختيارها 
مج الذي يقومون على ختطيطها على حتليل هذه املواد وحتديد أيها يصلح للربان

 هي: 32وتنفيذه. تتلخص هذه املبادئ أو أسس الرتبيوية يف عدة جماالت
 مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل. .1

إن املواد األساسية الىت تعد لتعليم أى لعة أحنبية عادة ما يقدم 
ن توافر أربعة بعضها كما كبريا من الكلمات اجلديدة. لذلك أ

 شروط: 
 أن متسح املواد بنمو مستمرة متتابع يف مهارات اللغة وعادهتا. -
 أن تقدم املواد متعددا من األنشطة اللغوية زالثقافية -
 أن تقدم تنظيما متكامال للمهارات واملواد الثاقفية -
 أن تقدم حمتوي مفيدا وانفعا -

 ادة التعليمية.الضوابط الرتبوية عند املعاجل اجلوانب املختلفة للم .2
هكاك جمموعة من الضوابط الىت ينبغى أن تراعى عند وضع واختيار 
املواد األساسية لتعليم أي لغة أجنبية. الضوابط هتداف عادة إىل 
وضع املادة يف صورة تتعد فيها مستوايت السهولة والصعوبة. تتمشل 

( 4( اللغوايت، 3( األصوات 2( املفردات، 1هذه الضوابط منها: 
 ( األسلوب. 5ملضامني الثقافية، وا

 مبادئ تتصل بوضوح املادة التعليمية وانقرائيتها. .3
                                                           

 35وأخاه ،......ص.  عبد هللا الغاىلانصر  31

 47ص. .....، الكتاب األساسيحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  32
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انقرائية أو امقروئية هي احملصلة التهائية لعدد من العناصر الىت 
تشتمل عليها مادة املطبوعة مبا يف ذلك أشكال التفاعل بني هذه 

 33العناصر والىت تودي إىل جناح عدد من القراء يف االتصال هبا.
 مبادئ تتصل مبحتوي املادة التعليمية. .4

حيث ينبغي أن يكون احملتوي النعريف متصال خبربات الدارسني 
وأغراضها، ذلك ألن تنمية امليول واالحتفاظ هبا يتطلب أن يكون 
احملتوي ذا معىن داللة مناسبة للدارسني، وأن يتحرك من املألوف هلم 

ميكن فهمه وتصديقته  وأن يتصل مبا يعرفون أو يودون معرفته حىت
 واستخدامه.

 مبادئ تتصل مبناسبة املادة وإمكانية تدريسها. .5
تعىن مناسبة املادة وطريقة التدريس )تتعلق بنوع الطريقة، وتقدمي 
املادة التعليمية، وزمن الدارس الواحد ومكوانة الدرس( لتحقيق 

ينبغى األهداف الىت وضعت من أجلها، ومناسبة لتحقيق تعلم، وهنا 
ىل عدة أمور منها أن تناسب املادة وجهة نظر أصحاب ‘االلتفات 

يف لغتهم وثقافتهم، وأن ميشي مع األغراض واألهداف والىت وضعت 
من أجلها، وأن تغطى كل أوجه برانمج تعليم اللغة، وأن تكون 
اقتصادية يف الوقت الذى تستغرقه والتكلفة املادية واجلهد الدى 

 والتلميذ، وأن تكون فّعالة يف تعليم اللغة بنجاح.تتطلبه من املعلم 
املبادئ الرتبية العامة. هناك بعض املبادئ الرتبية الىت ميكن إغفاال  .6

( األهداف التعلمية، 1عند إعداد املواد التعليمية األساسية، منها: 

                                                           
 76وأخاه ،......ص.  عبد هللا الغاىلانصر   33
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( 5( املصاحبة، 4( الوسائل التعلمية، 3( التدريبات واالختبارات، 2
 عليمية.واضع املادة الت

ويف ضوء هذه املناقشة ميكن اخلروج مبجموعة عن املبادئ واألسس 
والشروط اللغوية الىت ينبغي أن تراعى يف إعداد األساسية لتعليم اللغة 

 :34العربية لغري الناطقني هبا

 أن تعتمد املادة التعليم اللغة العربية الفصحى لغة هلا. (1
األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة أن تعتمد املادة على اللغة  (2

 معتمدة.
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة ابملفاهيم واحلقائق الىت أثبتتها  (3

 الدراسات اللغوية احلديث.
أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية  (4

 )مجع الضمائر مثال(
وليست لغة مصطنعة، أي  أن تكون اللغة املقدمو لغة مألوفة طبيعية (5

 تقدم اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها.
 أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها. (6
 أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. (7
أن تعاجل املادة ومنذ بداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات  (8

 واجلمل ذات املعىن. 
 اهلجاء وحتليل الكلمات وتراكيبها. أن تعاجل املادة (9

 أن تعتىن ابلرمز والصوت لكل احلرف. (10
                                                           

 64ص. .....، الكتاب األساسيحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  34
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 أن تبدأ املادة ابلكلمات واجلمل وليس ابحلروف. (11
 أن تظهر العناية ابلنرب والتنغيم. (12
 أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية. (13
 أن تعتميد املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال. (14
ضة وصعبة الفهم وقليلة أن تتجنب املادة القواعد الغام (15

 االستخدام.
 أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه. (16
 أن أتخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا. (17
 أن هتتم بعالمات الرتقيم من أجل أظهار التنغيم. (18
أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية  (19

 التقابلية.
 اللغوية الىت تربزها الدراسات والبحوث.أن تلتفت إىل مشكالت  (20

 األسس النفسية (أ
يعد األسس النفسية جانب مهما يف أية عملية تعليمية، بل ال خيلو حبث أو  
كتاب يتناول هذه العملية من احلديث عن دور هذا اجلانب وصلة ابملوضوع 
الكلي للبحث أو الكتاب. وابملثل ال نستطيع عند تناول موصوع كموضوع مواد 

عليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا إال أن جيذب انتباهنا إىل هذا العنصر. ت
فاحلقائق املتصلة بنمو املتعلم البد أن توجه ابلضرورة مضوعات املادة التعليمية 

 من حيث البناء والرتاكيب والشكل واملضمون. 
واملبادئ املتصلة بنظرايت التعلم وبدور امليول والدافعية فيه كلها اسس نفسية 
تلعب دور كبريا يف إعداد واختيار وتنظيم املواد التعلم. ولعل االهتمام هبذا 
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األسس ومراعاته يعتمد إىل حد كبري على مدى مسايرة مواد التعلم ملستوايت 
دث احلقائق واملبادئ يف ميدان النمو ومدى مناسبتها للميول ومراعاهتا ألح

 35التعلم يشكل عام وتعلم اللغات األجنبية بشمل خاص.
من الواضح أن لكل مرحلة عمرية هلا خصائص النفسية والعقلية، بل إن 
األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية 

املتصلة بنمو التالميذ والذي ينبغي من هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية الواحدة، 
 36مراعاته عند إعداد واختيار املواد يف كتاب التعليم.

ينطبق على أفراد اجملتمع  -االختالف يف قدرات-إذا كان هذا األمر 
الواحد فإته أحرى أن ينطبق على دراسي اللغة العربية من غري الناطقني هبا، 

ت متنوعة، ةجنسيات خمتلفة حيث إهنم أيتون من بيئات شيت، ومن ثقافا
األمر الذى يؤدى إىل اختالفون يف دوافعهم ويف دراجة اهتمامهم وسرعة 

 تعليمهم للعربية.
ويظن كثري من املختصصني يف تعليم اللغات األجنبية أن هناك عالقة 
وثيقة بني أمناط منو الفرد وبني القدرة على تعليم اللغة األجنبية، وأن هناك 

 تعلم الصغري وتعلم الكبري للغة األجنبية. هذا الفرق الذي فرقا حمسواب بني
  ينبغي أن يراعى يف املواد املقدمة لكل منهما.

هذا الفرق عادة ما ينحسب على عدد املفردات ونوعها، وعلى نوع 
الرتاكيل وطوله وقصرة وسهولته وصعوبته، وعلى املعىن من حيث عموميته 

ث متركزه حول الذات وتعديه إىل جمال وضيقة والربانجمه. وعلى النمو حي
 أوسع. وعلى إدراك من حيث صينقة واتساعه وعمقه وسطحيته.

                                                           
 29ص.  ........الكتاب حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  35
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ويهتم علماء النفس والرتبية بدراسة املهارة ومنو كجانب مهم من جوانب 
التعلم. ولقد التفت املالربانجمون يف تعليم اللغات األجنبية إىل أمهية دراسة 

صدى لوضع املواد التعليمية. ومن الصعب مهاات اللغة وحتليلها عند الت
وضع واختيار مواد تعليمية سليمة ومناسبة دون حتديد للمهارات اللغوية اليت 
نريد أن ننميها. ودون حتديد ملستوى هذه املهارة الذي ينبغي أن بدأبه، 
وللمستوي الذي جييب أن ننتهي إليه. إن حتديد مهارات اللغة ومستوايهتا 

ما يقوم على أساس مطابقتها مبراحل السلوك اللغوية، اإل أن املناسبة عادة 
 37الدارسني خيتللون بشكل كبري يف السرعة اليت يطورون هبا مهاراهتم.

إن مهارات مثل النطق  الصحيح أو تعرف الكلمات، ومعرفة املعين العام 
وحتصيل املفردات اجلديدة، واهلجاء وحتليل الكلمات، وفهم اللغة املتحدث 

واالستجابة هلا.... اخل. ينبغي أن تكون واضحة يف ذهن واضع املادة  هبا
 حبيث جيعل من املادة املختارة سبيال منظما ووافيا لتنميتها. 

ولقد كشفت الدراسات الىت درات حول منو اإلنسان، عن أن عملية 
النمو املنتشرة لإلنسان ترى أن التنمية املتدرجة واملتتابعة واملنظمة ملهارات 
اللغة تناسب تدرج وتتابع مراحل نضج املتعلم. ومن هنا أصبح من الضروري 
أن توضع مواد القراءى بشكل يتمشى مع مراحل النضج اليت وصل إليها 
املتعلم، ومن هنا أيضا ختتلف املواد اليت توضع لتعليم الصغار عن تلك اليت 

ي مبا يناسب توضع لتعلم الكبار. ومن هنا أيضا ينبغي االهتمام يف احملتو 
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الكبار والصغار من حيث املضامني وطرق الصياغة والتناول، حبيث يعكس 
 38ذلك صياغ الكبار وواقع جتارهبم وضيق خربة الصغا وخيالية اهتمامهم.

 ةاألسس الثقاف (ب
تعترب كلمة الثقافة من الكلمات اليت يغمض على بعض االفراد فهم 

الناس كلمة )الثقافة( مرادفة لكلمة معناها وتبني حقيقتها، إذ يرى بعض 
"التعلم" أو "التعليم" فاملراد املشقف إذن هو الفرد املتعلم أو املتحضر. كذلك 

وجيعل هذين اللفظني  Civilization-خيلط البعض بني الثقافة أو احلاضرة 
مرتادفني، أى يدالن على معين واحد، مع أن احلاضرة تعين يف احلقيقة سيادة 

يطرته على سلوك اجملتع اإلنساين، أى أن احلاضرة الزمة من لوازم القانون وس
اجملتمعات الىت قطعت شوطا الأبس به من الرقى وليست الثقافة كذلك 

( وعلم اإلنسان Sociologyوالثقافة كما يعرفها علماء االجتماع )
(Antropology وعلماء الرتبية هي مجيع ما أنتجه العقل األنساين، وعاش )

ه. ويشمل ذلك اللغة والدين والعادات والتقاليد واألزايء وأنواع املباين به أول
 39املواصالت....اخل

 
 

 أقسام الثقافة يف تعليم اللغة العربية •
ابلتفصيل تعريف على أقسسام الثقافة وأنواعها وميت ميكن أن نقول على 
اإلنسان انه متقف حيث تعترب كلمة الثقافة واحدة من أكثر املصطلحات 

                                                           
 31ص.  ........الكتاب حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  38

 املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب )من النظرية إىل التطبيق(،فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  39
 119( ص. 2003)مكتبة وهبة: القاهرة، 



43 
 

 
 

املستخدمة حبياتنا املعاصرة. لكنه هو شائع بيننا أن مصطلحات ثقافة هو 
واإلجتماعية ( ابإلجنليزية وهو معناه احلاىل الشبيعة Cultureمقابل ملصطلح )

 أكثر من كوهنا حالة فردية. 
تتنوع وتعدد أقسام الثقافة حبسب تعدد وإختالف املوضوعات اليت يتم 
تناوهلا، فهناك ما يركز على كل ما يتعلق ابجملتمع وهناك ما ميكن تركيزه كما 

 يلى: 
 الثقافة اإلسالمية .1

سائر أمة خاصة هبا وأمة اإلسالم تنفرد ثقافتها عن ثقافة لكل 
األمم حيث تكتسب متيزها اخلاص بني الثقافات يف حتديدها أوال، 
ويف مقوماهتا وعناعصر وخصائصها اثنيا. إن تعريفات الثقافة 

 : 40اإلسالمية متعدد ويرجع هذا التعدد إىل
 جدية هذا املصطلح وحدائته. -
 العلماء املعاصرين حول هذا املصطلح.  راتاختالف تصو  -

وأقرب تعريف هلا أهنا: معرفة مقومات األمة اإلسالمية العامة 
بتفاعالهتا يف املاضي واحلاضر، من دين، ولغة، واتريخ، وحارة، وقيم 

 وأهداف مشرتكة بصورة واعية هادفة. 

 :41تتجلى أمهية الثقافة اإلسالمية ابلنظر إىل أهدافها كما يلى

                                                           
)أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات  املدخل إىل الثقافة اإلسالمية،إبراهيم ين محاد الريس وأخاه،  40

 .12ص.  ود، طبعة مزيد منقحة(اإلسالمية، جامعة املك سع

  .14مرجع نفسه، ص.   41
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والشامل للحياة واإلنسان تقدمي التصور الصحيح الكامل  -أ
والكون من خالل حتديد عالقة اإلنسان بربه وعالقته بنفسه 

 واآلخرين وابلكون أمجع. 
إمدد الدارس حبصيلة مناسبة من املعارف املتعلق  -ب

ابإلسالم عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وحصارة بوصفه عاما 
هذا يعطيه حصانة ضد  صاحلا للبشرية يف كل زمن ومكان،

 تيارات اإلحلاد املختلفة.
تنمية روح الوالء لإلسالم وتقدميه على ما سواه من صوار  -ج

 االنتماءات اإلخرى.
إبراز النظرة الشمولية لإلسالم ابعتباره كال مرتابطا متكامال،  -د

ال ينفصل فيه أصل أو فرع عن آخر، والتخلص من النظرة 
 جوانب احلياة. ه على بعضاجلزئية له اليت تقصر 

ترمجة األخالق والتعاليم اإلسالمية إىل واقع عملي وسلوكي  -ه
ملموس، يعايشه املسلم يف حياته العملية اليومية، ابعتبار 

 اإلسالم نظاما تطبيقيا يف احلياة. 
ه، وإظهار وسطيته وقدرته على بيان خصائص اإلسالم ومسو  -و

 حتقيق السعادة يف امليدان. 
 الثقافة العربية  .2

تعترب الثقافة العربية من أهم وأغين الثقافات على صعيد العامل. 
بشكل مشرق ترسخت جدزرها هذه الثقافة قبل اإلسالم وبزغت 

متثلت يف عدد كبري من اخلطب واحلكم والقصائد الشريعة واألمثال: 
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حيث جتلت عبقرية اللغة وكانت أهم صورة حلياة العرب قدميا ومرآة 
 مشاعرهم وعمق خياهلم. تعكس بوضوح أفكارهم و 

بعد ظهور اإلسالم شرع العرب يف نقل العلوم القدمية ومن هنا  
كانت انطالقتهم حنو آفاق الكون مبدعني ومستكشفني. هذا 

وكافة فنون القول. ابإلضافة لغزارة عطائهم يف جمال األدب والفقة 
نصبت العديد من الفخاخ لإلطاحة ابلثقافة العربية عرب األزمن، ومن 

 حماولة إلقصائصها عن التعليم. ابإلضافة أمثلتها السعي الدؤوب يف
لشيت جماالت احلياة وأيضا كانت هناك حماوالت إلدخال عدد من 
املفاهيم املزيفة. وابإلضافة لثقافة العوملة اليت ظهرت وانتشرت لتزاحم 

 الثقافة العربية والعدد من الثقافات األخرى يف العامل. 
للغة العربية واإلسالم. من للثقافة العربية مكوانن رئيسيان، مها ا

هنا توسع مفهوم الثقافة العربية ليشمل كلمة اإلسالم وتعترب اللغة يف 
التأثري على العقل اجململ وعاء جلميع العلوم، وهي تعترب أهم وسائل 

عن طريق الشعور حبكمتها وأدهبا ونثرها وشعرها وأساطريها 
 42وقصصها ابإلضافة لسائر أدواهتا الفنية.

 
 الثقافة احمللية .3

الثقافة الثقافة احمللية هي جزء من الثقافة العربية واإلسالمية، هذه 
تؤكد وتشري دوما إىل تلك القيم الدينية واالجتماعية املشرتكة اليت 
جتمعنا وتربز تالمحنا. الثقافة احمللية تعلمنا أن ما نسمعه من مفاهيم 

                                                           
 com/3https://mawdoo.  الثقافة العربية، 42

https://mawdoo3.com/
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يف الثقافة املتوارثة عاملية معاصرة هي يف الواقع جزء أساسي وأكيد 
 عرب الزمن. 

فمثال ما نسمعه عن حقوق اإلنسان على الطريقة الغربية ليس 
جبديد علينا، وما نسمعه عن محاية البيئة وهي يف الواقع من عمق 
الثقافة والرتاث البدوي الذي الذي نشأة عليه، وما نتعلمه من 

الغرب وهي التحضر واالتيكيت واليت نعمتقد أن استورده من مبادئ 
يف الواقع موجودة يف ثقافة بل تعد من أهم مقومات تلك الثقافة 
ومشتقمة من الرتاث وخمرون احلضاري وما نشأة عليه وورثه من آابئه 

 وأجداده. 
أما الثقافة العربية اإلسالمية هي يف الواقع مصدر إهلام حضاري و 

املعاصرة وللعامل أمجع لو أن تبصر فيها وعرف كيف يشتق منها قيمنا 
 43ونوظفها لتحسني منط حياتنا وصورتنا لدي اآلخر.

 الثقافة يف كتاب التعليمي •
الكتاب التعليمي هو وعاء الذي حيمل الثقافة فهو يكتب ابلرموز الىت 
تكون الكلمات واجلمل واألفكار، هذه اجلمل يف حقيقتها ااّل تعبري عن 

عند حدث عن األسس الثقايف كأسس يف إعداد الكتاب  44الثقافة.
 التعليمي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا سوف نتتاول النقاط األتية: 

 يف كتاب التعليمي ةحمتوي الثقاف (1

                                                           
، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: أبعاد الثقافةنصر الدين إدريس جوهر،   43

 4سورااباي( ص. احلكومية 
 42ص.  ........الكتاب حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   44
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 تعريف الثاقفة أبهنا األفكار املثل واملعتقدات واملفاهم واإلجتاهات 
جمتمع من اجملتمعات. بعبارة أخرى تعين والعادات والتقاليد الىت تسود يف 

الثقافة كل ما صنعه اإلنسان بعقله ويده. والثقافة هبذا ال توجد يف جمتمع 
دون آخرى، فلكل جمتمع له أهدافه واجتاهاته وعاداته وتقاليده، مث فإن 

 45الثقافة ختتلف ابختالف اجملتمعات.
ومات لقد درج الناس على تعريف الثاقفة أبهنا حتصيل املعل

واملعارف واخلربات وأهنا تعرب عن مستوي من فهم األشياء وحذقها يتوفر 
لبعض الناس وهم من يطلق عليهم اصطلح )مثقفني( وال يتوفر آلخرين 

 46وهم من يطلق عليهم )غري مثقفني(.
للثقافو  (Taylorذلك هو تعريف العامل االنرتوبوجلي اتيلور )

عرفة والعائد والفن واألخالق أبهنا: "ذلك كل املركب يشتمل على امل
والقانون والعادات وغريها من القدرات والعادات الىت يكتسبها االنسان 

 بوصفه عضوا يف جمتمع". 
الثقافة يف ضوء األنرتوبولوجي أوسع من جمرد أفكار أو معلومات 
نظرية أو خربات. وإهنا أسلوب حياة يف زمان ومكان معينة. الثقافة يف 

وجي ينقسم على قسمني: أحدمها مادى يشتمل على ضوء األنرتوبول
األدوات واآلالت وأنواع السكن وامللبس والطعام والشراب ووسائل 
االتصال واملصانع وغريها. واثنيهما معنوي يشتمل على األفكار والقيم 

                                                           
  20( ص. دار اإلعتصام) ،أسس إعداد الكتب التعلمية لغري الناطقني ابلعربيةوأخاه،  عبد هللا الغاىلانصر 45

، )مكة املكرمة: جامعة أم القري، العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعلبمية لربانمج تعليم رشدي أمحد طعيمة،   46
 197( ص. 1975
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االجتاهات وأساليب التعامل والعادات وأشكال الفنون والعلوم واألداب 
 47وغريها.
األشياء ينبغى عند تقدمي احملتوي الثاقفي أن يعكسها وال هذه  

يقتصر على نوع واحد من الثقافات ويهمل الباقى، مبعىن أنه ال يقتصر 
على عموميات الثقافة ويهمل اخلصوصيات بل ينبغي أن يكون هناك يف 

 عرض احملتوي بني العموميات الثقافة وخصوصيات.
 ة لغري الناطقني هبا. فة بتعليم اللغة العربياعالقة الثق (2

مل تعد عالقة بني اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة 
عنصر أساسي من عناصر الثقافة. فاللغة وعار الثقافة، هي الوسيلة 
األوىل يف تعبري عن الثقاقة. من هنا تظهر لنا عالقة بني الثقافة والل. أما 

فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمي  عالقة الثقاقة بتعليم اللغة األجانب، فإن
تعد جزءا أساسيا من تعليم اللغة، ولذا قيل: إن دارس اللغة األجنبية 
البد له من أن يتعرف على حضارة اجملتمع الذى يتكلم أفراده تلك اللغة 
تعرفا كافيا يعصمه من الوقوع يف زلل ابلغ اخلطور، مث فإن تعليم لغة 

 48أجنبية هو تعليم حضارة أصحاب تلك.
ولذلك، هناك عالقة بني تعليم اللغة خصوصا يف اللغة العربية 
والثقافة فإننا نذكر أن االجتاه السائد اآلن يف تعليم اللغة األجنبية هو 
االهتمام بتعليم الثقافة كاالهتمام بتعليم مهارة األربع )االستماع، 

يم اللغة واحلديث، والقراءة، والكتابة( من النادر أن جند كتااب يتانول تعل
األجنبية اليعتضر لتعليم الثقافة أو لتقدميها، ذلك أن مفهوم الثقافة 

                                                           
 198ص. .....، دليل عمل يف إعداد املواد التعلبمية رشدي أمحد طعيمة،  47

 24وأخاه ،......ص.  عبد هللا الغاىلانصر  48
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أضبح أمرا ال مفر منه يف تعليم اللغات األجنبية، وذلك بعد أن ثبت أن 
احللفية الثقافة أساسية ومهمة لفهم اللغة السيطرة عليها بل أن الفهم 

 49الثقافة يعمق ويغىن فهم الفرد اللغة اليت يتعلمها.
أن دارس اللغة العربية بوصفها لغة األجنبية ال يستطيع فهم 
مدلول املفردات واجلمل مبعزل عن ثقافة اجملتمع العريب املسلم، وإال 
فكيف يفهم الدارس األجنيب قصيدة شعر مبعزل عن احمليط االجتماعى 

 50الثقاىف اللذان تعكسها أو تصورها.
فينبغى على املؤلفه أن  أما عند تصميم الكتاب التعلميم أو حتليله

يوضح املفهوم الثقايف الذى يتبناه الكتاب، واحلدود الىت متيز الثقافة 
اإلسالمية عن الثقافة العربية، كما ينبغى أن يعطى املوضوعات الثاقفة 
اإلسالمية وزان، كما ينبغى عليه أن يتدرج يف عرضه ملوضوعات الثقافة 

لدارسني وقدراهتم العقلية وخلفياهتم اإلسالمية ومفاهيمها وفقا ملستوايت ا
 الثقافة.

وأما الثقافة اإلسالمية هي املعتقدات واملفاهم واملبادئ والقيم 
وأمناط السلوك الىن يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن الكرمي السنة 
النبوية الشريف، مث الثقاقة تقتصر على اجملتمعات اإلسالمية بعض النظر 

 51املكان والزمان.عن 

                                                           
 120ص. ، املرجع يف تعليم اللغةفتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  49
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الثقافة اإلسالمية واإلسالمية يتضح الفرق بينهما ولقد عرب 
الدكتور متام حسان عمر عن هذا الفرق تعبريا جيدا نود نذكرة إبجاز 

 :52هنا
 الثقافة اإلسالمية  الثقافة العربية 

 وصفية )تصور ماهو كائن( .1
 تقبل عناصرها اجلاهلية .2
 ترفض الشعوبية من قدر العرب .3
 حملية  .4
 جدورها من العرف .5
 يقبلها اإلنسان لالعتزاز القومي .6

 معيارية )تصف ما ينبغي أن يكون
 ترفض العناصر اجلاهلية

 ترفض الشعوبية لتعارضها مع األخوة اإلسالمية
 عاملية

 جدورها من القرآن الكرمي
 يقبلها اإلنسان لالعتزاز الديين

 اللغة العربيةاملبحث الثالث: حتليل كتاب التعليمي 

 مفهوم التحليل .أ
 ،وحّلل الشيء .أرجعه إىل عناصره أي جزّأه ،حّلل الشيءحتليل لغة هو 

و مفهوم التحليل إصطالحا يعين  (.1994درسه وكشف خباايه )ابن منظور، 
جتزئة الشيء إىل مكوانته األساسية وعناصره اليت يرتكب منها، فعل سبيل املثال 

نشائي )التعبريي( إنّه يتكون من فكرة عامة وأفكار نقول يف حتليل املوضوع اإل
جزئية، وشواهد قرآنية وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية وقيم واجتاهات ومقدمة 
وعرض وخامتة. أما عند حتليل القصيدة الشعرية فنقول أهنا تتكون من مفردات 

                                                           
 200ص. .....، دليل عمل يف إعداد املواد التعلبمية رشدي أمحد طعيمة،  52
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 وأفكار وعاطفة وخيال وصور بيانية ومجالية وقيم. إذَا فكل شيء إذا قمنا
بتحليله لوجدان أبنه يتكون من عناصر ومكوانت وأجزاء تشكل مبجموعها وعند 

 53آتلفها وتناغمها ذلك الشيء.
 54رأي املخربون عن مفهوم حتليل احملتوي يف الكتاب التعليمي، يعين:

حتليل هو القائم بتحليل احملتوي م( 1943تعريف كابالن، وجولدسن عام ) (1
ملضمون معني، على أساس نظام معني يسعس إىل عمل تصنيف كمي 

للفئات مت إعداده بطريقة تضمن توفري مادة مرتبطة بفروض معينة ذات 
 عالقة هبذا احملتوي.

 

م(، حتليل احملتوي هو األساليب يف تصنيف 1943تعريف جانس عام ) (2
وتبويب املادة اإلعالمية، ويعتمد أساسا على تقدير الباحث أو جمموعة من 

م مبقتضاه تقسيم احملتوي إىل فشات ابالستتاد إىل قواعد الباحثني، ويت
واضحة، ابفرتاض أن تقدير القائم ابلتحليل يتم على أساس أنه ابحث 
علمي، وحتدد نتائج حتليل احملتوي تكرارات ظهور أو ورود وحدات التحليل 

 يف السياق.
لحي " حتليل م(، التبادل يف استخدام مصط1969تعريف كارترايت ) (3

وي" و"التميز" يعين وصف السلوك االتصايل الرموز وصفا موضوعيا، احملت
 ومنهجيا، كميا.

                                                           
)شبكة مفهومه، أمهيته، فوائده، خصائصه، أهدافه، أنواعه، تـَْحِليُل الـُْمْحتَوى، خالد حسني أبو عمشة 53

 5األلوكة( ص. 

 3-2)شبكة األلوكة( ص. حتليل املضون مفهوم، حمدداته، استخدامه، نسرين حسونة،  54
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م(، حتليل احملتوي هو األسلوب املنهجي لتحليل 1967تعريف ابد عام ) (4
حمتوي الرسالة اإلعالمية وأسلوب تناوهلا ومعاجلتها، هو أداة تستخدم يف 

 مالحظة السلوك االتصايل العلين وحتليله.
م(، حتليل احملتوي هو أحد األساليب 1980كلوز كريندورف )تعريف   (5

البحثية اليت تستخدم يف حتليل املواد اإلعالمية هبدف التوصيل إىل 
استدالالت واستنتاجات صحيحة ومطابقة يف حالة إعادة البحث 

 أوالتحليل.
ولذلك، أن التحليل هو عملية شاملو للحكم على مدى فعالة 

صدار احلكم على تقدم املتعلم يف حتقيق األهداف الربانجمالتدريسي أو إ
لفني أو املعلمني أن يهتموا اهتماما ما كبريا يف التعليم املعينة. والبد على املؤ 

 التعليم لكي حيصل على األغراض التعليمية املعينة.
 عناصر التحليل الكتاب التعليمي .ب

أداة التقومي مع نعرض فيما يلي للعنصر الرئيسية الىت اشتملت عليها 
 :55حماولة لتعريف كل منها وبيان حدودها

 اسس إعداد الكتاب -1
العلميات اليت قام هبا املؤلف إلعداد كتابة فبل إخراجه جمموعة 

، وطرحه لإلستخدام يف فصول تعليم اللغة. والوضع النهائييف شكله 
األمثل يف أتليف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض إجراء 

                                                           
 348-347ص. .....، دليل عمل يف إعداد املواد التعلبمية رشدي أمحد طعيمة،  55
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عدد من الدراسات قبل أتليف أس كتاب، فضال عن توفر عدد من 
 56األدوات والقوائم والنصوص اليت يعتمد عليها أتليف الكتاب.

 حمتوي الكتاب  -2
مجلة احلقائق أو املعلومات  مية أو احملتوي العلمياخلربات التعلي

واملفاهيم واملبادئ والتعميمات واألفكار واملهارات األدائية والعقلية، 
فضال عن االجتاهات والقيم الىت تنطوي عليها املادة التعليمية للكتاب، 
واليت يراد من املتعلم أن يكتسبها ويستوعبها ويتمثلها يف بناء العقلية 

 57. دنية واألدئيةوالوج
 لغة الكتاب -3

اللغة املقدمة يف كتب تعليم اللغات مثيل لب العملية التعليمية. 
واللغة العربية شأن معظم لغات العامل ذات مستوايت خمتلفة يف 

سواء من نوع اللغة املعلمة )فصحي، معاصرية، عامية( أو  58استخدامها،
الوسيطة املستخدمة أو من حيث صحة اللغة املعلمة أو من حيث اللغة 

 من حيث مدى االستفادة ابخللفية اللغوية السابقة لدى الدارسني.
 املهارات اللغوية  -4

املهارات العامة والتفصيلية الىت يتوخى الكتاب  اكساهبا 
املهارات اليت . من هذه األمور ءة وكتابةللدارسني، استماعا وكالما وقرا

يتم الرتكيز عليها يف كتاب كله، واملهارات التفصلية اليت يتناول الكتاب 
 املهارات الصوتية وجتريد احلروف وكيفية تقدمي هذه املهارات. 
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 األصوات -5
اللغة يف احلقيقة األوىل هي نظام من الرموز الصوتية قبل أن 

تذكر أن الطفل ولعله من املفيد يف تعليم اللغات أن نتكون مكتوبة، 
ميضى مئات ورمبا آالفا الساعات يستمع لغته األم، يتعرف على 

 59األصوات ومييز بينها وأخريا ينتجها مرتبة يف مقاطع وكلمات ومجل.
  التقوميو التدريبات  -6

تعرف أنواع التدريبات اللغوية وعددها ومدى قدرهتا على تثبيت 
للدارسني وتعرف أسلوب تقومي املهارات اللغوية الىت يسعى الكساهبا 

الذى يشيع يف الكتاب الذى ميكن يف خالله تعرف مدى حتقيق أهداف 
أن نعرتف أن موضوع تقومي تعليم اللغات األجنبية موضوع  .الكتاب

( االستعاداد لتعلم 1معقد ومتشابك. وهناك عدد أهباد هلذا تقومي: )
( حتصيل اللغة 3بية، )( التقدم يف تعلم اللغة األجن2اللغة األجنبية، )

 60( الكفاءة يف اللغة األجنبية.4األجنبية، )
       املفردات  -7

املفردات هي عناصر أساسي من عناصر اللغة الذي تقعها يف  
كل ابب من مهارات اللغة األربع. املفردات هلا دور مهم يف إتقان املادة 
التعليم ألن هناك عالقة معقدة بني التلميذ واملدرس حلصول علي 
أهداف التعليم. إتقان املفردات تساعد التالميذ لفهم النص املكتوبة يف  

                                                                                                                                                                                                                                                                          ليم وتزيد املفردات اجلديدة للتالميذ. كتاب التع
 ةحمتوي الثقافي -8
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ة يعين طريقة يف تكوين بيئة التعليم وختطيط اخلربة يحمتوي الثقاف
التعليم الذي توحد الثقافة كجزء من العملية التعلمية. حمتوي الثقافة 
الذي يشتمل على كتاب التعليمي هو شكل من نشأة املعلومة يف هذا 

وحمتوي الثقافة ينبغي أن يستند إىل األسس بني ثقافتني يف بلد  الزمن.
التالميذ. فلذلك، هناك إختيار املواد التعليمية البد مناسبة بعمر التالميذ 
ومستوي الفكري والبد يهتم بني الرسوم التوضحية والنمودج املواد 
التعليمية حيت يكون واضحا يف تكامل النظرية واألسس الذي إستعمله 

 .ملؤلف يف إعداد الكتاب التعليميا
 النصوص الكتاب -9

نصوص هو مجع من نّص مبعين صيغة الكالم اليت وردت من 
لإلشارة إىل أي فقرة مكتوبة أو املصلحات يستخدم هذا  61املؤلف.

منطوقة مع الرغم ذلك أهنا طويلة أو قصرية والشرط يف هذا الصدد أهنا 
نصوص الكتاب هو الوسيلة أو طريقة الذي  .تكون وحدة متكاملة

إستخدم املؤلف الكتاب التعليمي ليعرّب الواقعية أو إكتشاف املعلومة 
 إتصاال
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
الوصفي البياانت تستخدم الباحثة يف البحث املدخل الكيفي ليبني 

( الذي Creswellللتوضيح البحث. قال كريسول )إبستخدام النظرية العملية 
عميق ألّي شيئ ما زال معرفه  نقل اميزير املدخل الكيفي يعين عملية استطالع

وتستخدم هذا منهج البحث لإلفهام  62أو مفهومه الذي متعلق بظاهرة ما.
تصف الباحثة ما نظرهتا ومسعتها  مرحلة البحث الكيفيالواقع و  ظاهرةويفسر ال
  63.وحتليلها

ويف البحث، أخدت الباحثة مبنهج دراسة حتليلية ووصفية وتقوميية. كما 
جبميع اجلوانب املتعلقة بشيئ أو موقف واحد قال نورا الشامخ أن دراسة حتليلية 

على أن يعترب الفرد أو املؤسسة أو اجملتمع أو أي مجاعة كوحدة للدراسة. ولذلك 
أبنه عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو تقومي كتاب التعليمي أّن دراسة 

املوضوعات أو املواقف أو األشخاص اعتمادا على معايري حمددة ويستخدم 
 64الطرق واملقاييس للحكم على تعلم املتعلمات أو وضع الدراجات والتقارير.

لطالب الباحثة للمنهج دراسة حتليلية ووصفية للبحث كتاب ااختارت 
 2يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  12لتعليم اللغة العربية الصف 

م فونوروغو على وفق نظرية إعداد الكتاب التعليمية اليت مأخودة من الكتب ألفه

                                                           
62 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) 

hal. 5 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), 

(Bandung: PT. Alfabeta, 2015) hal 29.  

  2(ص. 2017الكتاب(،، )مملكة العربية السعودية: شبكة األلوكة )قسم تقومي يف تعليمنورا الشامخ،  64
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رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة وانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد 
الكتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لعبد الرمحن بن عبدهللا أبداة تقومي 

 إبراهيم الفوزان.
 البياانت ومصادرها  .ب

أتخد الباحثة البياانت يف هذا البحث من النظرية املناسبة الىت تتعلق هبذا 
ومصادر . كتاب الطالب لتعليم اللغة العربيةالبحث جلميع البياانت وتقومي  

 البياانت تنقسم على قسمني، 
  12لتعليم اللغة العربية الصف الكتاب الطالب :  البياانت األساسية (1

 2مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الديين الربانمج
 فونوروغو.

 إعداد الكتاب التعليمي مأخودة و جمموعة من املعايري  : البياانت الثانوية (2
الكتب ألفهم رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الكتب 

الناقة وانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبدهللا و عبد 
 الرمحن بن إبراهيم الفوزان

 أسلوب مجيع البياانت .ج
للوصول مجيع البياانت احملتاجة فتستخدم الباحثة بعض أسلوب مجيع 

 البياانت يعين املقابلة والواثئق. 
 توثيقال (أ

هو كل ما يعتمد عليه، ويرجع إليه إلحكام أمر وتثبيته وإعطائه  توثيقال
صفة التحقيق والتأكيد من جهة أو ما يؤمتن على وديعة فكرية أو اترخيية. 
أي أهنا حتتوي علي معلومات متكن املستفيد من االعتماد عليها يف إثبات 
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د حجة أو دفع شبهة أة رد على رأى أو احلصول على معلومات جديدة تفي
ولذلك أّن التوثيق هو حتليل ونقل وجتمع وتصنيف  65يف البحث العلمي.
 66الواثئق واستعماالهتا.

مالءمة كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية طريقة التوثيق مستعمل ملعرفة 
الكتب التعليمية وتقوميه إبستخدام النظرية املناسبة الىت تتعلق هبذا إبعداد 

 البحث. 
 املقابلة  (ب

حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هي املقابلة 
هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني، يسعي الباحث للتعرف عليه من 

حتتاج الباحثة يف استخدام األساليب املقابلة . 67أجل حتقيق أهداف الدراسة
التعليمي ملقابلة معلم تعليم اللغة العربية جلميع املعلومات عن استخدام كتاب 

 الذي يبحث عن علم البالغة وفروعه.
 حتليل البياانت .د

حتليل البياانت يف مدخل الكيفي هو حبث وصفة ابتدأ بفصيلة البياانت 
املناسبة ابلناحية وبعضها مث انيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات يف كل بعض 

دما جيري من الناحية والعالقة بني الناحية األخري. حتليل الباايانت أتخد عن
مجيع البياانت يف املقابلة أن الباحثة حتليل عن األجوبة اليت قد قابله مصدر 

                                                           
 253( ص. 1986، )كويت: وكالة املطبوعات عبد هللا حرمي، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  65

( 2000(، )دمشق: دار الفكري، البحث العلمي )أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري،   66
 375ص. 

 323ص. البحث العلمي، رجاء وحيد دويدري،  67
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كتاب التعليم املقابلة. خطوات حتليل البياانت إبستخدام حتليل احملتوي لتحليل  
 فونوروغو. 2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف  12اللغة العربية الصف 

وم حتليل احملتوى يقصد به جتزئة ( أبن مفه1997فيما يرى املطلس)
املنهج وتقسيم ما يتضمنه من معارف واجتاهات وقيم ومهارات إىل عناصرها 
املكونة، ويشمل ذلك ما يلي: حتديد األجزاء املكونة للمحتوى، أي حتليل 
العناصر، حتديد العالقات بني هذه األجزاء، أي حتليل العالقات، وحتديد طرق 

 68ألجزاء يف بنية احملتوى، أي حتليل املبادئ واألسس.تنظيم العالقات بني ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، اتبع حتليل احملتوي)مفهومه، أمهيته، فوائده، خصائصه، أهدفه، أنواعه، وشروطه(خالد حسني أبو عمشة،  68

 6اجلديدة واحلضور على الشبكة األلوكة، ص. 
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 الفصل الرابع

 حتليل البياانت

 الطالب لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين. البياانت العامة عن كتاب (1
 الطالب لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين. كتابحملة عن   •

مستخدمة هذا البحث  الديين الربانمجكتاب الطالب لتعليم اللغة العربية 
مدرسة الثانوية  يف 12الصف قسم الدينية لالكتاب الذي يستعمل التالميذ يعين 

فتجد الباحثة علي  ،فونوروغو. بعد ما قرأت الباحثة 2اإلسالمية احلكومية 
البياانت العامة عن الكتاب التعليمي الذي استخدام املدرسون والدارسون يف 

 عملية التعلمية، فيما يلي:
 الربانمجكتاب الطالب لتعليم اللغة العربية   : اسم الكتاب .1

 الديين
 2013منهج  مبدخل العلمي 

 الثاين عشر :  للصف .2
 أدي سريدياملاجستري  : اسم املؤلف  .3
 اإلندونسيا :  بلد النشر .4
 2016جاكرات، وريرة الشوؤن الدينية  : انشر الكتاب .5
، الطبعة 978-602-293-027-3 : م الطبعة واترخيهقر  .6

 األىل، 
2016 
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 صفحات 108:  عدد الصفحات .7
 

هو الكتاب املدرسي للتالميذ  الديين الربانمجكتاب الطالب لتعليم اللغة العربية 
. 2016وزيرة الشوؤن الدينية اإلندزنسييا يف سنة للمستوي الثانوية والناشر  21الصف 

إستجاب حتديث مدرسة لكي و  2013تطبيق منهج بهذا الكتاب مستعد حلكومة  
ولذلك،  ترتيب كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية  األّمة.يكون حّل نشوء اجملتمع و 

م جبيد لتأكيد حمتوي الكتاب الواقعي ومناسب بتنمية الديين البد أن تصمي الربانمج
نوع تشتمل يف الكتاب معيار الكفاءة وكفاءة األساسية كاملدخل . التالميذ يف الوقت

 املادة التعليم للتالميذ. 

ن داخل الكتاب التعليمي يشتمل علي مقدمة وتعريف وابإلضافة إيل ذلك، أ 
ابلكتاب التعليمي، وأهداف التعليم اللغة العربية، وتصنيف الكتاب التعليمي، وحملة املواد 

معيار الكفاءة وكفاءة األساسية، واملراجع املواد التعليمي التعليمية، وطرائق التعليم، و 
العامة اليت توجد الباحثة يف داخل  . هذا العناصرالذي يكتب يف الكتاب التعليمي

 . 21الصف  الديين الربانمجالطالب لتعليم اللغة العربية الكتاب 

الديين الذي يدل  الربانمجمقدمة وتعريف للكتاب الطالب لتعليم اللغة العربية 
على متهيد الكتاب التعليمي و مدخل الكتاب التعليمي. أهداف التعليمي للكتاب يف 

 ؛اإلتصالية الكفاءةو الكفاءة اللغوية؛ )الكفاءت  استحدامه هو ترقية التالميذ بثالث
 أما املهارات اللغوية منها، اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة. .(والكفاءة الثاقية)عريب(

. أما مواد 2013ومنهجية التأليف الكتاب يعود علي مدخل العلمي مقيد ابملنهج 
اباب ومستوي 7الذي ينقسم إىل مستواين، مستوي األوىل اباب  13التعليمي يكّون علي 

 اباب. 6الثاين 
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 (1جدول )

ختصص الديين يف مدرسة الثانوية  12الطالب لتعليم اللغة العربية الصف ابب الكتاب 
 فونوروغو 2اإلسالمية احلكومية 

 أهداف الدرس موضوعات املواد التعليمية الباب الرقم
 يذكر تعريف البالغة .أ البالغة وموضوعاهتا الباب األوب .1

 يذكر فوائد علم البالغة .ب
يذكر املوضوعات علم  .ج

 البالغة
يذكر األمثلة اليت تدل  .د

 على كالم بليغ
 يذكر تعريف التشبيه .أ التشبيه )البليغ والتمثيل( الباب الثاين .2

 يذكر أركان التشبيه .ب
حيدد تشييه البليغ وتشيه  .ج

 التمثيل
يصنع األمثلة لتشبيه  .د

 البليغ وتشبيه التمثيل
االستعارة التصرحيية  الباب الثالث .3

 واالستعارة املكنية
 تعريف اإلستعارةيذكر  .أ

 يذكر أركان اإلستعارة  .ب
حيدد اإلستعارة التصرحيية  .ج
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 واإلستعارة املكنية
يصنع األمثلة لإلستعارة  .د

التصرحيية واإلستعارة 
 املكنية

يذكر تعريف اإلستعارة  .أ االستعارة التمثيل واألمثال الباب الرابع .4
 التمثيل واألمثال

يذكر أمثلة اإلستعارة  .ب
 واألمثالالتمثيل 

حيدد مجل اليت فيها  .ج
اإلستعارة التمثيل 

 واألمثال
يضنع اإلستعارة التمثيل  .د

 واألمثال
الباب  .5

 اخلامس
اجملاز املرسل وعالقاته: اجلزيئة 
والكلية، والسبيه واملسبيه، 

 واحمللية

يعرف جمازا مرسال  .أ
 وعالقته

حيدد اجلمل اليت حتتوي  .ب
 علي جماز املرسل

 فيهانشئ اجلملة اليت  .ج
الباب  .6

 السادس
يذكر تعريف الكناية  .أ الكتاب والتعريض

 والتعريض
حيدد اجلملة اليت فيها  .ب
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 الكناية والتعريض
يصنع اجلمل اليت حتتوي  .ج

 على الكناية والتعريض 
اإلجياز: إجياز القصر وإجياز  الباب السابع .7

 احلذف
يعرف إجياز القصر  .أ

 وإجياز القصر
وإجياز ميّيز إجياز القصر  .ب

 القصر
 يعرف القصر  .أ القصر الباب الثامن .8

 يذكر طرق القصر  .ب
مييز على الكلمات اليت  .ج

 حتتوي على القصر
 يذكر أقسام القصر .د
يرتب اجلمل اليت حتتوي  .ه

 علي القصر
 يعرف التكرار .أ التكرار الباب التاسع .9

مييز علي الكلمات اليت  .ب
 حتتوي علي التكرار

يصنع اجلمل اليت حتتوي  .ج
 علي التكرار

 حيدد االلتفات  .أ االلتفات الباب العاشر .10
 يذكر أشكال االلتفات  .ب
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 يقدم مثاال لاللتفات .ج
الباب احلادي  .11

 عشر
حيدد السجع واجلناص  .أ السجع واجلناس التام

 التام
مييز علي اجلمل اليت  .ب

حتتوي علي السجع 
 واجلناص التام

يصنع اجلمل اليت حتتوي  .ج
واجلناص علي السجع 

 التام
الباب الثاين  .12

 عشر
يعرف معين الطباق  .أ الطباق املقابلة

 واملقابلة 
مييز اجلملة اليت فيها  .ب

 الطباق واملقابلة
يعرف أشكال الطباق  .ج

 واملقابلة
يصنع اجلمل اليت حتتوي  .د

 علي الطباق واملقابلة
الباب الثالث  .13

 عشر
 يعرف معين املبالغة  .أ املبالغ

مييز اجلملة اليت فيها  .ب
 املبالغة

 يعرف أشكال املبالغة .ج
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يصنع اجلمل اليت حتتوي  .د
 فيها املبالغة

فضال عن مهارات اللغوية، تبحث هذا الكتاب التعليمي عن عناصر أخري 
الذي يشتمل لكل ابب يعين متهيد املادة التعليم، واملفردات اجلديدة، واملصطلحات 
اجلديدة، وسرية الشاعر، والنموذج، وشرح املفردات، والتنبيهات، واخلالصة، والتدريبات.  
كان لكل ابب، هناك أهداف الدرس ليكون التالميذ أن ينبغي قادرا علي املادة 
التعليمي، وملمارسة التالميذ يف إتقان الرتكيب الكلمات، وهناك منوذج الكلمات مناسب 

 بكل البحث يف ابب.

يف مدرسة الديين  الربانمج 12كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف   ليلحت (2
 إعداد الكتب التعليمية.سس فونوروغو أب 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف الكتاب التعليمي وإقامتها علي أسس إعداد املواد عرفنا أبن هتتم الرتبية احلديثة 
ديثة، وكان أشد ما حرصة عليه أن حتدد هذه التعلمية املتفقة والنظرايت الرتبية احل

األسس وتدعو إىل تزامها عند أتليف الكتب املدرسية واستخدامها. ومن هذا املنطلق 
أسس أصبح علي املؤلفني ومقرر الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية األجانب مراعاة من 

 إبعداد عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان.إعداد الكتاب التعليمي اجليد لتعليم اللغة العربية 

 لغوية والرتبوية.الكتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس   ليلحت: األول  املبحث

 حمتوي الكتاب (أ
حمتوي الكتاب هو املواد التعليمية اليت يتم ترتيبه بشكل منتظم وإستخدم 

ي اللغة العربية املدرس والتلميذ يف العملية التعليمية. وحمتوي الكتاب التعليم
يعين املواد التعليمية اللغة العربية اليت تتصمن عن املعلومة واملهارات اللغوية 
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والعناصر اهليئة وإستخدم املدرس والتالميذ يف العملية التعليمية اللغة العربية. 
فلذلك، حمتوي الكتاب يعين إحدي من مصادر التعليم الذي إستخدمه 

 هداف التعليمية أو معيار الكفاءة معني.املدرس والتلميذ لتحقيق األ
لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين أتليف املواد التعليمية يف كتاب الطالب 

مركز على مادة علم البالغة وفروعه الذي يقصد إىل الكفاءة  12الصف 
املهنية لتالميذ يف مستوي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية، ألنه التعليم 
علم البالغة حيتاج إلتقان حمتوايت املعين القرآن الكرمي الذي يشتمل فيه 

وميكن كشف عليه  الصوار البالغية. وانعكس على أسلوب اللغوية الرائعة
 بفهم العلم البالغة. 

حيت اآلن تعليم العلم البالغة على أّن استخدمه املراجع من الكتب 
التقليدية الذي استخدمه يف املعهد والبد إلتقان قواعد العلم النحو والصرف 
اجليدة. شكل املواد التعليمية يف الكتاب التعليمي يعين الصوار البالغية كاآلايت 

حلديث والشعر العريب والتمثيل والتعبري وغريه. توجد الباحثة الصوار القرآن وا
 البالغية الذي يشتمل يف كل الدرس، كما تلي:

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

 (2جدول)

 لتعليم اللغة العربية الصوار البالغية يف كتاب الطالب 

 12الصف ختصص الديين 

 مكانه شكل الصوار البالغية الدرس رقم
 النموذج اآلايت القرأن واحلديث - الدرس األول 1
2  

 الدرس الثاين
 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث والشعر

النموذج والتنبيهات 
 والتدريبات

3  
 الدرس الثالث

 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث و الشعر

 النموذج والتدريبات

4  
 الدرس الرابع

 اآلايت القرأن واحلديث -
القرأن بدون اآلايت  -

 واحلديث و الشعر

النموذج والتنبيهات 
 والتدريبات

5  
 

 الدرس اخلامس

 اآلايت القرأن واحلديث -
 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث و الشعر

 
 النموذج والتدريبات

6  
 الدرس السادس

 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 النموذج والتدريبات



06 
 

 
 

 واحلديث و الشعر
 النموذج والتدريبات اآلايت القرأن واحلديث - الدرس السابع 7
8  

 الدرس الثامن
 اآلايت القرأن واحلديث -
 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث و الشعر

التمهيد و النموذج 
والتنبيهات 
 والتدريبات

9  
 الدرس التاسع

 اآلايت القرأن واحلديث -
 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث و الشعر

 
والتنبيهات النموذج 

 والتدريبات

النموذج والتنبيهات  اآلايت القرأن واحلديث الدرس العاشر  10
 والتدريبات

11  
الباب احلادي 

 عشر

 اآلايت القرأن واحلديث -
 الشعر -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث و الشعر

 
النموذج والتنبيهات 

 والتدريبات

12  
الدرس الثاين 

 عشر

 واحلديثاآلايت القرأن  -
بدون اآلايت القرأن  -

 واحلديث و الشعر

 
النموذج والتنبيهات 

 والتدريبات
الباب الثالث  13

 عشر
 اآلايت القرأن واحلديث -
 الشعر -

 النموذج والتنبيهات
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املادة التعليم اجليد جييب أن يكون قادر لرتقية نوعية التفكري التالميذ،  
كمثل التفكري الفّعالية، والتفكري البّنائية، والتفكري اإلبتكارية، والتفكري 
اإلبتداعية، وقادر علي التعبري الفكرة اجلديدة من املادة التعليم. فلذلك، مادة 

تلميذ أن يكون قادر بتحقيق يف التعليم من العلم البالغة البد على ال
هناك البنود لتقومي من الناحية حمتوي الكتاب يف كتاب األنشطة اليومية. 

 ،كما يلى:12الصف لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب 
 ال نعم البنود رقم
 x  املادة التعليم مناسب ومشجع على استخدمه 1
اجلدول املدرسي وتنظيم تنظيم املادة التعليم تناسب مع  2

 احلصص
x  

  x عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية 3
 x  املادة التعلمية تناسب عمر الدارسني 4
 x  تراعى الفروق الفردية بني الدارسني يف عرض املادة التعلمية 5

لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين أتليف املواد التعليميه يف كتاب الطالب 
مل يكون فعاال عند التالميذ ألن أكثر التالميذ مل معلوم ابملواد  12الصف 

التعليمية العلم البالغة )خصوصا لتعليم املادة البالغة الذي تعليمه يف مدرسة 
 الثانوية احلكومية( حيت مل يكون مشجع على استخدمه.
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 لغة الكتاب  (ب
الكتاب الىت تشتمل عليها كتاب التعليمي اللغة العربية ختتلف لغة 

ابختالف طبيعة املقرر وفلسفة النظرة إىل اللغة ودورها يف اجملتمع احمللي القومي، 
وحاجات التالميذ وغري ذلك من عوامل. فقد تكون لغة دينية تركيز على 

رتاث. وقد مفردات القرآن الكريك واألحاديث النبوية. وقد تكون فصحي ال
تكون عربية الربانجمية )طب، هندسة، صناعة، جتارة....اخل( وقد تكون عامية 
معاصرة سائد يف بعض البالد العامل. وقد تكون أخريا لغة العربية فصحي سهلة 
يستطيع اإلنسان العريب يف اجملتمع املعاصر أن يفهمها ويتعلمها إىل حد كيرب هبا. 

الم واحملاضارات واألحاديث العامة واللقاءات الرمسية إهنا لغة الكتابة وأجهزة اإلع
 وغري ذلك من جماالت ثقافية وتربوية خمتلفة.

ن تكون اللغة اليت يتعلمها التالميذ لغة صحيحة ومعزل عن األخطاء أ
اللغوية. وليس املقصود ابألخطاء اللغوية هنا جمرد األخطاء النحوية أو الصرفية 

ا هو غري صحيحة من حيث األداء اللغوية بشكله وإمنا يتسع هنا ليشمل كل م
العام وبصورة يستخدمها التالميذ هبذه اللغة يف عملية تعليمية. هناك البنود 

لتعليم اللغة العربية الربانمج لتقومي من الناحية لغة الكتاب يف كتاب الطالب 
 ،كما يلى:12الصف الديين 

 ال نعم البنود رقم
 x  منو التالميذ تراعى لغة الكتاب مراحل 1
 x  يساعد لغة الكتاب يف تعليم اللغة 2
 x  يستخدم الكتاب لغة وسيطة يف تعليم اللغة العربية 3
 x  مدى صحة اللغة املستخدمة يف الكتاب يوجه عام 4
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  x يفرتض املؤلف خربة سابقة للدارس ابللغة العربية 5
  x ابحلرف العريبيفرتض املؤلف يف الدارس معرفة سابقة  6

لتعليم اللغة العربية الطالب من جدول السابق أن لغة الكتاب يف كتاب 
مل يكون فعالة لتالميذ مستوي املدرسة الثانوية  12الصفالربانمج الديين 

. تقدمي لغة الكتاب لكل الباب يف كتاب التعليمي بلغلة اإلسالمية احلكومية
 للكتب التقليدي اللغة العربية.الفصحي الرتاث اليت قد تستخدم 

 األصوات  (ج
يف احلقيقة اللغة األوىل هي نظام من الرموز الصوتية قبل أن تكون 
مكتوبة، وهناك ال تتحدث عن أنواع األصوات العربية وكيفية خمارجها ولكن 
الذي تعين به وتركيز عليه هو أن يلم مؤلف الكتاب التعليمي الحظ بعض 

صوات يف كتاب التعليمي وعالقته ابملواد التعلمية، األشياء كمثل تعيني األ
ومعروف املشكالت الصوتية لدي التالميذ،و األسس اليت حيتاج يف الرتكيز عند 

   69التعليم األصوات وغريه.
نظام األصوات له عالقة وثيقة ابلعلوم اللغويو األخرى وتظهر عالقته 

عرفة خمارج األصوات. مث ابلبالغة يف معروفة الفصيح من غري ذلك عن طريقة م
معرفة األصوات املتباعدة املخرج وغري ذلك. هذا يفيد يف املعرفة املوازنة بني 
األساليب بالغيا. جييب لتالميذ لفهم نظام األصوات من املفردات فيستطيع 
التغلب على أوجه التشابه واالختالف بني املفردات يف كتاب التعليمي. يف هذا 

صوات لتحديد املعين من ترتيب الكلمات يف كتاب احلال حيتاج نظام األ

                                                           
 .39ص. أسس إعداد الكتب التعلمية........، انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  69
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لتعليم اللغة التعليمي. هناك البنود لتحليل نظام األصوات يف كتاب الطالب 
 ،كما يلى:12الصف العربية الربانمج الديين 

 ال نعم البنود رقم
 x  يعاجل الكتاب األصوات بصورة جيدة 1
 x  يعاجل الكتاب مجيع األصوات الصعبة  2
 x  يعاجل الكتاب األصوات بصورة متدرج 3
 x  تساعد معاجلتها على متييزها والتعرف عليها 4
 x  تساعد معاجلتها على نطقها وأدائها  5
 x  يتم يف الكتاب التعرف على املد واحلركة والتمييز بينهما 6

لتعليم اللغة العربية كتاب الطالب من اجلدول السابق، توجد الباحثة   
الذي إستخدم يف املدرسة مل يساعد بنظام األصوات  12الصف الربانمج الديين 

لتالميذ. لتعيني والفهم نظام الصويت يف كتاب التعليم حيتاج إىل حتليل اللفظ لكي 
قدر لتعيني نظام األصوات من يعرف من الداللة املعين. لكن إذا التلميذ مل ي

 اللفظ فالتلميذ أن يكون اليفهم من السياق املعين يف كتاب التعليمي. 
 الرتيبات والتقومي (د

ينتمي تعليم اللغات إىل اجملال النفسي حركي يف الدرجة األوىل شأنه يف 
ذلك شأن املهارات الركبة مثل تعليم السباحة او قيادة السيارات أو غريها. ويف  
كل هذه امليادين يلوم التدريب املستمر واألداء املتواصل الذي اليقف اإلنسان 

يلعب كل من التدريب والتقومي عنده أمام قراءة مذكرة أو حفظ كتاب. من هنا 
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دوار ابلغ األمهية يف برامج تعليم اللغات سواء يف أتليف مادهتا أو إعداد كتاهبا 
 أو تصميم مناهجها.

 

تنفيد التدريب والتقومي يف كتاب التعليمي لتعريف مستوي انجح يف 
عملية التعليمية. آداة السؤال عن التدريب والتقومي جييب أن يقدر األساسية 
متعلق تعريف، ومفهوم، وقدرة التحليل، وخربة الباطنية، وقدرة حتقيق يف جتريب 

توجد الباحثة يف الكتاب التعليمي األمناط املتنوع من التدريبات، كما  70اللغوية.
 يلى: 

 (4جدول )

 12الصفلتعليم اللغة العربية ختصص الديين الطالب كتاب شكل التدريبات يف  

عدد  شكل التدريبات الدرس رقم
 التدريبات

 صفحة

الدرس  1
 األوىل

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث

 12 تدرابن

األسئلة االستيعانية لفهم  - الدرس الثاين 2
 النصوص الكتاب
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الكلمات أو إجعل  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث
عنّي تركيب اجلمل مالئم  -

 مبوضوع البحث

 19-23 مخسة تريب
 

الدرس  3
 الثالث

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث
عنّي تركيب اجلمل مالئم  -

 مبوضوع البحث

 
 

ثالثة 
 تدريب

 
 

30-29 

4  
 

 الدرس الرابع

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث
بني التعبري مالئم مبوضوع  -

 البحث
 ترجم الكلمات أو اجلمل  -

 
 

ثالثة 
 تدريب

 
 

36-35 

5  
 

الدرس 

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
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اجلمل مالئم مبوضوع  اخلامس
 البحث

مبوضوع بني التعبري مالئم  -
 البحث

ثالثة 
 تدريب

43-42 

6  
 

الدرس 
 السادس

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث
عنّي تركيب اجلمل مالئم  -

 مبوضوع البحث

 
 

ثالثة 
 تدريب

 
 

51-50 

7  
الدرس 
 السابع

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث
بنّي التعبري مالئم مبوضوع  -

 البحث

 
 

أربعة 
 تدريب

 
 

58-56 

8  
 

الدرس 

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -

 
 

ثالثة 

 
 

67-66 
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اجلمل مالئم مبوضوع  الثامن
 البحث

عنّي تركيب اجلمل مالئم  -
 مبوضوع البحث

 تدريب

9  
الدرس 
 التاسع

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث

 
 تدريبان

 
75 

10  
الدرس 
 العاشر

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

عنّي تركيب اجلمل مالئم  -
 مبوضوع البحث

 
 

 تدريبان
 

 
 

82-81 

11  
 

الدرس 
 احلادي عشر

االستيعانية لفهم األسئلة  -
 النصوص الكتاب

عنّي تركيب اجلمل مالئم  -
 مبوضوع البحث

بنّي التعبري مالئم مبوضوع  -
 البحث

 
 

ثالثة 
 تدريب

 
 

91-90 

12  
الدرس الثاين 

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

 
ثالثة 

 
99-98 
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 عشر
 

بنّي التعبري مالئم مبوضوع  -
 البحث

 تدريب

13  
الثالث الباب 

 عشر

األسئلة االستيعانية لفهم  -
 النصوص الكتاب

إجعل الكلمات أو  -
اجلمل مالئم مبوضوع 

 البحث

 
 تدريبان

 
105 

لتعليم اللغة العربية وهناك البنود لتحليل التدريبات يف كتاب الطالب 
 ،كما يلى:12الصف الربانمج الديين 

 ال نعم البنود رقم
  x مناسبعدد التدريبات يف الكتاب  1
  x تشيع يف الكتاب التدريبات النمطية 2
 x  تناسب التدريب والتقومي مستوي الطالب 3
  x تتنوع التدريبات ابلشكل الذي خيدم خمتلف عناصر اللغة 4
تساعد التدريبات اللغوية على تنمية القدرة على االتصال  5

 عند الدارسني 
 x 

يشتمل الكتاب على الواجبات املنزلية مناسبة يقوم الطالب  6
 هبا منفردا

 x 

لتعليم اللغة الطالب من جدول السابق أن التدريب والتقومي يف كتاب 
مل يكون فعالة لتالميذ مستوي املدرسة الثانوية  12الصفالعربية الربانمج الديين 

اإلسالمية احلكومية. تقدمي التدريبات بشكل تقومي لقياس قدرة التالميذ يف فهم 
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. 12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب يف كتاب املادة البالغة يف 
تعددة لكل الدرس التعليمي، هناك سؤلني حيت مخسة أسئلة يف عدد التدريبات م

 الدرس معني. التدريبات يف كتاب التعليم يسمي بكراسة التدريبات. 

 نصوص الكتاب (ه
 71نصوص هو مجع من نّص مبعين صيغة الكالم اليت وردت من املؤلف.

الرغم ذلك لإلشارة إىل أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مع يستخدم هذا املصلحات 
نصوص  .أهنا طويلة أو قصرية والشرط يف هذا الصدد أهنا تكون وحدة متكاملة

الكتاب هو الوسيلة أو طريقة الذي إستخدم املؤلف الكتاب التعليمي ليعرّب 
 الواقعية أو إكتشاف املعلومة إتصاال. 

نصوص الكتاب هو جزء من فهم القرائية املادة التعليم جيدا. إهدافه 
لكي التلميذ قادرا يف قراءة االنصوص الكتاب وإستخلص حمتوي الكتاب 
ابلكلمات اجلديدة وقادر لقراءة النصوص القرائية سرعة وحتّصل على الفكرة 

كتاب   فلذلك، هناك البنود لتقومي من الناحية نصوص الكتاب يفالرئيسية. 
 ،كما يلى:12الصف لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب 

 ال نعم البنود رقم
 x  تشيع يف الكتاب النصوص احلوارية  1
 x  بيدأ الكتاب بعرض النصوص القرائية مبرحلو مناسب 2
طول احلوارات والنصوص السردية مناسب للمرحلة  3

 وللدرس
 x 

 x  حوارات الكتاب مأخودة من املواقف اليومية الشائعة 4

                                                           
 925ص. املعجم الوسيط......، إبراهيم مصطفي وإخاه،   71
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  x يشيع يف الكتاب النصوص األصلية 5
  x ترتبط النصوص يف الكتاب إبهتمامات املتعلم وخرباته 6
  x حترص نصوص الكتاب على تربية القيم اإلسالمية  7

لتعليم اللغة الطالب من جدول السابق أن نصوص الكتاب يف كتاب 
مل يكون فعاال لتالميذ مستوي املدرسة الثانوية  12الصفالعربية الربانمج الديين 
يقّدم نصوص الكتاب بصورة النصوص الوصفية فحسب اإلسالمية احلكومية. 

عر أو آية القرآن أو احلديث النبوية مث يعطي شرح بشكل وصفيا. مل إبعداد الش
توجد الباحثة النصوص احلوارية بشكل حمادثة بني شخصني أو أكثر يف الكتاب 
التعليمي. ولذلك، ليفهم النصوص الوصفية حيتاج إىل إتقان املفردات و نظام 

 ستوي. األصوات والقواعد اللغوية بل مل يتم كفاة التالميذ هبذا م

 املبحث الثاين: حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس النفسية.

من الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية  والعقلية، بل إن األفراد 
خيتلفون فيها بينهم من القدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العرية الواحدة. ومن 
هنل ظهرت مبدأ الفروق الفردية املتصلة ينمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته إعداد 

 واختيار املواد التعليمية. 

ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد فإنه -االختالف يف القدرات  -إذا كان هذا األمر
أحرى أن ينطبق على دراسي اللغة العربية من غري الناطقني هبا. خيث إهنم أبتون بيئات 
شيت، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات خمتلفة األمر الذي يؤدى إىل اختالفهم يف 

علم العربية. وابلطبع فإهنم خيتلفون يف دوافعهم ويف درجة القدرات العقلية واستعدادهم لت
اهتمامهم وسرعة تعلمهم للعربية. ومن جهة نظر الباحثة )كما قال حممود كامل الناقة 
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ورشدي أمحد طعيمة يف كتاهبما( أن قدرات على إتقان املفردات واملهارت اللغوية 
 هي:لتالميذ إهتمام يف إساس النفسية. أن أهم تلك األسس 

 املفردات -أ
املفردات هي عناصر أساسي من عناصر اللغة الذي تقعها يف كل ابب من 
مهارات اللغة األربع. املفردات هلا دور مهم يف إتقان املادة التعليم ألن هناك 
عالقة معقدة بني التلميذ واملدرس حلصول علي أهداف التعليم. إتقان املفردات 

يف كتاب التعليم وتزيد املفردات اجلديدة  تساعد التالميذ لفهم النص املكتوبة
 للتالميذ.

خيتلف اللغوين حول عدد املفردات اليت جييب أن يكون لديهم التالميذ، رأى 
املفردات لتالميذ مستوي  1000-750بعض اللغوين البد للتالميذ هلا 

 2000-1500لتالميذ مستوي املتوسط، و 1500-1000اإلبتدائي، و 
قدم. ولكن رأى رشدي أمحد طعيمة أن حجم املفردات يعين لتالميذ مستوي املت

النسبية متوفق على أهداف الربامج، حجم املفردات الذي هلا التالميذ البد أن 
  72املفردات مناسبة بسياق احلياة اليومية و إحتياجات الثقافية احلديثة واحلضارة.

م اللغة العربية املشكلة األساسية يف نظام املفردات الذي تكتب يف كتاب تعلي
لتعليم يتعلق كثرية املفردات اليت يعلمها املدرس إىل التلميذ. يف كتاب الطالب 

توجد أكثر عدد املفردات اجلديدة  12الصف اللغة العربية الربانمج الديين 
واملصطلحات اجلديدة جيب أن يتعلموا التالميذ، بل ال ميكن لتالميذ يف إتقان  

أي ساعتني أو لقاء واحد يف األسبوع حيث أن  كل املفردات علي وقت قصري
املادة التعليم يبحث عن علم البالعة وتكتب ابللغة العربية مجيعه وبدون احلركة. 

                                                           
72 Halimi Zuhdy, Teknik Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab, Workshop Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran Bahasa Arab BSA UIN Malang, 28 Oktober 2017.  
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ولذلك، بني ابب واحد وأخرى متعلق حبيث البد للمدرس يشرح املادة التعليم 
هذا احلال يعين مشكالت  73واحد بواحد حيت يفهم التالميذ ملادة التعليم.

الميذ لفهم املفردات اللغة العربية يف كتاب العليم. هناك بعض املفردات و لت
لتعليم اللغة العربية ختصص الديين املصطلحات  اليت تشتمل يف كتاب الطالب 

 منها: 21الصف 

 (3جدول )

 لتعليم اللغة العربية ختصص الديينبعض املفردات واملصطلحات يف كتاب الطالب 

 21الصف 

 صفحة  الدرس املفردات واملصطلحات  رقم
 قصر •  .1

 صاغرون •
 حتل •
 الوصول •
 اإلنتهاء •
 الغاية •
 تذوق •
 النثر •
 النقد •

 بالعة الكالم  •
 بالغة املتكلم •
 علم البيان •
 علم املعاين •
 علم البديع •
 فصاحة  •
 مطابقا •
 مقتضى احلال •
 لكل مقام مقام •

 
 
 
 

 الدرس األول

 
 
 
 
7 
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 فنون •
 الليث •  .2

 الشجاعة •
 السيف •
 قراع •
 املماثلة •

 تشبيه بليغ •
 تشبيه متثيل •
 أداة التشبيه •
 مشبه •
 مشبه به •
 وجه الشبه •
 طريف التشبيه •

 
 
 

 الدرس الثاين

 
 
 
14 

 ملع •  .3
 غرد •
 السماح •
 قصيدة •
 أزهار •
 رمن •

 اإلستعارة التصرئية •
 اإلستعارة املكنية •
 مستعار منه •
 مستعار له •
 مستعار •
 وجه الشبه •

 
 

 الدرس الثالث

 
 
26 

 قراب •  .4
 حل •
 عتق •
 مغلولة •
 إقتصد •
 مكفأة •

 اإلستعارة التمثلية  •
 األمثلة  •
 قرينة •
 عالقة املشاهبة •
 األمثلة احلقيقية  •
 األمثلة الفرضية •

 
 
 

 الدرس الرابع

 
 
 
32 

   اجملاز املرسل  • أايد •  .5
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 سابغة •
 جرارا •
 العيون •
 األبرارا •
 اجليش •

 عالقة اجلزئية  •
 عالقة الكلية  •
 عالقة السببية  •
 عالقة املسببية •
 عالقة احمللية  •

 
 الدرس اخلامس
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 السياق  •  .6
 القرط •
 النجاد •
 شتا •
 املخوم •
 األضعان •

 الكنية  •
 كناية عن صفة  •
 كناية عن موصوف •
 كناية عن نسبة •
 التعريض •
 التصريح •

 
 

 الدرس السادس
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 العفو •  .7
 العرف •
 الصف •

 اإلجياز القصر •
 اإلجياز احلذف •

 
 الدرس السابع

 
53 

 جواد •  .8
 جمد •
 تعب •

 القصر  •
 مقصور  •
 مقصور عليه •
صفة على  •

 موصوف
 موصف على صفة  •
 طرق قصر  •

 
 
 
 
 

 الدرس الثامن

 
 
 
 
 
60 
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 طرفا القصر  •
 قصر احلقيقي •
 قصر إضايف •

 كوكب •  .9
 رشاد •
 سخي •

 التكرار •
 أغراض التكرار •

 
 الدرس التاسع
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 الكوثر  •  .10
 األبرت  •
 فطرة  •

 التكرار •
 أغراض التكرار  •
 أسلوب  •
 اخلطاب  •

 
 الدرس العاشر 

 
77 

 تلف •  .11
 وفاء  •
 السخي •

 السجع  •
 اجلناس التام  •
 الفاصلة  •
 النثر  •
 املتوازي •
 املرصع  •
 املطرف •
 مماثال مستوفيا •
 مستواي •

 
 
 
 

الباب احلادي 
 عشر

 
 
 
 
84 

 حترى  •  .12
 بر  •

 الطباق  •
 املقابلة  •
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 صور الطباق • الفجور  •
 صور املقابلة  •
 طباق ابإلجياب  •
 طباق ابلسلب •
 متجانسني •
 متجانسنيغري  •
 التضاد •

 
الدرس الثاين 

 عشر
 

 
 
93 

 الشدة  •  .13
 الضعف  •
 يدعي  •
 أقصى  •
 جار  •
 الكرامة •
 يضيء •
 يكاد •
 ادعاء  •

 املبالغة  •
 مبالغة تبليغ •
 مبالغة إغراق •
 مبالغة غلو •
 عقال •
 عادة  •
 مستحيال  •
 مقبول  •
 مردود  •
 مستبعدا •

 
 
 
 

الباب الثالث 
 عشر

 
 
 
 
101 

املفردات ضروري جدا خصوصا للتلميذ الذي يعلمه اللغة األجنبية 
ابلتأكيد أن اللغة األجنبية هو لغة الالزمة للتعرف إيل أي مادة التعليم اليت جتري 
يف دراسته. دون تعريف املفردات يف كتاب التعليم سيكون مانع للتلميذ لقادرة 
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قومي من الناحية املفردات يف  علي حمتوي مادة يف كتاب التعليم. هناك البنود لت
 ،كما يلى: 12الصف لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين كتاب الطالب 

 ال نعم البنود رقم
 x  عدد املفردات يف الدرس الواحد مناسب 1
يتم التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناها بصورة  2

 جيدة
 x 

 x  يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  3
 x  يتم عرض املفردات اجلديدة برتاكيب معروفة 4
 x  ختتار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع 5

لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين املفردات اليت تقع  على كتاب الطالب 
مل تكون فعالة يف مستوي له التالميذ يف مدرسة الثناوية اإلسالمية  21الصف 

احلكومية، ألهنا ابملفردات اليت تقدم الكتاب التعليم أكثر التلميذ مل يتم الصورة 
اجليدة ابملعين هذا املفردات. رغم أن التالميذ يف مستوي مدرسة الثانوية 

ربانمج الديين مستعد لرتقية اللغوية خصوصا يف ال 12اإلسالمية احلكومية الصف 
األعلي بل أكثر التالميذ يف هذا مستوي مل قادر حلصول علي فهم املفردات 
اجليدة. ولذلك، الباحثة مل توجد منوذج املفردات ابلصورة الواضحة لكي يسهل 

 التلميذ يف فهم املفردات. 

 املهارات اللغوية -ب

دارسني جمموعة من املهارات يهدف تعليم اللغات بشكل عام إىل إكساب ال
فهذا امليدان ينتمي بصورة أكرب إىل امليدان النفسي حركي الذي يكتسب فيه 
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املهارات اللغوية تعين للتعرف على نظرية   74تعليم املهارات مكانة خاصة.
االتصال وأركاهنا األساسية املامثلة. وال شك أن املهارات اللغوية جيب أن ميلك 

اللغة األجنبية حلصول على الكفاءة اإلتصالية إّما كتابيا أو للتالميذ يف تعليم 
 لفظيا.

يشتمل على الكتاب التعليمي اللغة العربية عن املهارات اللغوية األساسية 
ن يكون اإلرسال جيدا حبسن ألاألربع: )اإلستماع، الكالم، القراءة، الكتابة(. 

نطق األصوات ووضوح العبارات وأن يكون الكالم الئقا مناسبا. وإذا كان 
اإلرسال كتابة يضاف إىل ما سبق حسن اخلط والعناية بلوازم الكتابة من وضع 
عالمات الرتقيم وغريها مما جيعل الكتابة مفهومة مؤدية لغرضها. أما املستقبل 

على حسن االستقبال وحل الرموز وجودة الفهم, وأن فينبغي أن يكون قادرا 
هناك البنود لتقومي من الناحية يكون قادرا على القراءة وداللة الرموز اخلطية.  

الصف لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين املهارت اللغوية يف كتاب الطالب 
 ،كما يلى:12

 ال نعم البنود رقم
  x تعليمهايبدأ الكتاب املهارات  1
 x  يعاجل الكتاب املهارات اللغوية كلها 2
يعاجل الكتاب املهارات اللغوية بصورة متكاملة دون الفصل  3

 بينها
 x 

  xيعاجل الكتاب املهارات اللغوية مفصولة عن بعضها دون  4

                                                           
 167رشدي أمحد طعيمة، دليل يف إعداد املواد ..........، ص.  74
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 املتكمل
  x يعاجل املهارات اللغوية الرئيسية اليت يركز عليها الكتاب 5
 x  الكتاب على املهارة اليت يركز عليها عامةينص  6
ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها خاصة يف الدرس  7

 الواحد
x  

لتعليم اللغة الطالب من جدول السابق أن مهارات اللغوية يف كتاب 
مل تكون فعالة لتالميذ مستوي املدرسة الثانوية  12الصفالعربية الربانمج الديين 

اإلسالمية احلكومية. يف الكتاب التعليمي مل تظاهر املهارات اللغوية األربع بصورة 
جيدة ومتكاملة. توجد الباحثة أن املؤلف الكتاب مركز عن مهارة القراءة ومهارة 

ماع والكالم(. الكتابة فحسب، حيث أّن مل يتم ظاهرة مهارة أخرى )اإلست
 يعاجل الكتاب املهارات اللغوية مفصولة عن بعضها دون املتكمل.ولذلك، 

 املبحث الثالث: حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس الثقافية.

 حمتوي الثقافية •

نعلم أن لكل جممتمع خصائص، مث سوف ختتلف األهداف العامة من 
عة األهداف الىت ينبغي أن يلتقي عندها بلد إىل بلد إال أنه ميكن حتديد جممو 

أو . تعليم لغة اثنية 75برامج تعليم العربية كلغة اثنية خاصة يف اجملمعات اإلسالمية
لغة أجنبية ال يتعلق مبعرفة تركيب اللغة فحسب. هناك عالقة بني تعليم اللغة 

 والثقافية الذي تشتمل يف كتاب التعليمي. 

                                                           
 253ص. طرائق تدريس اللغة العربية لغري ........، رشدي أمحد طعيمة،  حممود كامل الناقة و  75
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حمتوي الثقافية يعين طريقة يف تكوين بيئة التعليم وختطيط اخلربة التعليم 
على  الذي توحد الثقافية كجزء من العملية التعلمية. حمتوي الثقافية الذي يشتمل 

كتاب التعليمي هو شكل من نشأة املعلومة يف هذا الزمن. وحمتوي الثقافية ينبغي 
أن يستند إىل األسس بني ثقافتني يف بلد التالميذ. فلذلك، هناك إختيار املواد 
التعليمية البد مناسبة بعمر التالميذ ومستوي الفكري والبد يهتم بني الرسوم 

ية حيت يكون واضحا يف تكامل النظرية واألسس التوضحية والنمودج املواد التعليم
 76الذي إستعمله املؤلف يف إعداد الكتاب التعليمي.

لتعليم اللغة العربية الربانمج تتضمن املوضوعات البحث يف كتاب الطالب 
يبحث عن العلم البالغة وفروعه. البالغة هو العلم الذي  12الصف الديين 

تقان القرآن الكرمي الذي حيتوي على اآلايت يعلمه أسلوب اللغة الرائعة وخيضع إل
البالغية. بل البد ملؤلف كتاب التعليمي ملالئة حمتوي الثقايف بتعليم اللغة العربية 
غري الناطقني هبا. فلذلك، هناك البنود لتقومي من الناحية احملتوي الثقايف يف كتاب 

 يلى: ،كما12الصف لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب 

 ال نعم البنود رقم
  x يقدم الكتاب الثقافية اإلسالمية بصورة مناسبة 1
  x حيتوي الكتاب علي نصوص متعددة من الكتاب والسنة 2
 x  مالءمة احملتوي الثقايف لعمر الدرارسني  3
 x  مالءمة احملتوي الثقايف ملستوي الدارسني التعليمي 4
 x  مالءمة احملتوي الثقايف ملستوي الدارسني اللغوي  5

                                                           
76 Khairi Abu Syairi, Pembelajaran Bahasa Dengan Pendekatan Budaya, Dinamika Ilmu, Vol. 13. 
No.2, STAIN SAMARINDA: Desember 2013, hal. 183 
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  x احملتوي الثقايف يليب حاجات الدارسني  6
  x يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم 7
  x خيلو الكتاب من احملالفات الثقافية اإلسالمية 8

لتعليم اللغة الطالب من جدول السابق أن حمتوي الثقافية يف كتاب 
مل يكون مناسبة لتالميذ ابلثقافية التالميذ  12الصفالعربية ختصص الديين 

مستوي الثانوية اإلسالمية احلكومية. رغم أن الكتاب التعليمي مكتوب لتالميذ 
التعليمي يالحظ ختصص الديين لكن البد أن املؤلف الكتاب  12مستوي 

 ابلثقافية التالميذ غري الناطقني ابلعربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
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 مناقشة البياانت

حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس الرتبوية أألول: املبحث  .1
 واللغوية.

 حمتوي الكتاب (أ
سكن التالميذ يف املعهد اإلسالمية فحسب معلوم ابلواد التعليمية العلم 

مفهوم هبذه املاد التعليم فحسب، ولكن  12التالميذ يف الصف  %40البالغة. 
التالميذ مل مفهوم ابملادة التعليم، ألنه الشيء اجلديدة لتالميذ  %60بقيته يعين 

يف تعليم جزء من اللغة العربية. ولذلك، هذا مادة التعليم ال تراعى الفروق الفردية 
لمية. وإستخدم يف الكتاب التعليم اللغة بني الدارسني يف عرض املادة التع

الفصحي من الكتب البالغة الذي تطويره واستعمله يف املدرسة العريب اميا 
 77التالميذ يشعرون الصعوبة لقرءته وفهمه.

حيت اآلن تعليم العلم البالغة على أّن استخدمه املراجع من الكتب 
عد العلم النحو والصرف التقليدية الذي استخدمه يف املعهد والبد إلتقان قوا

اجليدة. شكل املواد التعليمية يف الكتاب التعليمي يعين الصوار البالغية كاآلايت 
القرآن واحلديث والشعر العريب والتمثيل والتعبري وغريه. توجد الباحثة أن أنواع 

لتعليم اللغة العربية الربانمج شكل الصوار البالغية  لكل الدرس يف كتاب الطالب 
و   34. عدد أشكال الصوار البالغية يعين الشعر العريب 12الصف  الديين

. 55و بدون اآلايت القرأن واحلديث و الشعر  76اآلايت القرأن واحلديث 
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ولذلك حمتوي الكتاب فيه أكثر مأخودة من بدون اآلايت القرأن واحلديث و 
 الشعر الذي تتكون من التعبري والتمثيل واجملاز.

 لغة الكتاب (ب
استخدم الكتاب التعليمي لغة الفصحي الرتاث ويشيع يف هذا الكتاب 
استخدام اصطالح، ويقصد معظم املؤلف هبذا املصطلح لغة الشعر يف عملية 
تعليمية، وكذلك املفردات الذي تشتمل يف كتاب التعليمي مل تكون شائعة 

ة ابملادة للتالميذ يف هذا املستوي. رغم أن بعض التالميذ يف هذا مستوي معروف
التعليم البالغة لكنه معقد لغة الكتاب لفهم التالميذ جيعل مل يكون وسيطة 
وصحيحة إىل حد ما. البد املدرس اللغة العربية أن يرافق التالميذ يف عملية 

 78التعليمية ويعطي أكثر ممارسة اللغوية لفهم املادة التعليمية
ها الدقيق وفكرها اللغة العربية الفصحي يعين لغة الرتاث الذي نظام

العميق وأسالوهبا األديب. مثل هذه األشياء حتتاج إىل قدرات واستعدادات عالية 
لفهمها والسيطرة عليها. مبا أن تلميذ اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف 
مستوايته األوىل لتعليمها مل تكون لديه ذخرية لغوية من املفردات والرتكيب 

نه من الصعوبة أن نستهل كتاب تعليم اللعربية هبا. ولذلك والثقافية فإننا نرى أ
البد أن تؤجل إىل مستوايت العليا حيت يكون التلميذ قد اكتساب املهارات 

 األساسية للغة العربية.
 
 
 

                                                           
 1فونوروغو، )يوم السبت،  2، مقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية توفيق 78

 (09:41، يف الساعة 2018مستمبري 



58 
 

 
 

 األصوات (ج
للدارسة نظام الصويت أثر كبري يف تعليم أي لغة أجنبية، فهي متثل الشكل 

ا. كما أن دراسة هذا املدرس متكن التلميذ الرئيسي للغة وليس الشكل الوحيد هل
من معرفة كيفية النطق السليم املفردات اللغة. هذا بدوره يساعد التلميذ يف 
حتصيل كثرية من فروع املعرفة وال سيما فروع الثقافية اإلسالمية. ولذلك، يعرف 

 التلميذ عن املواد التعليم الذي تكتب يف كتاب التعليمي. 
الصف لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين كتاب الطالب نظام الصويت يف  

معقد لتالميذ مستوي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الربانمج الديين.  12
البالغة هلا  خمتلف منوذج من تعليم اللغة العربية العام، فمثال كلمة "البيت" 

اللغة العربية، بل بسكون يف احلرف "ي" معناه املسكن وتدخل يف البحث تعليم 
يف العلم البالغة كلمة " البيت" بسكون يف احلرف "ي" أيضا معناه " بيت 

واملختلف النموذج جيعل  79شعر" يعين كالم موزن اشتمل على صدر وعجز.
 مشكلة لتعيني النظام الصويت يف تعليم اللغة العربية مبواد التعليمية العلم البالعة.

 التدريبات والتقومي (د
د التدريبات ومتنوعه جيعل التالميذ معقد لعاجل التدريبا يف خمتلف عد

الكتاب التعليمي. ألن ترتيب السؤال ال تكتب مبوازنة مستوي  الصعوبة السؤال. 
 تقدمي التدريبات ابألمنط متنوع يف كل الدرس، كما يلي: 

بناء على اجلدوال، توجد الباحثة أن التدريبات لكل الدرس التعليمي 
على املهرات اللغوية القراءة والكتابة. حيث أن إحتياجات املهارات أكثر يركز 

اللغوية اآلخري البد إبتقان ممارسته أيضا. وإستخدم التدريب اللغة غري واسيطة 
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لفهم التالميذ ليعاجل السؤال حيت حيتاج إىل شرح املدرس لتساعد ألكمل مجيع 
على تنمية القدرة على تساعد التدريبات اللغوية التدريبات. فذلك،مل يتم ل

تساعد الكتاب على الواجبات املنزلية يتم لاالتصال عند التالميذ والتدريبات مل 
 مناسبة يقوم التالميذ هبا منفردا ليعاجل يف بيته.

 نصوص الكتاب (ه
نصوص الكتاب مأخود من الكتاب التقليدي طبيعي إستخدمه يف 

 12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب املعاهد. املراجع يف الكتاب 
يعين كتاب البالغة الواضحة، وكتاب أسرار البالغة، وكتاب جواهر البالغة يف 

جواهر املكنون، وكتاب املعاين والبيان والبديع، وكتاب البالغة والنقد، وكتاب 
دراسات يف العلم البيان، وكتاب العلوم البالغة، وكتاب أسلوب اإللتفات يف 
البالغة القرآنية، وكتاب املبالغة يف البالغة القرآنية، وكتاب املعجم املفصل يف 

 علوم البالغة، وكتاب البالغة امليسرة. 
يف تعليم البالغة، الكتب مذكورة الباحثة يلزم أن يكون املراجع األساسي 

بل تنمية التعليم اللغة العربية أي التالميذ جيتاجوا إىل املوقفية والوضعية بصورة 
متحركة وتشيع يف عملية التعليمية. فالبد للمؤلف الكتاب التعليمي إبهتمامات 

 إحتياجات التعليم وقدرة التالميذ يف فهم املادة التعليم.
الكتاب التقليدي فاملدخل  املراجع يف نصوص الكتاب مأخودة من

أشبهه  12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب إستخدم يف الكتاب 
الكتاب التقليدي أيضا. إستخدم تقدمي املواد التعليمية مبدخل تصميم تقدمي 

 اإلستفرائية يعين يبنّي املواد التعلمية بتقدمة األمثلة أوال الذي تكتب يف النموذج. 
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ملذخل يرشد التالميذ على األسلوب اللغوية يف تعليم البالغة كمثل هذا ا
تقدمي األية القرآنية أوالشعر العريب أو التمثيل يبلغ أربعة أومثلة أو أكثر مث يبنّي 

 شرح األمثلة يف البحث وأتكد بتقدمي التنبيهات.
 املبحث الثاين: حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس النفسية. .2
 املفردات -أ

نعرف أبن كثرية املفردات مل يفهم لتلميذ بسبب املفردات تعين مفردات 
برتاكيب غري معروفة لتالميذ.  وابإلضافة، أن املوضوعات البحث له أغراض 
خمتلف يف الغالب موضوع البحث يف كتاب التعليم اللغة العربية أخرى حيت 

املفردات. رغم أن يف كتاب التعليم. هناك مل يكون جذابة لتالميذ يف فهم 
شرح عن املفردات اليت تكتب يف البحث بل تشرح ابللغة العربية بدون احلركة 
جيعل هذا املفردات مل تفاعل يف عملية التعليمية وجيعل التلميذ امللل لتعليم 

 .80هذا املادة التعليم
م اللغة العربية بعد حتليل الباحثة، تشمل املفردات يف كتاب الطالب لتعلي

ختصص الديين بصفة الوصفية، ألهنا أتخد املواد التعليمية من الكتب 
التقلدي الذي استخدم ابللغة الفصحي. ولذلك ليفهم ويعرب املعين واملعلومة 
حاجة إىل فهم املفردات واحد بواحد شامال ومتكامال حيت حمتاج لوقت 

عربية ألجانب فينبعي أن الدراسة طويل نسبيا. عند إعداد كتاب لتعليم ال
يكون للمؤلف الكتاب التعليمي إهتمام على القدرة التلميذ كمستخدم 
أساسي يف عملية تعليمية. إذا املفردات تركز ابلكتاب التقليدي بصفة 

 الوفصية فالصعب تطوير الكفاءة التالميذ يف تعليم اللغة العربية. 
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لتالميذ  2000-1500عدد املفردات يف الكتاب التعليم يكفي حول و
مستوي املتقدم واستغرق الغاية لتالميذ يف قدرة التالميذ حلفظ املفردات 
ولكنها مل ختتار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع. يشعرون 
التالميذ غري معروفة علي املفردات، الهنم خمتلف خربة تعليم اللغة العربية يف 

املعهد أو املدرسة الدينية ميكن له خربة  املدرسة. التالميذ الذين كانوا يف
تعليم عن علم البالغة و معرزفة هبذا املفردات، وبل للتالميذ مل يسكنوا يف 

 املعهد يشعروا الصعب يف فهم وإتقان املفردات. 
 املهارات اللغوية -ب

قليل إهتمام املهارت اللغوية يف كتاب التعليمي جعل املدرس إستكمل 
وية مبواد التعليمية. أّن مهارة اإلستماع، قراء املدرس عن ممارسة املهارات اللغ

املواد التعليم مث يعطي املفردات األساسية لفهم حمتوي النصوص وجييب أن 
تذكر وحفظ التالميذ عن املفردات. األحوال مناسب مبهارة القراءة لفهم كل 

إلتقان  الباب ألن إذا عرف التالميذ عن املفردات األساسية فسهولة التالميذ
 العلم البالغة. 

املهارة الكتابة ممارسة املدرس ليكتب املواد التعليمية يف الكراسىة هلا 
التالميذ أو السبورة ويعاجل التدريب يف الكتاب التعليمي كاألسئلة اإلستيعابية 
لفهم البحث أو عني نوع البالغة وغريه. وحني أّن مهارة الكالم مل يتم 

العربية مبواد التعليمية البالغة، ألن مدرس إهتمام يف املدرس يف تعليم اللغة 
 81فهم املادة البالغة أوال حيت مهارة الكالم مل يتم حتيقيقه يف عملية التعليمية.
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ينص الكتاب على املهارة إستخدم املدرس يركز عليها خاصة يف الدرس 
 الواحد إلتقان املواد التعليمية.

ة يف تعليم املهارات اللغوية. ولذلك، توجد الباحثة مشكلة األساسي
خاصة ملهارة القراءة والكتابة ألن مركز املؤلف الكتاب التعليمي فحسب، 
ومشكلته يعين الضعف القرائي التالميذ يف عملية تعليمية. ويقصد ابلضعف 
القرائي أو التأخر القرائي، عدم القدرة على القراءة ابملستوى الذي يناسب 

ناء عليه فإنه القارىء املتأخر. القارىء املتأخر هو العمر العقلى للتلميذ وب
التلميذ أو الدارس أو السخص الذي أتيحت له فرصة تعليم القراءة لكنه ال 
يقراء كما يتوقع فيه حسب قدرة اللفظية الشفهية( وقدرته العقلية وخباصة يف 

 . 82التعليم املهارة غري القرائي
ما كتب املؤلف الكتاب التعليمي يف مهارة الكتابة، البد لتالميذ لفهم 

أوال. ألن تعد مهارة الكتابة من املهارات اللغوية املركبة حيث تتطلب أكثر 
من حاسة للعمل فيها، فاليد ختد والعني تتابع والعقل يراقب وينظم. ومن 
نظرت الباحثة  إلتقان املهاة الكتابة فالبد لتلميد أو دارس استوي على 

 ري بعد املهرة الكتابة. املهارات اللغوية األخ
 
 
 
 

 املبحث الثالث: حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس الثقافية. .3
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 حمتوي الثقافية ➢
البد على املؤلف كتاب التعليمي إلهتمام الثقافية وعالقتها بكتاب 
تعلبمية اللغة العربية كلغة األجنبية. تعليم الثقافية الذي تشميل يف كتاب 
التعليمي، هناك ثالثة أنواع الثقافية يعين الثقافية األسالمية والثقافية العربية 

لتعليم مناسبة ابالثقافية والثقافية احمللية. بشكل عام البحث يف الكتاب ا
اإلسالمية والعربية ألن مادة التعليم علم البالغة تبحث عن تعليم الفن األديب 
الذي يقصد إيل إهتمام التالميذ على أسلوب اللغوية، بل من الناحية الثقافية 

ذ الثقافة احمللية تعلموا التالمياحمللية مل يتم ابلبيئة اليومية التالميذ يف حياهتم. ألن 
أن ما نسمعه من مفاهيم عاملية معاصرة هي يف الواقع جزء أساسي وأكيد يف 

  83الثقافة املتوارثة عرب الزمن.
مبا أّن مجيع حمتوي الثقافية يف كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف 

ختصص الديين تضم ابللغة العربية الفصحي بدون شرح ابللغة البسيطة الذي  12
هذا األمر جيعل مشكلة األساسية لفهم الثقافية يف الكتاب. يفهموا لتالميذ. 

انتقاء الثقافية يف ضوء حاجات التالميذ واهتمامهم من تعليم اللغة والثقافية، 
حيث إن الثقافية كثرية ومتعددة ومتشعبة. ومن الصعب أن تقدمها كلها 

رغنم أّن  84للدارسني األجانب مث ينبغي أن ننتقى منها ما يتناسب مع التالميذ.
ليس اهتمام يف الثقافية العربية اإلسالمية فحسب بل الثقافية احمللية أيضا، يعين 

 مكان احلياة والبيئة التعليم التالميذ.
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حمتوي الثقافية الذي يشتمل يف الكتاب التعليم البد جيعل فهما لتلميذ. 
البحث  رغم أن تقدمي كتاب التعليمي مناسبة ابلثقافية اإلسالمية بل موضوعات

الربانمج الديين البد إختار املواد  12يف كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية الصف 
التعليم مالءمة بقدرة مستوي له التالميذ. ألن حمتوي الثقايف يف املواد التعليمية 
ليس شيئا زائدا أو اثنواي أو زخرفيا بل هي امتداد طبيعي ومكمل للمفهوم 

نبية، فالثقافية كمضوع للدرس يف كتاب تعليم اللغة األساسي لتعليم اللغة األج
األجنبية ينبغي أن يكون هلا اتصال ابألمور اللغوية اليت تعلم التالميذ و ينبغي أن 

 تبدأ مع الفرد وتظهر ابلعادات واملؤسسات احمليطة هبا.
يف احلقيقة مل يتم مادة التعليم علم البالعة يف املؤسسات الرتبية كمادة 

بل تعليمه كجزء من تعليم اللغة العربية. فلذلك، تنفيذ مادة التعليم علم التعليم 
البالغة من الناحية حمتوي الثقافية مل يكون فعالة لتالميذ. ألن ملعرفة حمتوي 
الثقايف يف الكتاب التعليم البد لتالميذ قادرا على يعرب ويفهم املعلومة عن علم 

لبالعة. كمثل النمودج يف هذا الكتاب البالغة وميلك خلفية اخلربة من العلم ا
مأخودة من الكتب الذي يستعمله مدرسة العرب. بل هذا الكتاب يستعمل 
لتالميذ يف بلد اإلندونسي الذي خمتلف الثقافية على كل حال البد مضبود البيئة 

 الثقافية التالميذ.

 

 

 

 



29 
 

 
 

 

 سادسالباب ال

 اخلامتة 

 نتائج البحث .أ
هو  12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب حتليل الكتاب 

حماولة الباحثة إلصالح وتصحيح مكّوانت مرتابطة فيه. ولذلك، وجود الكتاب 
له دور مهم يف تعليم اللغة  12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب 

الطالب اجستري عن حتليل الكتاب بعد ما انتها إجراء رسالة املالعربية. ولذلك، 
يف مدرسة الثانوية اإلسالمية  12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين 

وصلت الباحثة إىل االستنتاج األخري، فحصل الباحثة على  فونوروغو 2احلكومية 
 نتائج البحث، كما يف اآلتية:

 الرتبويةحتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس اللغوية و  -1

لتعليم اللغة العربية الربانمج اللغوية والرتبوية يف كتاب الطالب األسس 
يشمل عن حمتوي الكتاب ولغة الكتاب والتدريبات  12الصفالديين 

والتقومي  واألصوات والنصوص الكتاب. مشكلة األساسية يف أساس اللغوية 
والرتبوية هو استخدام الكتاب التعليمي ابللغة الفصحي يسمي لغة الرتاث 
الذي نظامها الدقيق وفكرها العميق وأسالوهبا األديب. وكل املواد التعليمية 
تكتب احلروف اهلجئية بدون احلركة. وإعداد املواد التعليمية بلغة العربية 

 الفصحي جيعل التلميذ امللل واملعقد يف فهم اللغة العربية شامال. 

 حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس النفسي -2
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لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين يف كتاب الطالب األسس النفسية 
لتعليم اللغة يشمل عن املفردات اليت تقع  على كتاب الطالب  12الصف

. تشمل املفردات يف كتاب الطالب لتعليم 21الصف العربية الربانمج الديين 
اللغة العربية ختصص الديين بصفة الوصفية، ألهنا أتخد املواد التعليمية من 

املعين الكتب التقلدي الذي استخدم ابللغة الفصحي. ولذلك ليفهم ويعرب 
واملعلومة حاجة إىل فهم املفردات واحد بواحد شامال ومتكامال حيت حمتاج 
لوقت الدراسة طويل نسبيا. إذا املفردات تركز ابلكتاب التقليدي بصفة 

توجد الوفصية فالصعب تطوير الكفاءة التالميذ يف تعليم اللغة العربية. 
خاصة ملهارة القراءة  الباحثة مشكلة األساسية يف تعليم املهارات اللغوية.

والكتابة ألن مركز املؤلف الكتاب التعليمي فحسب، ومشكلته يعين 
 الضعف القرائي التالميذ يف عملية تعليمية.

 حتليل كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية أبسس الثقافية -3

لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين األسس الثقافية يف كتاب الطالب 
حمتوي الثقافة. هناك ثالثة أنواع الثقافية يعين  يشمل عن 12الصف

الثقافية األسالمية والثقافية العربية والثقافية احمللية. بشكل عام البحث يف 
الكتاب التعليم مناسبة ابالثقافية اإلسالمية والعربية ألن مادة التعليم علم 

ذ على البالغة تبحث عن تعليم الفن األديب الذي يقصد إيل إهتمام التالمي
أسلوب اللغوية، بل من الناحية الثقافية احمللية مل يتم ابلبيئة اليومية التالميذ 

الثقافة احمللية تعلموا التالميذ أن ما نسمعه من مفاهيم يف حياهتم. ألن 
عاملية معاصرة هي يف الواقع جزء أساسي وأكيد يف الثقافة املتوارثة عرب 

 .الزمن
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 واإلقرتاحاتالتوصية  .أ
 التوصيات (1
لتعليم الطالب ينبغي للمؤلف الكتاب التعليمي خاصة للمؤلف الكتاب  (أ

البد ان يهتم إهتماما كبريا على  12الصفاللغة العربية الربانمج الديين 
إختيار املواد التعليمية أو صناعة املوضوعات الدروس للكتاب التعليمي 

التعليم التالميذ لكي يسهلون حتقيق الذي معلقة مبختلف خلفية اخلربة 
 يف عملية تعليم اللغة العربية وبيئة التعليمي.

الطالب ينبغي ملدرس اللغة العربية أن يعّلم املواد التعليمية يف الكتاب  (ب
تناسب بقدرة التالميذ   12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين 

تهم أو بيئة التعليمي لكى كمثل  ارتبط املواد التعليمية إىل أعمال يومي
 يسهلون يف فهم البالغة ويزيدون املعلومة اجليدة عن التعليم اللغة العربية. 

 اإلقرتاحات (2
لتعليم اللغة العربية الطالب بعد أن حللت الباحثة عن تقومي  الكتاب 

، فاقرتاحات الباحثة للبحث اآليت أن تبحث عما 12الصفالربانمج الديين 
 12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب كتاب تقومي  اليتعلق ب

 عميقا ودقيقا:
لتعليم اللغة العربية الطالب إّن هذا البحث يهتم على تقومي الكتاب  (أ

 2يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  12الصفالربانمج الديين 
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لعربية فونوروغو على األسس إعداد الكتاب التعليمي جيدا لتعليم اللغة ا
لغري الناطقني هبا لذا ترجوا أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع 

 للبحوث الالحقة املتعلقة هبذا البحث.
حتتاج حتليل األخطاء للكتاب التعليمي من جانب ترتيب اللغة الكتاب  (ب

ألنه  12الصفلتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب خاصة لكتاب 
حيتاج للمراجعة معلق بني إحتياجات التالميذ هذا الكتاب التعليمي 

املواد التعليمية سوف هذا الكتاب أن يكون مراجها صحيحا للمدرس 
 والدارس يف تعليم اللغة العربية.

ترجو الباحثة على القارئني والباحثني اآلخرين أن يطروا ويكلموا البحث  (ج
كتاب من النقصان اليت يقع يف البحث لرتقية الكفاءة عن تقومي ال

لتعليم اللغة العربية الربانمج الديين الطالب التعليمي خاصة لكتاب 
  12الصف.
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 فونوروغو 2دليل املقابلة مع املدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالميو 

 : إسم املدرس

 :  التاريح

كيف رأى املدرس عن املادة التعليم الذي يشمل يف كتاب الطالب لتعليم اللغة  .1
 ختصص الديين؟ 12العربية الصف 

 تناسب مبرحلة النمو التالميذ؟هل حمتوي الكتاب  .2
 هل عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية؟ .3
 هل تراعى الفروق الفردية بني التالميذ يف عرض املادة التعليمية؟ .4
 هل الكتاب التعليمي إستجابة ملكونة اللغوية؟ .5
 ما اللغة استخدم الكتاب كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية؟ .6
 املفردات اجلديدة وتثبيت معناها بصورة جديدة؟هل يتم التدريبات على  .7
 هل يستخدم الكتاب لغة وسيطة يف تعليم اللغة العربية؟ .8
 كيف شكل التدريبات والتقومي يف كتاب الطالب لتعليم اللغة العربية؟ .9

هل تساعد التدريبات اللغوية على تنمية القدرة على االتصال عند  .10
 التالميذ؟

 العربية بكتاب التعليمي الذي يتعلق ابلثقافية؟كيف رأى املدرس اللغة  .11
 ل املادة التعليمية تناسب الثقافة لدى التالميذ غري الناطقني ابلعربية؟ه .12
 ل احملتوي الثقاقي يليت حاجات التالميذ؟ه .13
هل احلوارات الكتاب يف الكتاب التعليمي مأخودة من املواقف اليومية  .14

 الشائعة؟ 
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