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ستهاللا

ِ ۚ إِن یَتَّبِعُوَن َوإِن تُِطْع  َّ أَْكثََر َمن ِفي اْألَْرِض یُِضلُّوَك َعن َسبِیِل ا
إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُھْم إِالَّ یَْخُرُصونَ 

﴾١٦: األنعامسورة ﴿
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إهداء
هذا البحث اجلامعي إىل:يأهد

والدي و والديت

)ميسرة(ةاحملبوبمي) و أنور حليم(أيب احملبوب

عسى اهذه الدنيا حىت اآلن. أرجو رضامهين منذ سقط رئسي إىلاالذان يعلماملعلمان 
يف سالمة اإلسالم اهللا وأبقامهاكما ربياين صغريا وحفظهماويرمحهماهللا أن يغفر هلم

واإلميان يف الدنيا واآلخرة. آمن

(سراج املنري، نور قمري، حممد أمني هللا)االحباءالكبري وأخي 

يف الدين استجاب هللا مهتهموأن يسهل أمورهم. عسى هللاعلى دعائهمجزيل الشكر 
والدنيا واألخرة



ج

كلمة الشكر والتقدير

بسم هللا الرمحن الرحيم

طنه، الّلهم أنت فاعل املختار لكل  رب العاملني عن نعمه ظاهره و احلمد 
ر، نشكرك على مزيد  نعمتك، ومضاعف جودك وكرمك. أشهد مفعول من الكائنات واأل

أن الإله إال هللا املبدئ املعيد. وأشهد أن حممدا رسول هللا عبده ورسوله يرفع مؤديه إىل 
مراتب أوىل التمجيد صلى هللا عليه و سلم وأصحابه أمجعني.

يف قسم تعليم اللغة العربية  قد متت كتابة هذا البحث العلمي لنيل درجة سرجا
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فيسرين لكيلة علوم الرتبية والتعليم جبامعة موال

أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من قد ساعدين على كتابة هذا البحث، وهم :

مالك اجلس املاجستري، مدير ار لة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلفضي. ١ امعة موال
احلكومية ماالنج.إبراهيم اإلسالمية 

املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة مون يأغوس ماحلاجفضيلة الدكتور. ٢
مالك إبراهيم ماالنج. موال

فضيلة الدكتور مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم . ٣
مالك إبراهيم م االنج.الرتبية والتعليم جبامعة موال

املاجستري، مشرف هذا البحث اجلامعي الذي عبد احلميدحممدفضيلة الدكتور احلاج. ٤
أرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث.
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مجيع األساتذ واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة .٥
مالك إبراهيم ماالنج. موال

نوالديين ا. ٦ ين دائما.ايشجعانذلالحملبو

ومجيع أعضاء أسريت.الكبريأخي.٧

.أخي احملبوب مفتاح العلوم العليا الذي يشجعين دائما.٨

.أصدقائيت إيلسا أجني، ليلة املغفرة، ودينا ريسيت الاليت يشجعنين دائما.٩

٢٠١٥مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية للعام .١٠

حسن ماعملوا. االشكر إليهم مجيعا وأدعو أقول جزيل  هلم هللا على أن جيزيهم 
ه أسأل الرمحة والتوفيق واهلداية والنفع. تقبل هللا تعاىل منا بقبول حسن وجزاءهم هللا خري  إ

رب العاملني. اجلزاء يف الدين والدنيا واآلخرة ، آمني 

٢٠١٩مايوا ٢٣ماالنج، 
الباحثة

نيلة السعادة
١٥١٥٠١٦٤رقم القيد: 
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مستخلص البحث

"العربية للحياة" سلسلة يف تعليم اللغة العربيةلطلبة حتليل الكتاب الدراسي .٢٠١٩السعادة، نيلة. 
العربية، اجلامعة يف ضوء أسس إعداد الكتب التعليمية. حبث جامعي. قسم تعليم اللغة 

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موال
املشرف: الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستري.

كتاب الدراسي، العربية للحياة.الكلمات اإلشارية:
كتابهوامعةالدراسي العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلالكتاب

األداتأهممنواحدةوهي. املواضيع خاصة لطلبة اجلامعةويشملللتعلمالطالبيستخدمه
إعداد حيتاج.التعليميةاألهدافتسهلأنميكناليتاحلياةواألنشطةالتعليمعمليهيفاملستخدمة

لذلك أرادت الباحثة حتليل احملتوى الثقايف .هتمام احملتوى الثقايف و احملتوى اللغويإىل ااملواد التعليمية 
.واحملتوى اللغوي يف كتاب الدراسي العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة

) وصف احملتوى الثقايف الكتاب الدراسي العربية للحياة سلسلة ١البحث: وأما أهدف هذا
وصف احملتوى اللغوي الكتاب الدراسي العربية للحياة سلسلة ) ٢يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة، 
.  يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة

استخدمت أسلوب مجع .املنهج املستخدم هو املدخل الكيفي من نوع البحث املكتيب
ت األساسية ت هي البيا ئق كدعم نتائج البحث، واملصادرالبيا ت البحث عن الو تاب كبعين  البيا

ت تستخدم الباحثة حتليل .)(العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة لتحليل البيا
. بقول بريلسون)content analysisاحملتوى (

) إن احملتوى الثقايف يف هذا الكتاب معظم من الثقافة احمللية إندونيسيا ١ومن نتائج البحث،
ا انعكاس للثقافة ألن هذا الكتاب يستخدم يف  بالد إندونيسيا، يتم إدراج الثقافة اإلسالمية على أ

ا تعتمد من الثقافة اإلسالمية ) واحملتوى اللغوي فيه العناصر اللغوي (املفردات، ٢.احمللية، أل
.نظرية الوحدةعلى أسس والقواعد/الرتاكيب) واملهارات اللغوية األربع 
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ABSTRACT

Sa’adah, Nailatus. 2019.. Analysis of the Book of Al-'arabiyyah Li AlHayat, Based
on the Principles of the Preparation of Teaching Materials. Thesis.
Department of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and
Teaching Training, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim
Malang. Supervisor: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.Pd

Keywords: Book of Teaching, Al-'arabiyyah Ii alHayat

Al-Arabiyyah li Al-Hayat is a textbook used for the student level in
PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Textbooks are one of the most
important tools used in the learning process and life activities that can facilitate
educational goals. In preparing educational material, it is necessary to be interested
in cultural content and linguistic content. Therefore, the researcher wanted to
analyze cultural content and linguistic content in the Al-Arabiyyah textbook Li Al-
Hayat.

This study aims to 1) analyze the contents of the cultural principles of the
book Al-„Arabiyyah li al-Hayat, 2) analyze the contents of the language principle
of the book Al-„ Arabiyyah li al-Hayat.

The approach used is a qualitative approach to library research. Data
collection used to find data is documentation as support for search results, and data
sources are basic data that is Al-Arabiyyah li Al-Hayat textbook. For data analysis,
the researcher uses content analysis in Berelson's statement

One of the results of the study is that cultural content in this book is largely
from Indonesian local culture because this book is used in Indonesia. Islamic culture
is included as a reflection of local culture because it is based on Islamic culture.
The linguistic content in this textbook contains elements of linguistics (vocabulary,
grammar / syntax) and four language skills based on all in one system.
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ABSTRAK

Sa’adah, Nailatus. 2019. Analisis Buku Ajar Al-‘Arabiyyah Li AlHayat
Berdasarkan Asas-Asas Penyusunan Bahan Ajar. Skripsi. Pendidikan
Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. M. Abdul
Hamid, M.Pd

Kata Kunci: Buku Ajar, Al-‘Arabiyyah Ii alHayat

Buku Ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat merupakan buku ajar yang digunakan
untuk tingkat mahasiswa di PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Buku
ajar adalah salah satu alat paling penting yang digunakan dalam proses
pembelajaran dan aktivitas kehidupan yang dapat memfasilitasi tujuan pendidikan.
Dalam penyusunan materi pendidikan perlu tertarik pada konten budaya dan konten
linguistik. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis konten budaya dan konten
linguistik dalam buku ajar Al-Arabiyyah Li Al-Hayat.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa isi asas kebudayaan kitab Al-
„Arabiyyah li al-Hayat, 2) menganalisa isi Asas kebahasaan kitab Al-„Arabiyyah li
al-Hayat .

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif penelitian
kepustakaan. Pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data adalah
dokumentasi sebagai dukungan untuk hasil pencarian, dan sumber data adalah data
dasar adalah buku ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat. Untuk memaparkan data, peneliti
menggunakan “content analysis” menurut Berelson.

Salah satu hasil penelitian adalah bahwa konten budaya dalam buku ini
banyak dari budaya lokal Indonesia karena buku ini digunakan di Indonesia.
Budaya Islam dimasukkan sebagai refleksi budaya lokal karena didasarkan pada
budaya Islam. Adapun konten linguistik pada buku ajar ini adalah berisi unsur-
unsur linguistik (kosa kata, tata bahasa / sintaksis) dan empat keterampilan bahasa
berbasis all in one system.
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الفصل األول

العاماإلطار

خلفية البحث.أ
كان املشاكل يف التعليم  سيوجد يف أي وقت كان و تظهر أن جيانب 
حتليل املشاكل األخرى. كل األشياء هي عملية طبيعية جيب أن يستمر لوصول 

مشكالت التعليم اللغة العربية حتدث يف مجيع عناصر عملية التعليم، التقدم.
منهجية املعلمني، ووسائل التعليم ، و املواد، و كمنهج الدراسيي، و الطريقة، و 

١التقومي، و أشبه ذلك.

واد الدراسي هو كتاب استخدمه الطالب لتعلم ويتضمن املالكتاب
النشطة مباشرة االدراسية. وهومن أهم املصا در املستخدمة يف عملية التعليم و 
لدراسي، المواد اليت ميكن أن تسهل األهداف التعليمية اليت ختدم كمصدر ل

شبت الطالب األدوات، املناهج، و البيئة. كتاب الدراسي هي الكتاب اليت تت
سة معني. إّن  حبسب مستوى معني كوسيلة التعلم (األمر)، متعلقة مبوضوع الدرا
لوسائل التعل يم، و يستخدم كتاب الدراسي هو معيار كتاب يف جماله، وجمهز  

مج التعليم. يف الرب
املواداللخمن. التعليمتطبيقمنهاًماجزءًاالتعليميةاملوادتعد

فائدةأكثربالطالوسيكون،التعلمعمليةتنفيذاألسهلمنسيكونالتعليمية،
الحتياجاتفًقاو خمتلفةشكالالتعليميةاملوادصنعميكن. التعلميفوسهولة

ملية التعليم له عالدراسي يف كتاب.تقدميهاسيتماليتالتعليميةاملوادوخصائص
ستعمال كتاب الدراسي ممارسة الطالب على ال تعامل دور مهم للطالب. 

ملوضوع.

1 Syamsudin Asyrofi dkk, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta : Pokja
Akademik, UIN Sunan kali Jogo, 2006), Hal.56.
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ألستاذ الثاين عند التلميذ ا لذي يساعده الكتاب الدراسي هو يقال 
كن كتاب الدراسي هو لنيل املكافئة التامة العلمية حينما يتعلم يتعلم يف البيت، ل

ر. وهي تؤثر الكتاب السبيكي الذي فيه اخلطيئات من األلة السبيكةأو شيء أخ
م صحيحا فهو أن أن يفهم العلو مأثرة على املكافئة الفهمة التلميذ فال يستطيع 

ري مناسب مع العلوم تكون غريبا ويشعرون أن اللغة العربية لغة صعبة ألن ما تعلم غ
الصحيح.

املواد الدراسية هي كل من املود املستخدمة ملساعدة املعلم يف عملية التعلم 
حىت بوجودها ميكن الطالب أن يتعلمون اللغة العربية بسهولة٢والتعليم يف الفصل.

كان املعلم ال بلعب دورا كثريا يف عملية التعليمية، وميكن أيضا  مستمرة عملية 
التعليم بني الدارسني ومدرسها حىت حيصل من التعليم ما يريد.

ىل جمموعة من إإن  إعداد املواد التعليمية ليس قضية هينة وإمنا حيتاج 
ا تص غري عملية. عند بح عمليةاملعايري والظوابط والشروط واملواصفات اليت بدو

ة اليت ينبغي ان الدكتور حممود كامل الناقة أن املبادئ واألسس والشروط اللغوي
تراعي يف إعداد املواد األساسية لتعليم اللغة العربية منها:

أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا.-١
ات مفردأن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة-٢

شائعة.
ملفاهيم واحلقائق -٣ ليت أثبتتها اأن يلتزم يف املعلومات اللغوية 

الدارسات اللغوية احلديثة.
ات لغوي أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلوم-٤

.(مجع الضمائر مثال)

2 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Rosdakarya 2013), Hlm. 174



٣

مصطنعة، أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة-٥
يف بنائها وتراكيها.أي تتقدم اللغة صحيحية 

أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم الغة وتعلمها.-٦
حلروف.-٧ لكلمات واجلمل وليس  أن تبدأ املادة 
أن تعمد املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال.-٨
ة أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليل-٩

االستخدام.
يت تربزها الدارسات أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية ال-١٠

٣والبحوث.

إلضافة إىل ذلك، شرح يف كتاب أسس إعداد الكتب التعليمية لغري  و
صر عبد هللا الغايل وعبد هللا احلميد عبد  لعربية الذي ألفه مؤلفان مها  الناطقني 

اة هللا، يلوم على املؤلفني يف إعداد املواد التعليمية لتعليم الغة العربية لألجانب مراع
٤األساس االتية.

األسس الثقافية واالجتماعية.-١
األسس السيكولوجية.-٢
األسس اللغوية والرتبية.-٣
مج ال امعة موالالذي تطبقه ج)PKPBA(اللغة العربية املكثف لتعليمرب

مج يف السنة األوىل من  لطالب اجلدد ويقام امالك إبراهيم ماالنج. يقام هذا الرب
م يف األسبوع تبدأ من الساعة  .١٧:٠٠إىل الساعة ١٤:٠٠مخسة أ

مجيستخدم مجهذا الرب يف الكتاب الدراسي اجلديد ألفه مدير هذا الرب
للتكمل واإلعطائي الطالب يف ،العربية للحياة"كتاب الدراسي "٢٠١٨السنة 

3 Diakses dari, Http://uqu.edu.sa/pagear/128309, 20 April 2014
ض: دار الغايل ٤ لعربية، (الر ) ص. ١٩٩١صر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد الكتب لتعليمية لغري املاطقني 

١٩



٤

دراسة اللغة العربية. هذا البحث أمهية تفيد كثرية ألّن ليس فيه من الكتاب كامال 
أو صحيحا.

الكتابهذا املوضوع ألنتأخذةباحثاللذلك من هذه املشكلة،  ك
يفلتحسينهحتليلهناكيكونأنوجيب. العامهذانشرهمتكتابهواملستخدم
املستقبل.

أسئلة البحث.ب

فإن املشكلة الرئيسية يف الدراسة كانت ،وبناء على خلفية املشكلة املذكورة
"العربية للحياة" سلسلة يف تعليم اللغة العربية حتليل الكتاب الدراسي :ملوضوع

وضعت الباحثة سؤال حبثها .لطلبة اجلامعة يف ضوء أسس إعداد الكتب التعليمية
كااليت:

تعليم اللغة سلسلة يف "العربية للحياة" كتاب الدراسيما احملتوى الثقايف ال-١
؟لطلبة اجلامعة يف ضوء أسس إعداد الكتب التعليميةالعربية 

تعليم سلسلة يف "العربية للحياة" كتاب الدراسيما احملتوى اللغوي ال-٢
؟ضوء أسس إعداد الكتب التعليميةففيلطلبة اجلامعةاللغة العربية 

أهداف البحث.ج
سئلة البحث يهدف هذا البحث هو: انطالقا 

تعليم سلسلة يف "العربية للحياة" كتاب الدراسيملعرفة احملتوى الثقايف ال-١
.يف ضوء أسس إعداد الكتب التعليميةلطلبة اجلامعةاللغة العربية 

تعليم سلسلة يف "العربية للحياة" كتاب الدراسيملعرفة احملتوى اللغوي ال-٢
.يف ضوء أسس إعداد الكتب التعليميةلطلبة اجلامعةاللغة العربية 



٥

فوائد البحث.د
إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذ الفوائد تتكون على النوعني، وهي 

الفائدة النظرية و الفائدة التطبيقية. 
: لكي يستخدمه البحث يف تطوير الفكر العلمي، وخاصة يف الفوائد النظرية) ١

تنفيذ عملية التعليم وال يستخدام كتب اللغة العربية والوسائل التعليمية يف حتقيق 
األهداف التعليمية جيدا.  

: يرجى هذا البحث أن يكون مفيدايف حتسني تعليم اللغة الفوائد التطبيقية)٢
طق ني.العربية وتعليمها لغري 

حدود البحث.ه
سلسلة يف "العربية للحياة"حتليل الكتاب الدراسي حدود املوضوع : .١

جبامعة موال) ٣الكتاب الثالث (تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة
ماالنجاإلسالمية احلكومية مالك إبراهيم 

٢٠١٩-٢٠١٨حدود الزمان : يف السنة الدراسية .٢
الدراسة السابقة.و

لقد سبقت حبوث عن الكتاب املدرسي وحصلت على نتائج املتنوعة، 
ومن هذا البحوث: 

. حبث جامعي. حتليل الكتاب الدراسي ٢٠١٦نور الفردوس نزوال. .١
ملنهج الدراسي  . قسم ٢٠١٣للغة العربية يف الفصل الثاين الثانوي 

مالك تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موال
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. يهدف هذا البحث لتحسني 
الكتاب الدراسي. ويستخدم على املنهج وصفية كيفية تطريقة دراسة 

أن الكتاب الدراسي )maslow(مكتبية و النظرية على ضوء مسلو 
ت، إسترياتيجية، والتقومي الكتاب  مناسب بني األهداف، احملتو



٦

. والنتيجة هذا البحث يعين مناسب مبؤشرات ٢٠١٣مبؤشرات املنهج 
املنهج. والفرق بني هذا البحث والدراسات السابقة هي يف حتليل املواد 

التعليمية.
، تقومي احملتوى الثقايف يف بسلسة العربية بني ٢٠٠٧أمحد نور خالص، .٢

يديك. اهلداف من كتاب هذه الرسالة هو الكشف عن احملتوى الثقايف 
عربية بني يديك و ملعرفة مدى استيعاب التالميذ احملتوى يف سلسة ال

الثقايف يف سلسة العربية بني يديك . وكان الباحث يقابل بني 
. وأما نتيجة ٩٠،٧٣النتيجتني، ومها نتيجة معدل اخلتبار البعدي 

. ٥٧، ٢٥. وهلذا كان ارتفاع النتيجة ٦٠، ٦٥االختبار القبلي فقط 
اب التالميذ حنوى احملتوى الثقايف يف سلسة وملعرفة زجود ارتفاع استيع

العربية بني يديك. وهذا البحث يبحث عن التقومي الثقايف يف سلسة 
العربية بني يديك ولكن اختالفا يف هذا البحث الباحثة تبحث يف 

التحليل املواد التعليمية.
دراسة وصفية عن التقومي الكتاب التعليمي اللغة ٢٠١٣مفتاح الرمحة .٣

لعربية" للمدرسة املتوسطة. يستهدف هذا البحث العربي ة "فصيحة 
إىل معرفة معايري إختيار احملتوى و تنظيم املادة التعليمية ومعرفة مهارات 
اللغوية املدرسة وأهداف التعليمية من الكتاب التعليمي "فصيحة 
لعربية" وأما منهج هذا البحث هو منهج الوصفي التقومي ونتيجته أن 

لعربية" يبلغ كتاب "فص يف صدقة و أمهية و ميول و %١٠٠يحة 
والفرق بني هذا البحث ٠يف قابلة التعليم%٦٠يبلغ درجة 

والدراسات السابقة هو أن هذا البحث يبحث عن التحليل املواد 
التعليمية.



٧

اجلدوال األول
املقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة أدثها الباحثة

االختالفاتالتشبهاتموضوع البحثالباحث/ةاسم الرقم
حتليل الكتاب نور الفردوس نزوال.١

الدراسي للغة 
العربية يف الفصل 
الثاين الثانوي 
ملنهج الدراسي 

٢٠١٣

حتليل عن 
الكتاب 
الدراسي

حتليل الكتاب على 
أساس املنهج الدراسي 

، وإما البحث ٢٠١٣
الذي أدثها الباحثة هي 

الدراسي حتليل الكتاب 
اجلامعي "العربية 
للحياة" اليت تبحث 
عن حتليل املواد 

التعليمية.
تقومي احملتوى أمحد نور خالص.١

الثقايف يف بسلسة 
العربية بني يديك

حتليل 
احملتوى 
كتاب 
الدراسي

تقومي احملتوى الثقايف يف 
بسلسة العربية بني 
يديك، وإما البحث 
الذي أدثها الباحثة هي 

الدراسي حتليل الكتاب 
اجلامعي "العربية 
للحياة" اليت تبحث 
عن حتليل املواد 

التعليمية.
التقومي الكتاب مفتاح الرمحة

التعليمي اللغة 
حتليل 

احملتوى 
التقومي الكتاب 
التعليمي اللغة العربية 



٨

العربية "فصيحة 
لعربية" للمدرسة 

املتوسطة

كتاب 
الدراسي

لعربية"  "فصيحة 
للمدرسة املتوسطة،

وإما البحث الذي 
أدثها الباحثة هي 
حتليل الكتاب الدراسي 
اجلامعي "العربية 
للحياة" اليت تبحث 
عن حتليل املواد 

التعليمية.

حتديد املصطلحاتز. 

ملوضوع فيما يلي: حتديد املصطلحات املتعلق 

الكتاب الدراسي: الكتاب األساسي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية .١
واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف التعليم واللغة، تقدم للدارسني مساعدة، 

لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معني بل يف صفي دراسي معني 
ويف زمان حمدد.

العربية للحياة: الكتاب الدراسي يستخدمه طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية .٢
ندونيسيا، ويستخدم لطلبة اجلامع مالك إبراهيم اإلسالمية واألهلية  ة موال

احلكومية.   



٩

الفصل الثاين

الإلطار النظري

املبحث األول : مفهوم التعليم اللغة العربية.أ
تعريف تعليم اللغة العربية.١

أن التعليم هو فن من الفنون ايصال املادة الدراسية من املعلم اىل أذهان 
نات, ومن اجلهل اىل العلم, ومن التالميذ وتغيري أعماهلم, من السيأت اىل احلس

قل اجلهد والنفقات  نشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة و الظلمات اىل النور 
٥حىت حيصل على أغراض التعليم الكافية والكاملة.

وقد اتفق العلماء الرتبوية والتعليم أن التعليم نظرية واحدة اليت تتكون من 
مله هي معلم ومتعلم (طالب) وجمتمع ودولة العوامل ترابط بعضها ببعض. ومن عوا

ومنهج دراسي وغرض التعليم وطريقة ومادة الدراسية وتقومي ووسائل تعليمية 
٦وغريها, كما وردت هذه الصورة اآلتية:

ا فعلة اللغة لغة : يف املعجم العرىب اللغة من األمساء الناقصة و أص لها "لغوية" وز
لغة.–يلغى –من لغى 

اصطالحا : 
ا كل قوم ع- ن اغراضهم.أبو الفتح عثمان جىن : اللغة هي أصوات يعرب
ديسكارتيس : اللغة هي خاصية اإلنسان.-
ا اجلنس البشرى- فاطمة حممد حمبوب : وسائل الىت يتفاهم 

متكامال. واللغة أن اللغة نظم من الرموز, ومعىن هذا أن اللغة تتكون نظاما
ا اإلنسان تركيبا وتعقيدا.أكثر نظم الرموز الىت يتعامل 

تو سنجكر : معهد بروفسور الدكتور حممد يونس العاىل اإلسالمي احلكومي, عبد احلليم حنفي, طرق تعليم اللغة ٥ العربية), 
٢), ص ٢٠٠٥

١مرجع سابق , ص ٦



١٠

لغتهم الدارس ولتنمية كفاءةتعليم اللغة العربية : عملية التعليم لرتشد
واملراد هنا إجراء تدريس اللغة العربية . Depag): ١٩٩٤العربية سلبيا كان أو اجيابيا (

للغة العربية عامة. ٧نفسها وليس التدريس عن الكتب املدروسة واملكتوبة 

دف اىل ا لدفع واإلرشاد إذن, ان تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية 
و سلبية. الغرض من أوالتطوير يف بناء قدرة  اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت 
ماع, مهارة الكالم, تعليم اللغة العربية لتطوير املهارات األربعة هي مهارة اإلست

و منظمة يف عملية أهذه املهارات  أعمال مرتبة مهارة القراءة, ومهارة الكتابة. و 
تعليم اللغة العربية.

أهداف تعليم اللغة العربية-٢
دف أن ينمي كفاءة تعليم اللغة العربيةأهداف  حية النظري هي  من 

اللغة العربية. انطالقا على هذا, يقسم األهداف بقسمني يعىن للمعلم وللمتعلم. 
ا عند الطالب. وللمتعلم هو  أما للمعلم فهو جيعل اللغة العربية سهلة يف استيعا

٨الستعاب اللغة العربية.

دف تعليم اللغة العربيةال سس  الدينية. لذا, فتعليمه اللغة يف املدرسة 
العربية جيعله قادرا على تفهم القرآن وأحاديث الرسول وإحياء الرتاث اإلسالمي 

٩والتزود بزاد من الثقافات الدينية.

حية التطبيقي, كما وظيفة اللغة العربية  أما أهداف تعليم اللغة العربية من 
استعمال اللغة يف املوافق يف حياة اإلفراد واجلماعات سنتني أنه ميكنن حصر 

:١٠الوظيفية التالية 
7 http://www.infoskripsi.com/proposal/sample-proposal-skripsi-Arabic.html, diakses tanggal 16
desember 2018
8 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang :
UIN-MALIKI PRESS, 2012), hlm 5
9 Syaiful Mustofa, Bahasa Arab dan Problematika Pembelajarnnya, , (Malang : UIN-MALIKI
PRESS, 2014), hlm 13

١٩), ص.٢٠٠٢وليد أمحد جابر, تدريس اللغة العربية : مفاهم نظرية وتطبيات عملية, (عمان : دار الفكر , ٦
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القراءة : تدريب التالميذ على القراءة الفصيحة.)١
الكتابة : تدريب التالميذ على الكتابة الفصيحة.)٢
اعر واحلاجات تدريب التالميذ على التعبري عن األفكار واملشالتحدث :)٣

لفصحى.
لفصحاإلستماع : تدريب التالميذ على اإلصغاء ملا يقا)٤ ى من أجل ل 

فهمة

ة حديثا نسبيا وعلى الرغم أن اإلهتمام بتعليم اللغة العربية كلغة أجنبي
ال إال أن األهداف السابقة تن طبق أيضا على والدراسات الىت أجريت يف هذا

عتبارها لغة أجنبية (وهي أهداف تعليم  للغات األجنبية عموما) اتعليم اللغة العربية 
دف الديين هأخر أكثر أمهية من األهداف السالف الذكر وهو يضاف اليها هدف

, وقد أكدت ذلك ألن العربية هي لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف
ال هذه األهداف. األحباث اليت أجريت يف هذا ا

املبحث الثاين : الكتاب الدراسي.ب
مفهوم الكتاب الدرسي-١

الدراسي. ويشكل الكتاب الدراسي الكتاب الدراسي هو إحدى من املواد 
ت املنهج، فهو إحدى وكائزة األساسية أي مرحلة  عنصرا أساسيا من مكو
تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق األهداف الذي نريد حتقيقها 
ت األخرى للمنهج من أنشطة وطرق  إلضافة إىل املكو من العملية التعليمية، 

١١تدريس.

الدراسي هو الوعاء الذي حيمل اللقمة السائعة الطيبة أو اللقمة والكتاب 
املرء الذاق اليت تقدمها الباحثة للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة اليت 

لعربية. ص: ١١ ا  ٨-٧صر عبد هللا الغايل. دون سنة. أساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني 
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تقدم بواسطها هذه اللقمة للطالب، وهذه الوسيلة أو الواسطة ال يتوافر وجودها 
يف عدد إ عداده اإلعداء اجليد وإذا كان األمر دائما بل تكاد تكون معدومة أحيا

كذلك فنركز اهتماماعلى الوعاء أو احملتوى أال وهو الكتاب الدراسي.

املواد الدراسي أو الكتاب الدراسي هو الكتاب األساسي للطالب يصحبه 
من املواد تعليمية مساعدة واليت تؤلف من قبل املتحصصني يف الرتبية واللغة، وتقدمي 

ق أهداف معينة يف مرحلة معينا يف صفدراسي معينة ويف زمان للدارسني لتحقي
١٢حمدد.

هذا إضافة إىل تعريفات متعددة نورد منها ما يلى:

لعلم ما، "الكتاب املدرسي مؤلف تعليمي يقدم املفاهم اجلوهرية.١
مج التعليمي يف شكل ميسر. "أو تقنية ما يتطلبه الرب

ة معطاة  ة ملادة علمي"هو منوال تعليمي، تعرض فيه عناصر منظم.٢
ا و مناسبة لوضوعيه بيدا عوجية حمددة لكييستوع يها كتا

املتعلم." 
علم و ت"هو أداة مطبوعة ومنظمة وموجهة لالستعال يف صريورة 

تكوين متفق عليه."

ب التعليمي هو الذي وإذا كان املعلم له دورا يف العملية التعليمية فإن الكتا
ما يريد من بني التلميذ و بني نفسه حىت حيصل منجيعل هذه العملية مستمرة 

ق معه ينظر فيهكلما أراد، ومن مث جند ال كتاب التعليمي اجليد التعليم، فالكتتاب 
هو الذي جيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه.

ض: دار الغايل.١٩٩١) ص. ٩ ا. (الر صر عبد هللا الغايل و عبد احلميد عبد هللا، أساس اإلعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني  12



١٣

ت الكتاب الدراسي-٢ مكو
حتياجات التعليمية ت الكتاب الدراسي اليت تناسب  لتعلم اللغة إن مكو

١٣العربية هن األتية:

إرشادات الستخدام الكتاب الدراسي.١
الغرض التعلم خاصة أو عامة.٢
حمتوى اإلطار.٣
تصف حمتوى املواد التعليمية.٤
الرسم. الرسم التوضيحي.٥
مالخص.٦
التمرينات ومفتاح اإلجابة.٧

عناصر الكتاب الدراسي-٣

عملية يفأستاذ ينبغي أن يستطيع لرتقية الكتاب الدراسي ال ستخدام 
ب الدراسي املرجو التعليمية. وقبله يهتم به عن عناصر الكتاب الدراسي لكي الكتا
اب الدراسي األيت: ميأل املعيار أو مواصافات الكتاب الدراسي اجليد. وعناصر الكت

املضمون .أ
املتعلق بثبات املادة أو صحة املادة أو املضمون يف الكتاب الدراسي 

تمع أو الصعوب.  التالؤم املادة وعلى أساس القيم الذي يتيع على ا
عن الثبات املادة، لرتقية املادة يف الكتاب الدراسي ينبغي على أساس 
النظري والفكرة. التعليم اللغة العربية ونتيجة من التحقيق يف العلوم 

التألؤم املادة يف الكتاب التعليم اللغة العربية اللغة العربية. وأما عن 
١٤يناسب على القيم وأسلوب احلياة يف بيئة الطلبة.

13 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan
Media. (Malang: UIN Press, 2008) hlm. 81
14 Ibid., Hlm. 102
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صدق احملتوى.ب
حملتوى الدراسي من جوانب كثرية منها  صدق احملتوى هو ما يتعلق 
نء على ضوء علوم اللغة  دقة ووسعة والكمال احملتوى الدراسي 

را عظيما يف تعيني مقدار احملتوى العربية. وصدق احملتوى يئثر أ
الدراسي الذي سيتطور به املدرس مناسب بقدرات ومستوى الطلبة. 
ومعيار األساسي من صدق احملتوى هي منهج الدراسي وخطة 
الدراسة. املثال إذا يستطيع الطالب ليفهم املبتدأ واخلرب. واملواد 

دريسها.التعليمية بكتابة عن تعريف املبتدأ واخلرب واملثال وت

ج. هضم احملتوى

يهضم املادة الطلبة يستطيعون أن يفهموا عن املادة يتضمن ب: 
منطقية املادة يف التقدمي.١
ترتيب املادة.٢
أمثلة و تصوير يف الكتاب .٣
وسيلة التعليم يف الكتاب.٤
ترتيب وانتساق لتصميم.٥
ذو عالقة وفوائد الكتاب التعليمي.٦

د. اللغة املستخدمة

لرتقية الكتاب التعليمي متعلق يف اختيار من اللغة املستخدمة
أنواع اللغة والكلمة واستخدام اجلملة الفعال مث يف النظام الفقرة املفيدة. 
واللغة العربية املستخدمة يف الكتاب التعليمي هي اللغة العربية الفصحي 
اجليد يستطيع أن يدفع وحث على الطلبة لقراءة ويعملون الواجب املنزيل 

ون عن املعارف لتعمقون يف املوضوع الذين درسناه.مث يربز 
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ه. التصوير 

استخدام التصوير لإلعداد الكتاب التعليمي الدافع واإلتصالية 
ومساعدة الطلبة ليفهمو املادة يف الكتاب التعليمي. التصوير املستخدمة 
ستحدام اجلدوال ورسم البياين وخطوط بيانية  يف الكتاب التعليمي 

وز ورسم ختطيطي مث خمطط.وصور والرم

يف الكتاب الدراسي أسس إعداد املواد التعليمية-٤
و مقرى الكتب التعليمية لتعليم ومن هذا املنطلق أصبح أراماً على املؤلفني

اللغة العربية لألجانب مراعاة األسس األتية:
األسس الثقافية واالجتماعية-
األسس السيكولوجية -
األسس اللغة والرتبية-

لتفصيل وكوفيما يفية مراعاته عند إعداد كتب يلى نتناول كل أساس 
.بية للناطقني بغريهاالعر 

األسس الثقافية واالجتماعية-أ
عندما حديثنا عن اجلانب الثقافة كأساس من أسس إعداد املواد التعليمية 

ا سوف نتناول النقط االتية: لتعليم العربية لغري الناطقني 
الثقافة األسالمية، ومفهوم الثقافة العربية.مفهوم الثقافة، ومفهوم-
خصائص الثقافة.-
ا.- عالقة الثقافة بتعليم اللغة العربية لغري املاطقني 
ا عند إعداد احملتوى الثقافة يف كتب تعليم العربية - األمور اليت ينبغي مراعا

لتفصيل. ا، وفيما يلى كل ذلك  لغري الناطقني 
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مفهوم الثقافة-١
ا األفكار واملثل واملعتقدات واملفا هيم واالجتاهات تعرف الثقافة 
تمعات. وبع بارة أخرى تعىن والعادات والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من ا
بدا النور قائال: الثقافة كل ما صنعه اإلنسان بعقله ويده، ويعرفها فرنسيس ع

والعادات جتماعية(ونقصد بثقافة شعب كل األفكار واملؤسسات والنظم اال
إلنسان كائناً اوالتقاليد اليت خلقها اإلمسان لنفسه، وبدون الثقافة تصبح 

ت).  بيولوجياً فقط يسلك كما تسلك احليوا
ذا املعىن ال توجد يف جمتمع دون أخر، فكل  تمع له جموالثقافة 

خالفحتأهدافه واجتاهاته و عاداته وتقاليده، ومن مث فإن الثقافة  تلف 
تمعات. ا

ملبادئ والقيم أما الثقافة اإلسالمية فتعىن: املعتقدات واملفاهيم وا
ان الكرمي والسنة وأمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي متمثًال يف القر 

تمعات اإلسالمية النبوية الشريفة، ومن مث فإن هذه الثقاافة تعتصر على ا
بغض النظر عن املكان والزمان.

قافة العربية، قد اتفق اخلرباء اليونسكوا يف مؤمترهم الذي عقد أما الث
ا: ١٩٦٩مايو إىل يونو ٢٩يف الفرتة من  على تعريف " الثقافة العربية 

جمموع احلقائق والنشاطات الفكرية والفنية والعلمية للمجموعة املعاصرة من 
فة يف استخدام الشعوب املنتمية إىل احلضارة العربية. كما تتمثل هذه الثقا

ا وتبليغ رسالتها إىل أبنائها  موعة عن نشاطا ا هذه ا الوسائل اليت تعرب 
١٥وإىل سائر العامل وتلقي رسالته العامل وأدائها يف بالدها."

٢٠٠-١٩٩رشدي أمد طعيمة، املرجع السابق، ص. ١٥
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ختالأما الثقافات ا حتتلف  ف األخرى غري اإلسالمية فإ
تمع الواحد إىل  تمعات، بل إن الثقافة ختتلف داخل ا موميات عا

وخصوصيات.
تمع اويقصد بعموميات الثقافة ذلك القدر املشرتك بني أفراد 

ا، طريقة  لتحية، واملالبس، االواحد مثل: عادات األكل، اللغة اليت يتحدثون 
وغري ذلك.

كم سلوك بينما يقصد خبصوصيات الثقافة، العناصر الثقافة اليت حت
تمع مثل سلك الدبلوماسي، : القضاة، أعضاء القرفني معني أوفئة معينة من ا

أساتذة اجلامعات.
لتفصيل وال ميار  سها  إال وهذا يقتض أنه ال يعرف السلوك كيات 

ا، وتسمى تلك خبصوصيات الثقافة املهنية. أصحا
لطبقة االجتماعية، فالطبق ة الراقية وهناك خصوصيات ثقافة تتصل 

لطبقة الراقية العمال، فمثًال اتستخدم ثقافة ختتلف عن الطبقة الدنيا من 
ى أنواع خاصة حتافظ كل احملافظة على ما يسمى بسلوك " اإلتيكت" وتقبا عل

من الشراب واملأكوالت.
يعكسها وال ومثل هذه األشياء ينبغي عند تقدمي احملتوى الثقايف أن

أن يكون  يقتصر على نوع واحد من الثقافات ويهمل اخلصوصيات بل ينبغي
زن يف عرض احملتوى بني عموميات الثقافة وخصوصيات.هناك توا

خصائص الثقافة -٢
ا عند إعداد احملتوى الثقايف  تعد من أهم األمور اليت البد من مراعا
ا، خصائص الثقافية وأشكال  يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
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ثقايف واللغة احملتوى الثقايف وموضوعاته وجماالت تقوية الثقافة واحملتوى ال
ا: ١٦العربية لغري الناطقني 

الثقافة املكتسبة-١
تمعا يت إىل جمتمع من ا ت فإنه مبعىن أن اإلنسان عندما 

دمي الثقافة، يستطيع أن يكتسبها ويتفاعل معها، لذلك فإن اإلنسان يولد ع
يتحدد إال ودون أن تكون لديه فكرة عن عادات جمتمعه واجتاهاته وهذا ال

ن خالل فرتة من العيش. وليس معىن هذا أن يكتسب ثقافات أخرى مبعد 
تمعات األخرى، فالثقافة تتسم ا مكتسبة معايشنه لبعض األفراد أو ا
تمع. مبعىن أن الشحص يكتسبها من خالل معايشته مع ا

الثقافة حاصية إنسانية-٢
لعقل وا لتفكري امتاز اإلنسان عن غريه من سائر املخلوقات 

ه يف حياته اللذين من خالهلما استطاع أن يتغلب على مشكالته اليت تواج
ن وسائل م(كما استطاع أن خيرتع الغة ويستخدمه الرموز ويبتكر كثريا 
اشو قبله يف االتصال، ولقد مكنه ذلك من االستفادة من جتارب غريه ممن ع

.سائر امليادين)
، مبعىن تلك السمةوينبغي عند تصميم الكتاب املدرسي أن يراعي 

ن يقدم له أن ميكن دارس اللغة العربية من تنمية قدراته العقلية، وذل ك 
ار موضوعات الطرق اليت تساعده على تنمية التفكري السليم من خالل اختي

ن أجل الوصول إىل القراءة، وكثرة التدريبات اليت تدفعه وحتثه على التفكري م
احللول املطلوبة.

املستمرالتغري والتفاعل-٣

١٩صر عبد هللا الغايل واخرون، املرجع السابق، ص ١٦
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تمعات أن يظل  من املعلوم أنه ال ميكن ألي جمتمع من ا
ا منذ زمن طويل، وإال سيظل جمتمعا راكدا، ومن  حبيس الثقافة اليت اكتسا
لتخلف ألنه ال يستطيع مسايرة ركب احلضارة، ومن مث وجب  مث حيكم عليه 

الثقافة عليه أن يتغري ويتطور كي يضمن يقاءه، لذا قيل (ينبغي أن تتغري
وتتكيف مع القوى اليت خارج الثقافة نفسها.

إىل جمتمعنا العريب أللفيناه يعيش يف عصر من أهم  ولو نظر
مساته التغري السريع، نتيجة تقدم العلم خبطوات واسعة حتقق سرعة منوة 
وانتشاره، وهذا يؤدي بنا ويفرض علينا أن نتكيف مع هذا التغري، ووسيلتنا 

التعليم، ومن هان ينبغي أن تعكس الكتب املدرسية ثقافتنا يف هذا كله هو
العربية وتفاعلها والتغريات اليت تطرأ عليه.

الثقافة يف كتب تعليم اللغة-٣
حتتل الثقافة مكانة هامة يف تعليم اللغات األجنبية وتعلمها، وتعترب 

أساسيا ومكمًال مهما حملتوى املواد التعليمية يف هذا امليدان؛  لذلك مكو
ال بد أن تندمج العناصر الثقافة للغة املستهدفة اندماجا كامال يف املادة 

التعليمية ويف مجيع أوجه التعلم ووسائله خاصة الكتب.
ولقد أثبتت الدراسات أن معظم الدارسني يعلمون أن املعلومات 
واملعارف الثقافية هدف أساسي من أهداف أي مادة تعليمية لتعلم اللغة 

ا عامل مهم من عوامل النجاح يف تعلم اللغة األجنبية ، كما يعلمون أيًضا أ
واستخدامها.

كما وجد أن الكثري من هؤالء الدارسني يتوقعون عندما يبدءون تعلم 
اللغة أن حيصلوا على قدر معني من القدرة على توظيف الثقافة كمحتوى 

، كما ستوقعون للغة بنفس القدر الذي حيصلون عليه من اللغة كوعاء للثقافة
م سوف يدرسون أهل اللغة متاما مثلمل يدرسون اللغة، ولذلك قيل  أيضا أ
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إن جناح الشخص يف التفاهم واالتصال واالندماج والتعامل مع أفراد الشعب، 
يعتمد على احلصيلة الثقافية اليت تعلمها على حّد سواء.

ون التعرض دإن اللغة هي وعاء الثقافة، وليس من اليسري تعلم لغة ما
م وأمناط معيشتهم وعقائا ا، (قيمهم واجتاها دهم). والثقافة لثقافة أصحا

ة وأصبحت اللغالعربية بعد نزول القران الكرمي بلغة العرب صارت إسالمية،
لها معه حيثما العربية لغة تعبدية يفرضها الدين اإلسالمي أينما حل، وحيم

ية بال منازغ.انتشر، والعربية هي لغة الثقافة اإلسالم
لعربية قران إن بني الشعوب اإلسالمية وحدة وروابط قوية ما دام يف ا
غة ال بد أن ال  خيتلف يف نطق حرف واحد منه اثنان. وإن كتاب تعليم الل

ب حيقق أكرب قدر من حاجات الدارسني الذين يستخدمون هذه الكت
غوية اليت يريدون للاكتساب املهارات اللغوية املنشودة، وعلى معرفة اجلوانب ا

ا، وعلى فهم الثقافة اليت يتعلمون لغتها. اإلملام 
إن ثقافة اللغة العربية اليت ينبغي أن حتويها اللغة عي الثقافة اإلسالمية، 

عن األسباب –رمحه هللا –ففي دراسة أعدها الدكتور حممد عمايرة 
هو تعلم %٩٨و%٨٦األساسية لتعليم العربية، كان الدوافع األكرب مابني 

اإلسالم واالستزادة من معرفة احلضارة اإلسالمية، يف حني كانت النسبة 
لرغبة يف معرفة حضارة العرب، واالستزادة من ثقافتهم،  الثانية ترتيبا لإلجابة 

نة اجتماعية، مبعرفة لغة عريقة. . للمساعدة يف طلب وظيفة، أو طلبا ملكا
١٧أو غري ذلك.

ااطقنيبكتب تعليم اللغة العربية لغري النعالقة الثقافة -٤
مل تعد العالقة بني اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة 
للغة، وال ميكننا أن  عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب الثقافة 

ا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ١٧ ض: إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  ٥٦-٥٥) ص. ٢٠١١(الر
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للغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل يف  نتحدث 
تمع اإلسالمي تعد جزًءا  التعبري عن الثقافة، ومن هنا تظهر فعم ثقافة ا

إذا –أساسًيا من تعلم اللغة، ولذلك قبل: إن دارس اللغة األجنبية البدله 
ا جيًدا  تمع الذي من أن يتعرف عل–كان يرغب يف إتقا ى حضارة ا

لغ اخلطورة،  يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفًا كافًيا يعصمه من الوقوع يف زلل 
ومن مث فإن تعلم اللغة األجنبية هو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.
ا فهو وإذا كان هذا األمر يصدق على اللغات املختلفة وثقافته

لعربية يسريان يث أن اللغة اأصدق ما يكون على اللغة العربية، وثقافتها ح
، أن يفهمها فهما يًدا بيد، ومن العسري على دارس الللغة اعربية كلغة أجنبية

ا دقيًقا أو أن يستخدمها استخداما دقيًقا وجيًدا دون أن يفه م ما يرتبط 
من مفاهيم ثقافية معنية.

ومعىن ذلك أن دارس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ال يستطيع 
تمع العريب املسلم، وإال فهم مدلول املفردات واجلمل مبعزل عن ثقافة ا

فكيف يفهم الدارس الأجنيب قصيدة شعر مبغرل عن احمليط االجتماعي 
والثقايف الذين تعكسها أو تصورها. وكذلك أن من أهم اخلطوات يف إعداد 

ية) من أجل املواد التعليمية هي مقارنة الللغتني والثقافتني (األصلية واألجنب
١٨الوقوف على العقبات اليت جيب أن تذلل يف عملية التعليم.

تمع العريب ومن مث  فإن اللغة العربية تعرف الدارس األجنيب ثقافة ا
ا هي اليت تطبع كل جمتمع بطابع خاص  –لغة أعىن ال–إسالمي بل أ

تحبيث يصبح هذا الطابع مميزًا يف عيون األخرين من خارج ذلك مع، ا
تمع وكان قطعة منه تتمثل فيه مجع وتصبح نظرة هؤالء لكل فرد من أفراد ا

الصفات اليت متيز جمتمعه.
روبرت الدو، "ضرورية املقارنة املنتظمة للغات والثقافات" يف " التقابل الللغوي وحتليل األخطاء"، تعريب وحترير: حممود إمساعيل ١٨

ض: عماد شؤون املكتبات  ٦م)، ص. ١٩٨٢جامعة امللك سعود، –صيين و إسحق حممد األميم (الر
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أما عند تصميم الكتاب الدراسي أو حتليله فينبغي على املؤلف أن 
يوضح املفهوم الثقايف الذي يتبناه الكتاب، واحلدود اليت متيز الثقافة اإلسالمية 

، عن الثقافة العربية،   كما ينبغي أن يعطى املوضوعات الثقافة اإلسالمية وزً
كما ينبغي عليه أن يتدرج يف عرضه ملوضوعات الثقافة اإلسامتية ومفاهيمها 

م الثقافة. م العقلية وخلفيا ت الدارسني وقدرا وقًفا ملستو
كما ينبغي أن يقدم الثقافة وقًفا لضروريتها للدارس ويف دراسة قام 

م، وكان من بني أهدافها معرفة املواقف اليت حيتاج ١٩٧٩م ا يونس عا
رته للدول العربية، وقد أسرفرت النتائج عن أن املواقف  إليها الدارس عند ز

اليت حيتاج إليها الدارس هي: 
ت شخصية)أ( بيا
حتية الناس–السكن )ب(
وقت الفراغ)ت(
العمل)ث(
السفر)ج(
السوق)ح(
املطعم، الصحة واملرصى، اخلدمات)خ(

ضوعات الثقافة اليت ينبغي غلى املؤلف أن يقدمها للدارسني ومن املو 
األجانب املوضوعات االتية كما أسفرت عنها دراسة "طعيمة" والذي يبدئ 

ا كان من أمهها: ا وميًال لقراء الدارسون األجانب اهتماًما 

مفهوم اإلسالمية وأركانه)أ(
حول القران الكرمي "نزوله وسوره")ب(
"تعريفها، تدوينها، مكنتها يف اإلسالمالسنة النبوية )ت(
سرية الرسول ص. م )ث(
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قصص األنبياء )ج(
مصادر التشريع اإلسالمي)ح(
العالق بني العربية واإلسالم)خ(
حقوق الزوج والزوجة يف اإلسالم)د(

موضوًعا. ١٥٧وغري ذلك من املوضوعات اليت وردت وبلغ عددها 
ا  يف اجلانب الثقافة عند  إعداد كتب تعليم اللغة األمور الذي ينبغي مواعا

العربية لألجانب.

لرموز  الكتاب الدراسي هو الوعاء الذي جيعل الثقافة فهو يكتب 
اليت تكون الكلمات واجلمل واألفكار، هذه اجلمل ماهي يف حقيقتها إال 
ض، أليس هذا  تعبري عن الثقافة فمثال عندما نكتب موضوعا عن مدينة الر

حلاضري لتلك املدينة، وعن عادات واجتاهات املوضوع يتحدث عن اجلانب ا
لدرجة  ا هو  األفراد يف هذا املكان، ومن مث فمن خالل أي موضوع يكتب إ

األوىل لغة معربة عن اجتارة، هذا االجتاه جزء من الثقافة.

وعند إعداد كتاب الدراسي العربية لألجانب فينبغي أن يكون له 
أنه خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل طابع اجتماعي وثقايف إسالمي، مبعىن

مراعاة االتية:

ن تقدم املوضوعات )أ( أن يكون حمتواه عربًيا إسالمًيا، وذلك 
اليت تتناول هذا األجانب بصورة حقيقية غري مشوهة، 
وبصورة مبسطة تعني الدارس على فهم حقيقية الثقافة 

اإلسالمية.
لثقافة املادية أن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر ا)ب(

واملعنوية بصورة تتناسب وأغراض الدارسني األجانب.
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لرتاث الغريب وخصائصه اليت على رأسها )ت( ضرورة االهتمام 
الطابع اإلنساين ورفع مكاننه العلم والعلماء، وال يقصد 
لرتاث هنا اللغة العربية واالسلوب اجلزل، وإمنا يعىن به 

رس األجنيب وتعطيه فكرة عن اجلوانب االثقافة اليت تفيد الدا
حقيقية الثقافة العربية وأصوهلا.

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتمامهم )ث(
من تعلم اللغة والثقافة، حيث إن الثقافة كثرية ومتعددة 
ومتشعبة، ومن الصعب أم نقدمها كلها للدارسني األجانب 

الدارسني.ومن مث ينبغي أن ننتقي منها ما يتناسب مع
التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي، ومن )ج(

البسيط إىل املركب، ومن اجلزء إىل الكل.
لثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم )ح( االهتمام 

وتعديل –إن وجدت –اخلاطئة عند الدارسني األجانب 
االجتاهات السلبية حنوها.

واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، مراعاة التغيريات الثقافة )خ(
وهذا يتطلب أن يكون املنهج مرً حبيث ميكن تكييف 
تمع  املوضوعات مع التغيريات اليت حتدث داخل ا

اإلسالمي.
ا، أي )د( تقدم صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصيا

ال يشتمل الكتاب على نوع واحد من الثقافة.
لم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب إن الدارسني أغراًضا من تع)ذ(

اللغة أيًضا أغراًضا من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا 
فاحلرص يف املادة على حتقيق اجلانبني أمر مهم.
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الجتاهات اإلسالمية واالجتاهات )ر( لعلمية اتزود الدارسني 
املناسبة.

احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها.)ز(
ا يتناسب انب الثقايف يف الكتاب الدراسي مبمراعاة تقدمي اجل)س(

مع عمر الدارس ومستواه الفكري الثقايف.
يتم مساعدةالدارسني على عملية التطبيع االجتماعي، تلك)ش(

فيها تكيف األفراد مع ثقافتها.
األسس السيكولوجية-ب

يمية، فهو احملور من املعلوم أن املتعلم بشكل عنصرا أساسيا غي عملية التعل
ليمية، فما قامت هذه تركز عليه، وأنه أوال  وأخريا هو اهلدف من العملية التعالذي 

إن معرفة خصائص العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى التمعلم، ومن مث ف
عند إعداد حمتوى  ملناهج الدراسية.ااملتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضرور

ئصها النفسية والعقلية، بل إن ومن الواضح ان لكل مرحلة عمرية خصا
األفراد حيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية 
الواحدة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة ينمو املتعلمني والذي ينبغي 

١٩.مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية

تمع –القدرات االختالف يف–وإذا كان هذا األمر  ينطبق على أفراد ا
ا، حيث  الواحد فإنه أخرى أن ينطبق على دارسي اللغة العربية من غري الناطقني 
تون من بيئات شىت، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات خمتلفة األمر الذي  م  إ

لطبع فإ م يؤدي إىل اختالفهم يف القدرات العقلية واستعدادهم لتعلم العربية، و

تعلم ١٩ اللغة وتعليميها هي النظرية السلوكية. فاالجتاه السلوكي يف اكتساب اللغة وتعلمها من أبرز النظيات النفسية اليت عاجلت قضا
وتعليميها أحد نتائج تطبيق النظرية السلوكية يف علم النفس على السلوك اللغوي لدى اإلنسان. انظر: عبد العزيز بن إبراهيم العصلي، 

ض: ج ت اللغوية والنفسيةوتعليم اللغة العربية(الر ١٩م)، ص. ١٩٩٩امعة اإلمام حممد نب سعود اإلسالمي النظر
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خيتلفون يف دوافعهم ويف درجة االجتماعية اهتمامهم وسرعة تعلم  اللغة العربية، 
ت االقتصادية واالجتماعية له أثره على حتصيل اللغة،  كما أن اختالف املستو
مهنا عالقة مطردة بني الطبقة االجتماعية للدارس واجتاهتهم حنو تعلم اللغة 

دراسة اجلمعية القومية للبحث الربوى األجنبية، ويذكر يونس: كما تبني له من
جنلرتا، أن التالميذ ذوى املستوى االجتماي واالقتصادي املنخقض فقد أظهروا 
اجتاهات سليبة حنو تعلم اللغة الثانية، وقد حصلوا على درجات منخفضة يف اختيار 

.هذه اللغة

وبني قدرته ويؤكد علماء الرتببية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد
بني تعلم الصغري وتعلم الكبري  على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هناك فرقا حمسو

.يف املواد املقدمة لكل منهماق ينبغي أن يراعيللغة األجنبية هذا الفر 

وإذا كانت معرفة اخلصائص النفسية لدارس اللغة العربية من غري الناطقثني 
كتبهم واختيارها فإن املقام ال يسمح هنا ا تعد أساسيا من أسس إعداد  

طناب يف كتب علم .ستعراض خصائص النمو لكل مرحلة، لقد ذكر ذلك
النفس، ولكن الذي يعنيها هنا هو: أن نعرف الدوافع اليت تدفع املتعلمني الدراسة 
ختصار للقدرة واالستعدادت  ا،  كما أننا سنتعرض  اللغة العربية لغري الناطقني 

.تعلم اللغة والشروط الالزمة عند تصمي الكتبل

األسس اللغة والرتبية-ج

ذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من وحدة اللغة ومفردات  ويقصد 
وتراكيب وصياغة نصوص القراءة وشكل احلروف اليت تقدم يف كتب تعليم 

ا  واألسلوب املناسب يف عرضها للدارسني ، ومدى العربية لغري الناطقني 
سهولة أو صعوبة تلك املادة للدارسني. 
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لنسبة لوحدة اللغة مثال، عرفنا أن اللغة وحدة وكل متكامل. وما فنون 
اللغة إال نفسها،مما يفرض إبراز الوحدة العضوية اليت تربط بني فنون اللغة األربعة 

ليف الكت ب اختاذ من استماع إل كالم إىل قراءة إىل كتابة. ويستلزم هذا عند 
النص القرائي حمورا تدور حوله بقية فنون اللغة وفرعها. فتطرح عليه أسئلة للفهم 
وتدريبات لالستماع، وموافق للتحدث ومالحظة لغوية تركز على الرتاكيب 
لنص القرائي، وتدريبات تذوقية  املستخدمة، ومناقشة لنص أديب ذي صلة 

٢٠الء أو التعبري الكتايب.عليه، مث نشاط كتايب ميتثل يف اخلط أو اإلم

نية تقدم  لى املستوى عوتناول اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة 
يلزم معرفة أي نوع اللغوي وملسنوى الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية

لبسيطة  م املركبة، اإلجابة أمن اجلمل يقدم؟ هل االمسية أم الفعلية؟ وهل تبدأ 
مبنزل عن اجلانب العن هذه األسئلة م رتبوي، ومن مث ن الصعب تناوهلا لغو

احدا وإن كان و الرتبوي) . يعدان أساسا –رأينا أن هذين األساسني (اللغوي 
ما، ولذا لكل منهما وظيفته ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخله
ا،  لكن فضلنا تقدميها كأساس واحد، وإن كان بعض الباحثني فصل بينهم

مييل إليها.ثة وجهة نظرها عند تقدميها للموضوع وفلسفتها اخلاصة اليتح

وعند تناول هلذا اجلانب سوف تركز على االيت:

اللغة اليت بنبغي أن تعلم.-
ت اللغة.- مكو
اللغة.مهارات-

لتعليم األساسي، (القاهرة: دار الفكر العريب، ٢٠ م) الطبعة األوىل ، ص. ١٩٩٨رشدي أمحد طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية 
١٢٧-١٢٣
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ب الدراسيصائص الكتاخ-٥

ألمهّية الكتاب التعليمّية جيب أن تتّم مراجعته والعمل على تطويره نظراَ 
ليحقق اهلدف الرتبوي التعليمي، كما جيب أن تتوافر يف الكتاب املدرسي جمموعة 

٢١من اخلصائص نذكر منها:

أن تكون مصطلحات الكتاب ومفاهيمه متناسبة مع واقع -
الف الطّالب الثقايف واالجتماعي والعقلي، وأن يراعي اخت

ت الطّالب .مستو
تمع السائدة كاللغة - مه كالوطن والدين وقيأن يرتبط مبفاهيم ا

لشكل .الصحيحواحلرية والدميقراطية، حبيث يعّززها ويفهمها 
الصور جيب أن حيتوي على وسائل تعليمّية وتوضيحّية كافية ك-

ص.واجلداول واخلرائط والنصو واألشكال 
طات أن يتماشى الكتاب مع أهداف املنهج اليت حتددها السل-

تمعالتعليمّية واليت تعكس بدورها أهدا .ف ا
يلة إّن الكتاب املدرسي املصدر األساسّي للمعلومات، ووس-

راعى دقة للوصول إىل املعرفة العلمّية واألدبّية، فيجب أن تُ 
ت واملعلومات وصّحة املصادر .احملتو

ستجّدات آلخر التطّورات واملأن يكون املقّرر الدراسي مواكبا-
ملقّرر لتعلم واكتساب ى الطّالب أن يُنّمي الرغبة لد.املرتبطة 

رة تفكريهم من خالل استخدام أساليب جد يدة  املهارات 
.كطرح املشكالت واألنشطة

21 The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Textbook" . 2018
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استخدام الغالف والعنوان املناسب للكتاب، وتقسيمه-
لى عالطّالب عشجّ تسّهل وتبطريقةواستخدام األلوان فيه -

م.التعلي
حتليل احملتوى املبحث الثالث : .ج

ريقة حبث الدكتور العساف وهو: تعريف بريلسون ( عبارة عن طكما ذكر 
) ألنه تصالو منظم احملتوى أسلوب االيتم تطبيقها من أجل الوصول على هادف

يؤكد على اخلصائص التالية :
ا يتعداه حتليل احملتوى ال جيري بغرض احلصر لوحدة التحليل فقط وإمن-

احملاولة حتقيق هدف معني.
ة فقط دون صف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه صراحأنه يقتصر على و -

ويله.  اللجؤعلى 
طبقه على أنه مل حيدد أسلوب اتصال دون غريه ولكن ميكن للباحث أن ي-

أي مادة اتصال مكتوبة أو مصورة.
٢٢أنه يعتمد على الرصد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة.-

ميكن من ة بتعريف حتليل احملتوى،هناك اختالفا يف بعض احملددات اخلاص
٢٣التعريف يف اجتهني أساسني :خالهلا تصنبف اجتاهات

الذي عاصر فرتة االجتاه األوىل : هو االجتاه الوصفي يف حتليل احملتوى و .١
ر التعريف النشأة، واستمر بعد ذلك وعنه استعار بعض الباحثني يف مص

و خاصة يف حبوث علم االجتماع.

ض: مكتبة العبيكان، ٢٢ )، ص. ١٩٨٩العساف، صاحل حممد، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، (الر
) ص. ١٩٨٠عبد احلميد ، حممد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم ( القاهرة :  دار الشروق، ٢٣
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: وهو االجتاه االستداليل يف التحليل الذي يتخطى جمرد االجتاه الثاين .٢
ستدالت عن عناصر العملية اإلعالمية و  وصف احملتوى إىل اخلروج 

اية اخلمسينات  املعاين الضمنية أو املكانة يف احملتوى والذي ظهر يف 
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الفصل الثالث 

منهجية البحث

مدخل البحث ومنهجه.أ
الكيفي الوصفي التحليلي. وهذ البحث إن مدخل هذا البحث هو املدخل

ألن هذا البحث ال (Qualitative Research Method)يسمس مبدخل الكيفي
حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحثة الرقم يف التفسري عن 

٢٤النتائج.

ت اليت (Descriptive Research Method)وأما املنهج الوصفي  تكون البيا
الكلمات والصور وال تكون من األعداد بسبب أن طابع البحث تتكون من 

٢٥كيفي.

خل استخدمت الباحثة البحث على البحث النوع الوصفي, وأما مد
فهو الطريقة املكتبية.ةالبحث الذي استخدمتها الباحث

ذه  تريد .) library research(البحث املكتيب الطريقة من نوعاملراد 
يف تعليم اللغة الكتاب الدراسي " العربية للحياة سلسلةالباحثة أن تصف حتليل

.")٣الكتاب الثالث (-العربية لطلبة اجلامعة 
ت.ب مصادر البيا

ت يف هذا البحث تتكون من مصدر أساسي و مصد ر إن مصادر البيا
نوي.

ت األساسية: وقفا ملوضوع البحث العلمي يعين حتليل -١ البيا
احملتوى الثقايف يف "العربية للحيا" سلسلة يف تعليم اللغة العربية 

24 Suharsimi, Akuntoro. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta,
1998). Hlm. 12
25 Lexy J, Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2002).
Hlm. 11
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لطلبة اجلامعة الكتاب الثالث، فإن املصدر األساسي هو كتاب 
(العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة. 

ت الثانوية: ه-٢ ب الثقافة وكتب و كتاب تعليم اللغة العربية وكتالبيا
يف علم اللغة. 

ت .ج أسلوب مجع البيا
ا وخطائها ت تقوم دورا هاما جدا يف االحباث. صوا يؤثر على نتائج البيا

ت. وقد مت  ت مجالبحث فوجودها وعدمها يعتمد على أسلوب مجع البيا ع البيا
ئق.الالزمة يف هذه الدراسة هو أسلوب  مجع الو

ئق  ت يف ) Dokumentasi(الو هو أسلوب أو طريقة للبحث عن البيا
الت، واجلدوال األعمال،  األشياء أو املتغريات بشكل املذكرات، والنقوش، وا

٢٦.واحملاضر، والصحف والكتب، وحمضر االجتماع، وغري ذلك

ت   د. حتليل البيا

ت هو  ذلك خطوة حامسة يف البحث، و وميكن أستخدام حتليل البيا
قبل الباحث. بسبب نتائج هذا البحث هو ملعاجلة وضع املشكلة اليت اقرتحت من

ستخدام األسلوب التال ت يف هذا البحث هو  ية:وكان حتليل البيا

أسلوب استقرائي-١
لعوامل اخلاصة،  وهذا األسلوب هو أن ينطلق الباحثة 

لتهميمات أي االستنتاجات واألحدات امللموسة، مث يستنتجهما 
٢٧.من الصفات اخلاصة إىل العامة

26 UIN Maulana Malik Ibrahim ,Pendoman Penulisan Sikripsi Program Sastra Satu Fakultas
Tarbiyah (Malang: UIN Press, 2017). Hlm. 9

27 Sutrisno, Hadi, Metodologi Research (Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, UGM, Yokyakarta,
1986). Hal. 42
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أسلوب مقارنة-٢
د ذلك واهلدف من هذا األسلوب هو االراء مع بعضها ببعض، ونقل بع

ث من البحوث وألن هذا البح.إىل نتيجة إذا أمنك رأى واحد منها أقوى أساسا
ائي، مبعىن أن تقر النوث النوعية الوصفية، كان منوذج البحث مستندا للنمط اإلس

ت اليت مت احلصول عليها كا ن يف جمال خطوات الباحثة يف البحث عن البيا
ت على حد سواء ميكن احلصول مث يعمم حبيث.االكتشافات العلمية بشكل البيا

.على نتيجة من البحث

ملنهج الوصفي وحتليل احملتوى  تستخدم الباحثة يف كتابة هذا البحث 
)content analysis(. ت الباحثة حتليل احملتوى وتعريف بريلسون لتحليل البيا

Berelson حتليل احملتوى بقوله إنه : أسلوب من أساليب البحث العلمي اليت
٢٨.يستهدف الوصف املوضوعي املنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة االتصال

ت ترت  ت. البيا ئق لتكامل البيا خذ من الو ت  مع فءة كب البيا
ناسب مع تاملسئلة واإلحتياج البحث املناسب مث نكوين اخلالصة. اخلالصة 

تخصائص بيانته و حتليل مسئلته، التقدمي يعين يستخدم حتليل الب الطريقة منيا
ت تعرب املسئلة من اخلص اإلستقرائي. الطريقة اإلستقرائي هي من التحليل البيا

لتكوين اخلالصة العامة. 

٣٥رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص ٢٨
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الفصل الرابع

ت و مناقشتها حتليل البيا

"الثالثالكتاب-احملتوى الثقايف يف الكتاب الدراسي "العربية للحياة : املبحث األول

وقبل أن تقدم الباحثة عن حمتوى الكتاب "العربية للحياة"، هنا تقدم حملة عنه وهو 
كما يلي:

حيث تنظر إىل عملية التعلم يعتمد الكتاب على نظرية التعلم البنائية يف إعداده،
كعملية نشطة بناءة، وتدفع الطلبة أن يتفاعلوا على حنوى نشط وفعال مع البيئة، وتركز 
على بناء التعلم ذي املعىن، وتنظر أن املعرفة القبلية للمنعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي 

.املعىن، فاخلربة هي احملور األساسي ملعرفة الطلبة

ندونيسيا، وذلك إن الكتاب يسنخ دمه طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية واألهلية 
مالك إبراهيم  ألنه يبىن يف إعداده على حتليل االحتياجات واخلربة الطويلة جلامعة موال
اإلسالمية احلكومية ماالنج يف تطوير تعليم اللغة العربية املكثف لطلبتها أكثر من عشرين 

.اهد الدينية اليت خصائصهم تشبه طلبة مرحلة اجلامعةوأيضا يناسب طلبة املع.سنة

دف السلسلة إىل إكساب الطلبة القدرة على االتصال الواقعي يف االبيئة احمليطة 
للغة العربية أو مع الناطقني بغريها  م، حبيث يتمكن الطلبة من التفاعل مع الناطقني 

، وإىل إكساب الطلبة القدرة على در  .اسة العلوم اإلسالميةشفهيا وحترير

توجه السلسلة للطلبة الناطقني بغري العربية يف املرحلة اجلامعية يف إندونيسيا خاصة 
.وخصصت السلسلة للطلبة الذين أتقنوا قراءة القران الكرمي.ودول جنوب شرق اسيا عامة
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قسمت السلسلة إىل أربعة كتب تعليمية، هي: الكتاب األول، والكتاب الثاين، 
.تاب الثالث، والكتاب الرابعوالك

حصة لكل ٨٠حصة تقريبا، ٣٢٠الزمن املخصص لتدريس مجيع كتب السلسلة 
مج املكثف.كتاب من الكتب األربعة .ويتم تدريس السلسلة يف عام واحد يف الرب

ت املنهج، لذا فإن حتليله جيعل املدرس قادرًا على  يعد احملتوى الدراسي أهم مكو
ملعارف واملهارات بشكل يساعده على حتقيق األهداف املخطط هلا، ألن تنظيم جمموع ا

عمل املدرس ويفيده يف حتضري العملية التدريسية تسري وفق خطوات منظمة والتحليل يوجه
يف بناء االختبارات التحصيلية األمر الذي  أنشطة خمتلفة تناسب عناصر احملتوى، ويساعد

جلميع جوانب املادة لتضمينها يف االختبار.ييسر للمدرس اختيار عينة ممثلة 

وفيما يلي التحليل اإلمجايل لكتاب العربية للحياة.

يتألف الكتاب العربية للحياة من السلسلة يتضمن على مثاين وحدات، ولكل 
وحدة سبعة دروس فيها. 

وتشمل كل وحدة أمور أتية:

احلوارات-١
املفردات-٢
النحو والرتاكيب-٣
االستماع-٤
الكالم-٥
القراءة-٦
الكتابة-٧
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أساسيا و حتتل الثقافة مكانة هامة يف تعليم اللغات األجنبية وتعلمها،  تعترب مكو
د أن تندمج العناصر الثقافة ومكمًال مهما حملتوى املواد التعليمية يف هذا امليدان؛ لذلك ال ب

ائله خاصة التعلم ووسللغة املستهدفة اندماجا كامال يف املادة التعليمية ويف مجيع أوجه
الكتب.

إن ثقافة اللغة العربية اليت ينبغي أن حتويها اللغة عي الثقافة اإلسالمية، ففي دراسة 
عن األسباب األساسية لتعليم العربية، كان –رمحه هللا –أعدها الدكتور حممد عمايرة 

هو تعلم اإلسالم واالستزادة من معرفة احلضارة %٩٨و%٨٦الدوافع األكرب مابني 
لرغبة يف معرفة حضارة العرب، اإل سالمية، يف حني كانت النسبة الثانية ترتيبا لإلجابة 

واالستزادة من ثقافتهم، للمساعدة يف طلب وظيفة، أو طلبا ملكانة اجتماعية، مبعرفة لغة 
٢٩عريقة. . أو غري ذلك.

حتميلهويةاسالدر الكتبموادصنعيفاألساسيةاألهدافأحدوترى الباحثة أن 
هياللتقاء الناساعندمااملثال،سبيلعلىشرحهيتمالكتابهذايفالثقايف،احملتوى

.البعضبعضنامعية بقول "السالم عليكم"والتحاملصافحة

فحسب، بل يتم لنسبة هلذا الكتاب فإنه ال يتم شرحه حول الثقافة اإلسالمية
لثقافة اإلسالمية ألنه اهيمن أكثر من تفسري الثقافة احمللية هو امل.شرح الثقافة احمللية

ية هذا الكتاب مثل التقاليد تظهر الثقافة احمللية يف مواد التعليم.يستخدم يف بالد إندونيسيا
.املنطقة

ا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ٢٩ ض: إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  ٥٦-٥٥) ص. ٢٠١١(الر
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عربية للحياة سلسلة يف أوال: أساليب عرض مفاهيم الثقافة العربية وقيمها يف كتاب "ال
الكتاب الثالث"-تتعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة 

إن االسالم يعتنقه األكثرية الغالبة من األمة العربية لذلك فإن القيم السائدة على 
ن الثقافة اإلسالمية يتضمن نتائج  تم هنا  ثقافة األمة العربية هي القيم اإلسالمية، و

ملفاهيم والعقائد وأنظمة احل ألساس  دف  غلى تنمية العقول اإلنسان  ياة املعرفة و
اإلسالمية ومتثل العمل والفكر والسلوك القائم. وكانت أساليب كثرية لدراسة الثقافة من 

) املدخل التكاملي: ١خالل تعلم اللغات األجنبية، ومن هذا األساليب وهي كما يلي: (
) املدخل املنفصل: وخيصص يوما يف ٢التكامل بني اجلوانب الثقافية واجلوانب التعليمية. (

) ٤) األسلوب العام: للمتخصص وله خلفية عرضية. (٣لموضوعات الثقافية. (األسبوع ل
وتبدو ٣٠األسلوب اإلستهاليل: أن يبدأ كل يوم خبمس دقائق من املناقشات حول الثقافة.

مفاهيم الثقافة اإلسالمسة يف العربية للحياة بشكل متكامل مع املفردات والرتاكيب 
والنصوص.

للغة العربية لطلبة لة "العربية للحياة سلسلة يف تعليم اإن الكتاب الثالث من سلس
هو يقدم  العناصر اللغوية و اجلامعة" ينظر إىل اللغة نظرة شاملة، ويتناوهلا بطريقة متكاملة، 

وية األربعة يف توازن (املفردات، والرتاكيب، والقواعد) ويقدم أيضا تعاجل املهارات اللغ
واتساق.

التكامل يراعي هذا  الكتاب مهارات اللغة املختلفة من وظهر االن أن يف جوانب 
استماع وكالم وقراءة وكتابة مع التأكيد على اجلانب الشفوي يف الكتاب بصورة خاصة، 
والرتكيز هلذا اجلانب ليشجع الدارس على التحدث يف أول املستوى اللغوي حىت تكون 

) ص ٢٠٠٣وهبة، (القاهرة: مكتبةلى التطبيقعنب من النظرية املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجافتحي على يونس واخرون، ٣٠
١٣٧ .
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مية. وأما بقية الكتب فعلى الرتتيب اللغة تواصلية عرب استخدمها من الدارس يف احلياة اليو 
تركز على اإلستماع والقراءة والكتابة.

لتوازن مبعىن يدرب أنه الكتاب على  ويعاجل هذا الكتاب املهارات األربع والعناصر 
يت النحو وظيفيا وال يلجأ غلى التحليل واملصطلحات النحوية.  النظري والتطبيقي ومن هنا 

ن تعلم  لتدريب املستمر والواعي، ومبدى فعالية ويؤمن الكتاب  اللغة والتقدم فيها يتحقق 
اإلتصال بني املعلم والتلميذ وبني التلميذ وأقرانه. 

والكتاب يهتم بلغة احلياة، ويعتمد على األسلوب املباشر واليستخدم لغة وسيطة، 
لصور الشارحة للمواقف املختلفة واملوضحة هلا  نصوص يف–ويعطي عناية خاصة 

ا  حىت يعني املدرس يف الشرح، ويساعد التلميذ على الفهم.–الدروس وتدريبا
ويعاجل الكتاب الثالث من سلسلة "العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية 
ا. وتقدم هذه املوضوعات من خالل  لطلبة اجلامعة عشرة موضوعات ثقافية اللغة ومفردا

حوارً و مثانية نصوص قرائية. والبيان كما يلي:أربعة وعشرون نًصا 
اجلدوال الثاين

موضوعات ثقافية رئيسية يف كتاب "العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربيةلطلبة 
اجلامعة"

الصفحةاملوضوعات الثقافيةالدرسالوحدةالرقم
٣من أخالق الرسول هللا ص. م١.١١

٢١اجلامعة٢١. ٢
٥٢علماء الطب يف اإلسالم٣.٣٦
١٠٦االقتصاد اإلسالمي٤.٥٦
١٠٨املصرف٥.٥٦
١١٥الشباب٦.٦١
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١٢٧مشكالت الشباب٧.٦٦
١٣٣االتصال٨.٧١
ر التواصل االجتماعي٩.٧٦ ١٤٦ا
١٥٥املواصالت١٠.٨١

اجلدوال الثالث
للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة نصوص حوارية ونصوص قرائية يف "العربية 

اجلامعة"
صفحةنصوص قرائيةصفحةنصوص حواريةالرقم

٥٢علماء الطب يف اإلسالم٣من اخالق الرسول .١
١٠٦االقتصاد اإلسالمي٢١اجلامعة.٢
١٠٨املصرف١١٥الشباب.٣
١٢٧مشكالت الشباب١٣٣االتصال.٤
ر التواصل االجتماعي١٥٥املواصالت.٥ ١٤٦ا

٨ويضم هذا الكتاب "العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة" 
من املفردات والتعبريات احلية.١٣٦من الرتاكيب األساسيية لقواعد اللغة العربية و 

حياة سلسلة يف نيا: استخدام املؤلف لألمساء العربية واألجنبية يف كتاب "العربيىة لل
"الكتاب الثالث–تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة

ا ثقافة روحانية  الثقافة العربية ذات خصائص متميزة ومن أهم ما مييز هذه الثقافة أ
ومما ال شك أن اللغة هي قوام احلياة إسالمية وتربز أمناط الثقافة على الشكل املستخدمة.



٤٠

تمع الذي يولد ويعيش فيه الروحية والفكرية واملادية، ا يعمق اإلنسان صلته وأصله 
٣١حيث ختلق اللغة من أفراده أمة متماسكة األصول موحدة الفروع.

دوره يف أبعاد جبويبدو أن لكل اسم من األمساء املستخدمة هلا معىن ثقايف يضرب 
تمعات على مستوى العامل كله. واستخدم حقيقة اللغة وأي قراءة ثقافية خمتلفة يف ا

خرى على بعض األمناط الثقافية. ومن أهم  لوسائل لتنمية النصوصها يقوم بصورة أو 
اد تعلمها هي وحدة الدارسني لكي يستوعبوا الثقافة املستهدفة أي ثقافة اللغة اليت ير 

ا تلك املواقف األساسية اليت ينبغي أن يتعلمه ري ا الدارس األجنيب من غاإلعالم. واملراد 
للغة العربية يف املستوى األول. وكيف يسلك سلوكا صحيح ا سواء يف أدائه أم الناطقني 

يف لغته وهي يتعرف على األمساء العربية.

نا أن أكثر همن األمساء األجنية. و سنجد ٥من األمساء العرببية، و ٥٦عدد 
ي:األمساء املستخدمة من األمساء العربية اإلسالمية، والبيان كما يل

اجلدوال الرابع
استخدام األمساء العربية

الصفحةالدرسالوحدةأمساء عربيةالرقم
١١٣ممنصور.١
١١٣صالح.٢
١١٤هارون.٣
١١٥محرياء.٤
١١٥عفيفة.٥
١٣٩زينب.٦

.٥ص )١٩٩٦ية، حلمي خليل، مقدمة لدراسة اللغة ( بدون املطبع: دار املعرفة اجلامع٣١



٤١

١٣٩فاطمة.٧
١٦١٤عائشة.٨
٢١٢١عمار.٩
٢١٢١فوزان.١٠
٢١٢٢فريدة.١١
٢١٢٢حسىن.١٢
٢٣٢٧شوقي.١٣
٢٣٢٧صفوان.١٤
٢٣٢٧داود.١٥
٢٣٢٧سلمان.١٦
٢٤٢٩سلمى.١٧
٢٤٣٠ندى.١٨
٢٤٣٠فائز.١٩
٢٦٣٢عبد هللا.٢٠
٢٧٣٥نبيلة.٢١
٣١٣٩ميمون.٢٢
٣١٣٩رضوان.٢٣
٣١٤٠علي.٢٤
٣١٤٠حسني.٢٥
٣١٤١حممد.٢٦
٣١٤١صاحل.٢٧
٣١٤١أمحد.٢٨
٣٦٥٢احلسن بن اهليثم.٢٩



٤٢

٣٦٥٢ابن النفيس.٣٠
٣٦٥٢أمحد بن احلزار.٣١
٣٦٥٢ابن أيب أصيبعة.٣٢
جة.٣٣ ٣٦٥٢ابن 
٣٦٥٢أبو بكر الرازي.٣٤
٣٦٥٢أبو القاسم.٣٥
٣٦٥٢ابن سينا.٣٦
٣٦٥٢ابن رشدي.٣٧
٤١٦١عثمان.٣٨
٤١٦١سيف الدين.٣٩
٤١٦١فخر الدين.٤٠
٤٣٦٩مرمي.٤١
٥١٩٣يونس.٤٢
٥١٩٣إلياس.٤٣
٥١٩٤خدجية.٤٤
٥١٩٥حممود.٤٥
٥١٩٥إبراهيم.٤٦
٥٣١٠٠عمر.٤٧
٦١١١٥مجال.٤٨
٦١١١٥شريف.٤٩
٦١١١٥معاذ بن جبل.٥٠
٦٣١٢٠بدر.٥١
د.٥٢ ٦٦١٢٥طارق بن ز



٤٣

٧٣١٣٣هند.٥٣
٨١١٥٥طه.٥٤
٨١١٥٥جليل.٥٥
٨١١٥٥عبد الرمحن صاحل.٥٦

اجلدوال اخلامس
استخدام األمساء األجنبية

الصفحةالدرسالوحدةأمساء أجنبيةالرقم       
٢٣٣٠فوتري.١
٢٤٣٤هريوهيسما هريوكاوا.٢
٦١١١٦مروان.٣
٧١١٣٣سييت.٤
٨١١٥٦فريد.٥

يف كتاب "العربية للحياة ربية واألماكن األجنبيةلثا: استخدام املؤلف ألمساء البالد الع
الكتاب الثالث"–سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة 

تعليم اللغة العربية كلغة لكي نعكس الثقافة العربية الإلسالمية يف حمتوى كتب 
ا تلك املواقف األساسية اليت ينبغي أن يتعلمها  أجنبية ميكن عرض املعامل احلضارية، ونعين 
للغة العربية يف املستوى األول، وكيف يسلك سلوكا  الدارس األجنيب من غري الناطقني 

٣٢صحيحا سواء يف أداته أم يف لغته وهي:

.١٣٢السابق، ص فتحي علي يونس وأخرون، املرجع٣٢



٤٤

ر البلد )أ ره قدميكيف يتعرف على ا ة أم ذات طابع الذي يزوره سواء كانت ا
ر إسالمية .خاص أم ا

كيف يستطيع أن يزور املناطق السياحية اهلامة.)ب

إن اهلدف األساسي يف تعليم اللغة وثقافتها هو إمكان الدارسني االقرتاب الوصول 
لناس يف معيشتهم إىل ما لدى الثقافة املستهدفة (ثقافة اللغة اليت يراد تعلمها) من طريقة ا

م، فمن املعلوم أن الثقافة مفهوم عريض جدا حيتوي كل جوانب حياة  م وعادا واجتاها
٣٣اإلنسان.

هذا سوف يساعد لرتقية ، و ربية واألجنبيةلذلك لزم البيان التام عن األمساء البالد الع
كما يتمكنون من قدرة الدارسني على فهم أفكار وسلوكيات الشعوب اليت يتعلمون لغنها

ا.  فهم املعاين اليت يستخدمو

رئيس الذي البد أن وترى الباحثة أن أمساء البالد العربية واألجنبية هي العنصر ال
ها نظرا ألمهيته ودوره يف الثقافة أو لتقدمييت يف كتاب تعليم اللغة األجنبية خاصة لتعليم 

ا تلك املواقف األساسية اليت ينبغي أن يتع لمها الدارس األجنيب من إثراء الثقافة ونعين 
للغة العربية يف املستوى األول. وكيف يسلك سلوكا  حيحا سواء يف أدائه صغري الناطقني 

ية. أم يف لغته وهي كيف يتعرف على أمساء البالد العرب

يلي:وتربز أمساء البالد العربية واألماكن األجنبية يف هذا الكتاب كما

من أمساء األماكن األجنبية املستخدمة يف ٦من أمساء البالد العربية و٥عدد 
وهذه مساعدة على .كتاب العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة

.١٤٢املرجع نفسه، ص ٣٣



٤٥

والبيان .العربية اليت يراد تعلمها وأعالم البالد األجنبيةتعرف الدارسني على أعالم البالد
كما يلي:

اجلدوال اخلامس
استخدام األمساء البالد العربية 

الصفحةالدرسالوحدةأمساء بالد عربيةالرقم
١١٣مكة.١
١٣١٥املدينة.٢
٦٦١٢٩األندلس.٣
٦٦١٢٩سيرب.٤
٦٦١٢٩إسبانيا.٥

اجلدوال السادس
استخدام األماكن األجنبية

الصفحةالدرسالوحدةأمساء أماكن أجنبيةالرقم
١٣١٥سورا.١
٢٣٢٨يوجياكر.٢
٢٦٣٣ماالنج.٣
ن.٤ ٤٦٨٣اليا
٧١١٣٣سومطرة.٥
٧١١٣٣جاكر.٦

كما شرحت الباحثة فيما سبق قد تبدو مفاهيم الثقافة اإلسالمية يف كتاب العربية 
للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة بشكل متكامل العناصر اللغوية 



٤٦

(املفردات، والرتاكيب/القواعد)  واملهارات اللغوية (االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة) 
ة رئيسية، وتقدم هذه املوضوعات من خالل أربعة وعشرون نًصا عشر موضوعات ثقافي

.حوارً و مثانية نصوص قرائية

ومتثل الثقافة اإلسالمية يف مواد التعليمية هذا الكتاب من خالل مواد املهارات 
اللغوية من حوار أو قراءة أو تدريبات، مما جيعل املوضوعات املختارة فيها التمثيل عن 

على ذلك فإن الدارسني تكون لديهم القدرة على فهم أفكار وسلوكيات الثقافة، وبناء
ا .الشعوب اليت يتعلمون لغتها كما يتمكنون من فهم املعاين اليت يستخدمو

ويف احملادثة واحلوارات مثال حني ندرب الدارس على مناذج من الصيغ والرتاكيب 
ة اإلسالمية، كذلك التحية اليومية اليت تدور يف احلديث اليومي، حيسن أن تستمد من القيم

إلضافة إىل أسلوب  يف احلل والرتحال هي: السالم عليكم، والدارس حني يتعلمها يتعلم 
.التحية اليومي تعبريا إسالميا

) للمسلمني وهي يريدون الثقافة ١أما أنواع الراغبني يف دراسة اللغة العربية: 
ا، دافع هلم قوي، الثق ) لغري املسلمني ٢افة بصورة مباشرة وغري مباشرة؛ اإلسالمية، يقبلو

، أدعى لتعليم اللغة، خيفف من اجلرعات  دعو وغريهم هي ملعد الكتاب أهدافه، تكون 
يت به السياق، ال يؤيت مبا يصادم أساسيات الدين، تعرض  ملالزم وما  الثقافية، ويكتفي 

ملة الدارسني، ال ينبغي ترك الثقافة بدعوى بطريقة غري مباشرة، ال ينبغي املبالغة يف جما
.احليادية، صاحبة احلاجة ال يفرض على األخرين الطريقة

لتايللمسلمني،لالكتابهذايستخدم . اإلسالميالثقايفحملتوىالوفاءجيبو
.صرًحياأوضمنًيااإلسالميالثقايفاحملتوىعنالتعبرييتم



٤٧

فحسب، بل يتم يتم شرحه حول الثقافة اإلسالميةلنسبة هلذا الكتاب فإنه ال 
لثقافة اإلسالمية ألنه اتفسري الثقافة احمللية هو املهيمن أكثر من .شرح الثقافة احمللية

ية هذا الكتاب مثل التقاليد تظهر الثقافة احمللية يف مواد التعليم.يستخدم يف بالد إندونيسيا
.املنطقة

٣٤معاجلة األمور الثقافية:

.الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبةيقدم-١
.مية بصورة مناسبةترى الباحثة أن هذا الكتاب يقدم الثقافة العربية واإلسال

القراءة "علماء وظهر هذا األمر يف الوحدة الثالثة (الدرس السادس يف النص
الطب يف اإلسالم")

.حيتوى الكتاب على نصوص متعددة من الكتاب والسنة-٢
تاب ترى الباحثة أن هذا الكتاب حيتوى على نصوص متعددة من الك

ص لكل وحدة هناك نصوص متعددة، كنصوص قراءة، أو نصو .والسنة
.نصوص قراءة٣–٢نصوص حوارية، و٦-٢وتظهر يف وحدة .حوارية

.مالءمة احملتوى الثقايف لعمر الدارسني-٣
يستخدم الكتابألن هذا.طبعا يالءم احملتوى الثقايف لعمر الدارسني

م األن يف املرحلة املراهقة أي املرح ظهر .لة الشبابالطالب اجلامعة، أ
لقراءة اهذا األمر يف الوحدة السادسة (الدرس السادس يف نص تدريب 

."مشكالت الشباب")

٧١-٧٠عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، املرجع نفسه، ص ٣٤



٤٨

.احملتوى الثقايف يليب حاجات الدارسني-٤
م الطالب يف ألترى الباحثة أن احملتوى الثقايف يليب حاجات الدارسني، 

هذا الكتاب يليب .املرحلة املراهقة وحيتاجون املعلومات عن الثقافة احلديثة
م، وتظهر يف الوحدة الرابعة والوحدة السابعة .حاجا

.يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم-٥
ملوضوع "من أخالق الرس .م".ول هللا صظهر هذا االمر يف الوحدة األوىل 

خالق سهم حتقيق فهم اإلسالم علينا أن نتخلق من هذا املوضوع ي
.م وهي أمانة، فطانة، تبليغ.الرسول هللا ص

حياة سلسلة يف تعليم املبحث الثاين : حمتوى اللغوي يف الكتاب الدراسي "العربية لل
"الثالثالكتاب-اللغة العربية لطلبة اجلامعة 

م املؤلف فينبغي أن يلتز األصل أن تكون لغة الكتاب فصيحة وصحيحة، ولذا 
.بقواعد النحو والصرف واإلمالء وسالمة الصياغية اللغوية

ستعمار أن ينحيها ولقد مّرت اللغة العربية بدور من أخطر أدوارها، حني أراد اال
ينا يف السنني األخرية عن ميدان الفكر واحلياة، وأن يفرض لغته يف جمال التعليم؛ لذلك رأ

لقلم واللسان إىل ترك اللغة ايبثون العمالء هنا وه للغات ناك؛ للدعوة  لعربية، والعناية 
.العامية واللهجات اإلقليمية

والطريق الصحيح لتعليم العربية هو تعليم الفصحى فحسب، ومن جيد الفصحى 
لقدر  فسوف يفهم العامية، ومن يتعلم العامية فإنه اليستفيد منها يف تعلم الفصحى 

تعلم الفصحى أسهل من تعلم العامية بكثري، وليس صحيحا ما يشاع كما أن .املناسب



٤٩

من أن العامية أسهل من الفصحى، إىل جانب ذلك هناك عاميات وليست عامية، بينما 
٣٥.الفصحى واحدة

اللغة ستخدميالقرآنألن،الفصحى الصحيحةالعربيةلغةاالكتابهذايستخدم
.اللغةياقسمعىنفهميفسهولةأكثرالطالبيكونحبيث، أيًضاالعربية الفصحى

ا استخدام لغة أخرى غري اهلدف وسيلة ل تعليم اللغة اهلدف اللغة الوسيطة ويعين 
، وقد تكون لغة مشرتكة اللغة العربية، وقد تكون هذه اللغة الوسيطة اللعة األم للدارسني–

م األم، وقد تكون لغة ي ا شايفهمها الدارسون مع اختالف لغا ئعة، واللغة الوسيطة ظن أ
ا ستفيد الدارسني فيتعليم اللغة يسميها بعضهم (( الرتمجة ))، ويفرتض مستخدمها أ

.اهلدف
واللغة الوسيطة قد تستخدم يف تعليم اللغة العربية لغري أهلها، وقد يستخدمها 

٣٦.املعلمون يف الفصول لتعليم اللغة لغري أهلها

فيه جماالت استخدامها:

.رمجة مفردات الكتابت-١
.ترمجة الرتاكيب اللغوية (اجلمل)-٢
.إعطاء التعليمات لنصوص الكتاب وتدريباته-٣
.ترمجة كامل نصوص الكتاب-٤
.ترمجة ذلك كله عند بعضهم-٥
.يستخدمها املدرس يف الفصل، وإن مل تكن مثبة يف الكتاب-٦

٤٤عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، املرجع نفسه، ص ٣٥
٥٠-٤٩عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، املرجع نفسه، ص ٣٦



٥٠

يف جماالت .العربيةوترى الباحثة أن هذا الكتاب يستخدم اللغة الوسيطة وهي اللغة 
استخدامها، من مفردات الكتاب، الرتاكيب اللغوية (اجلمل)، ترمجة كامل نصوص الكتاب 

.كلهم ال تستخدم ترمجة، إما ترمجة اللغة اإلندونيسية أو اللغة العربية

ت اللغوية األربع. يتضمن هذا الكتاب حمتوى اللغوي من عناصر اللغة ومهارا
من الوحدة األوىل إىل الوحدة الثامنة،  تبدأ من املفردات، الرتاكيب وشرحت الباحثة احملتوى

(القواعد النحوي والصريف)، املهارة االستماع، املهارة الكالم، املهارة القراءة، واملهارة 
الكتابة. 

حوارات اتصالية ملساعدة الطلبة يف التواصل ٦إىل ٣يتكون هذا الدرس من 
م، فيه .وحيتوي على املفردات، والرتاكيب، والعبارات اجلديدةلعربية واقعية يف حيا

لصور، لكل وحدة حوايل  ملوضوع مصحوبة  مفردة ٢٤-٢٠املفردات اجلديدة املتعلقة 
و يتضمن الرتاكيب األساسية ملساعدة الطاب يف االستخدام اللغة العربية التواصلية .جديدة

.النحوية تطبقيةوالتفاعلية حيث يستخدم الطلبة النرتاكيب 

من املهارات اللغوية األربع وهي التدريبات االستماع لتطوير قدرة الطلبة أما احملتوى
على التمييز بني أصوات احلروف، والكلمات املسموعة، وفهم النصوص املسموعة عن 

ادئ املواد السابقة، يبدأ من املادة البسيطة إىل املادة املعقّدة، وتستخدم عملية التدريبات مب
.التدرج والتنوع

م يف  يتكون هذا الدرس املهارة الكالم من التدريبات اليت ميكن الطلبة تطوير قدر
يتكون الدرس املهارة القراءة من .التعبري عن األفكار واملشاعر يف اللغة العربية املنطوقة

ويتكون .عوتستخدم التدريبات مبادئ التدرج والتنو .تدريبات القراءة وفهم النص واملقروء
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هذا الدرس املهارة الكتابة من تدريبات الكتابة العربية وتعبري األفكار واملشاعر املوجهة إىل 
يلي:وهي على النحو .اللغة العربية املكتوبة

الوحدة األوىل-١
من أخالق الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

املفردات.أ
فقراء –أساس –ابتسامة –قلق –مفتاح –جدار –لوحة اخلط العريب 

رئيس الدولة–قدوة –وجه –مكتب –فذة –
الرتاكيب.ب

استخدام حرف اجلر يف اجلملة ( يف،إىل، عن، ل، ب)
القاعدة :

حرف اجلر هي أحد  أنواع احلروف التس تستخدم لربط اجلمل -١
والكلمات.

تدخل حروف اجلر على االمساء فقط-٢
يف اجلملةحركة حروف اجلر ال تتغري بتغري موقعها -٣
جتر حروف اجلر األمساء التس تليها.-٤

مهارة االستماعج.
فهم التعبري البسيط املسموع -١
تطبيق االمر املسموع-٢
اختيار اإلجابة من النص املسموع-٣

مهارة الكالم.د
التعبري عن املواقف العينة-١
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إجابة األسئلة يف مجلة أو مجلتني-٢
التعبري عن الرأي البسيط-٣

مهارة القراءة.ه
قراءة النص واحلوار بطالقة-١
معرفة معاين املفردات يف النص واحلوار-٢
مهارة الكتابة.و

ترتيب اجلمل لتصبح فقرة بسيطة و إجابة األسئلة
الوحدة الثانية-٢

اجلامعة
املفردات.أ

كلية الشريعة –نتيجة –تقدير –أوراق –اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
كلية  االقتصاد –كلية العلوم اإلنسانية –كلية العلوم الرتبية و التعليم –
كلية الطب والعلوم –كلية العلوم والتكنولوجيا –كلية علم النفس –

–الفصل الدراسي –اهلندسة املعمارية –املوقع اإللكرتوين –الصحة 
ذكي. -حماضرة 

الرتاكيب.ب
تعيني فعل الالزم واملتعدي يف اجلملة

القاعدة :
حاجدته ملفعول به ليتم معىن اجلملة يتقسم الفعل حسب -١

أو عدم حاجته إىل قسمني: الفعل الالزم والفعل املتعدي.
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لفاعل وال حيتاج -٢ الفعل الالزم هو: الفعل الذي يكتفي 
إىل مفعول به إلمتام معىن اجلملة.

الفعل املتعدي هو : الفعل الذي ال يكتفي بفاعله بل -٣
اجلملة.يتعداه ليأخذ مفعوال به إلمتام معىن 

مهارة االستماع.ج
كتابة الكلمة املسموع ) اإلمالء -١
إجابة األسئلة من النص املسموع-٢
معرفة الفكرة الرئيسية من الفقرة املسموعة-٣

مهارة الكالم.د
وصف الصور املسلسلة يف مجلتني أو ثالث مجل-١
وصف األشياء املعينة حسب املوضوع-٢
إكمال القصة-٣

مهارة القراءة.ه
واحلوارفهم مضمون النص -١
تعيني الكلمات الرئيسة يف الفقرة البسيطة -٢

مهارة الكتابة.و
و إعداد احلوار البسيطوصف الصور يف  فقرة بسيطة (صور مسلسلة)

الوحدة الثالثة-٣
الصحة

املفردات.أ
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ضة –محية –غداء صحي –قلب  الكحول –سجائر –أمراض –ر
ألدعية –مريض –خمدرات – –طب نبوي –ضغط الدم –العالج 

–عسل –مواد وأشعاب طبيعية –ماء زمزم –احلبة السوداء –حجامة 
ت نفسية–استقراس نفسي –أجساد  .اضطرا

الرتاكيب.ب
ء التأنيث الساكنة يف الفعل املاضي و استخدام الضمري الغائب  استخدام 

، حنن)  واملتكلم يف اجلملة (هو، مها، هم، هي، هن، أ
االستماعمهارة .ج
فهم التعبري البسيط املسموع-١
تصنيف التعابري املسموعة-٢

مهارة الكالم.د
إجابة االسئلة يف مجلة أو مجلتني-١
املناقشة البسيطة عن املوضوع-٢
سلوب الطالب-٣ إعادة تقدمي القصة 

مهارة القراءة.ه
قراءة النص واحلوار بطالقة-١
فهم مضمون النص واحلوار-٢

مهارة الكتابة.و
احلوارإعداد النص من-١
ملوضوع-٢ ستخدام املفردات املتعلقة  إعداد اجلمل 
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الوحدة الرابعة-٤
العلوم والتكنولوجيا

املفردات.أ
نية –مواصالت –فواتري –شبكة دولية  مسنون –جتارية –حكومة 

ت – أحواض استحمام –حمركات حبث –رخية –جغرافية –روبو
تكنولوجيا –أسلحة –كرسي متحرك –أسرّة –حتميل أغاين –ثقافية –
معلومات صحية–تواصل اجتماعي –

الرتاكيب.ب
استخدام حروف العطف و استخدام الضمري املخاطب  واملتكلم يف اجلملة 

، حنن)  ( أنت، انتما، أنتم، أنِت، أننت، أ
القاعدة :

يعطف االسم على االسم، ويعطف الفعل على الفعل حبروف -١
وما قبل حروف العطف يسمى (معطوفا تسمى حروف العطف.

عليه) وما بعد يسمى (معطوفا)
من حروف العطف ( الواو، مثّ، أو، حىت)-٢
املعطوف يتبع املعطوف عليه اإلعراب :(الرفع والنصب واجلر -٣

واجلزم)
بع يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من أحرف -٤ العطف هو 

العطف.
مهارة االستماع.ج

املسموعة (اإلمالء)كتابة التعابري -١
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تلخيص النص املسموع-٢
إمالء الفراغات من النص املسموع-٣

مهارة الكالم.د
إجابة األسئلة يف مجلة أو مجلتني -١
ستخدام التعابري البسيطة-٢ تطبيق احلوار 
املناقشة البسيطة عن املوضوع-٣

مهارة القراءة.ه
تعيني الفكرة الرئيسية يف النص واحلوار

مهارة الكتابة.و
إعداد الفقرة البسيطة و إعداد احلوار حول املوضوع 

الوحدة اخلامسة-٥
االقتصاد اإلسالمي

املفردات.أ
كتاب –فلوس –مشرتية –موظفة البنك –حساب –بطاقة صرّافة 

–شركة –بطاقة شركة –صرّافة/جهاز -توقيع–يستلم –االقتصاد 
شجرة شركة.–استمارة حساب التوفري –عقد 

الرتاكيب.ب
متييز استخدام مل وال النافيتني يف الفعل املضارع و استخدام الضمري 

املنصوباملتصل
القاعدة: 
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ال النافية : وهي عندما تدخل إىل مجلة تنفي وقوع احلدث، وتنفي -١
يت قبل الفعل املضارع يبقى مرفوعا أي  الفعلعن املتكلم، وعندما 

العمل هلا.
فعل املضارع، وهي تفيد الكف ال الناهية : وهي من أدوات جزم ال-٢

حلدث فهي تفيد الطلب والنهي،  وعندما تدخل على  عن القيام 
لسكون  الفعل املضارع جتزم الفعل؛  فإذا كان صحيح االخر جيزم 
الظاهر على اخره، وإذا كان من األفعال اخلمسة حيذف حرف 
النون من اخره، وإذا كان معتل االخر  حيذف حرف العلة من 

اخره.
مهارة االستماع.ج

فهم احلوار البسيط املسموع-١
تطبيق احلوار املسموع-٢
شرح العبارات املسموعة-٣

مهارة الكالم.د
وصل التعبري -١
إجابة األسئلة يف مجلتني أو ثالث مجل-٢
سلوب الطالب -٣ إعداد تقدمي القصة 

مهارة القراءة.ه
قراءة النص واحلوار بطالقة و فهم مضمون النص واحلوار 

مهارة الكتابةو. 
وصف الصور يف فقرة بسيطة و إجابة األسئلة
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الوحدة السادسة-٦
الشباب

املفردات.أ
قرائة –سباق دراجة –سرقة -خمدرات –تدخني –ممارسة اخلطابة 

خدمة –أنفق/ينفق –يتعلم –إيتاء الزكاة –مساعدة فقراء –القران 
تراحم الوالدين. –دّرس/يدّرس –أدى/ يؤّدي (الزكاة) –اجتماعية 

الرتاكيب.ب
رور. استخدام صيغة الصفة واملوصوف واستخدام الضمري املتصل ا

القاعدة:
ا تتبع ما  الصفة تسمى النعت، وهي من التوابع يف الللغة العربية أي أ
سبقها من كالم، وهي اسم يدل على صفة املوصوف، وتفيد توضيحه إن 

كان معرفة وختصيصه إن كان نكرة.
مهارة االستماع.ج

تصنيف احلوار البسيط املسموع-١
تلخيص احلوار البسيط املسموع-٢
مقارنة الفقرة املسموعة-٣

مهارة الكالم.د
إعداد سؤالني أو ثالثة أسئلة -١
التعبري عن املواقف املعنية-٢
التعبري عن الرأي-٣
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مهارة القراءة.ه
تعيني الفكرة الرئيسية يف النص واحلوار-١
واحلوارتلخيص مضمون التص -٢

مهارة الكتابة.و
إعداد الفقرة من اجلمل املوجودة و تعبري االراء

الوحدة السابعة-٧
االتصال واإلعالم

املفردات.أ
–هوية –جوال –رسالة قصرية –اتصل به –تلقى –مغلق –رصيد 
–هاتف –مشرف –يوم العمل –هدية –يتبسم –خداعة –جملة 
شبكة.-يبلغ –نقود –راحة –يرسل –يرد 

الرتاكيب.ب
.استخدام اسم املوصول يف اجلملة (الذي، اليت) وتعيني اجلملة اإلضافية

القاعدة: 
اسم املوصول: هو اسم معرفة يدل على معني جبملة تذكر بعدة -١

تسمى صلة املوصول تشتمل على عائد ويكون العائد ضمريًا.
الذي (للمفرد املذكر) ، اليت ( للمفرد املؤنث)-٢

مهارة االستماع.ج
فهم احلوار البسيط املسموع-١
حلوار املسموع-٢ وصل الصورة 
مقارنة العبارتني املسموعتني-٣
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مهارة الكالمد.
وصل التعابري -١
التعبري عن املوقف املعينة-٢
سلوب الطالب-٣ إعداد تقدمي القصة 

مهارة القراءة.ه
قراءة النص و احلوار بطالقة و تلخيص مضمون النص واحلوار

مهارة الكتابة.و
إنشاء موجه وإعداد العبارة من النص القدم

الوحدة الثامنة-٨
املواصالت

املفردات.أ
ء –حميط –جّو –وقود –حمركات  –سكة حديدية –يغادر –كهر

–وسائل املواصالت –سّيارة األجرة –تذكرة –يركب –حجز التذكرة 
السفينة.–جناح –حبر –ركاب –خارج البالد –بضائع 

الرتاكيب.ب
استخدام اسم املوصول يف اجلملة ( اللذان، اللتان، الذين) واستخدام ال 

الناهية
القاعدة: 

اسم املوصول: هو اسم معرفة يدل على معني جبملة تذكر -١
بعدة تسمى صلة املوصول تشتمل على عائد ويكون العائد 

ضمريًا.
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ث)املؤنجمعيت ( للالاملذكر) ، الن (للجمعالذي-٢
مهارة االستماع.ج

تلخيص احلوار البسيط املسموع-١
تصنيف الكلمات حسب قسامها -٢

مهارة الكالم.د
إعداد سؤالني أو ثالثة أسئلة-١
فوتلخيص الفقرة يف مجلة او مجلتني مث إعادة تقدمييها ش-٢
املناقشة عن املوضوع-٣

مهارة القراءة.ه
تعيني الفكرة الرئيسية يف النص واحلوار-١
النص واحلوارخيص مضمون -٢

مهارة الكتابة.و
إنشاء موجه و تلخيص النص

٧شرح الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان يف كتابه أنه معاجلة املفردات فيه 
٣٧أقسام، وهي:

.عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب-١
كل لمفردة جديدة ٢٤-٢٠يعد املفردات اجلديدة يف هذا الكتاب هي 

لصوريعاجل.وحدة ملوضوع مصحوبة  .املفردات املتعلقة 
.ةيتم التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناها بصورة جيد-٢

٦٧عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، نفس املرجع، ص ٣٧
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راغ بكلمة تدريب األول هي إمالء الف.تدريبات عن املفردات٣إىل ١فيه 
ريب الثالث مناسبة،  تدريب الثاين هي صل بني الكلمتني املتضادتني، وتد

.هي صل بني الكلمة والتعريف املناسب
.يتم عرض املفردات بتدرج مقبول-٣

املراهقة، يستخدم هذا الكتاب لطلبة اجلامعة، وعرض املفردات حول مرحلة
لنسبة  .املستوى املتوسطةوهم يقبلونه 

.يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية-٤
ملوضوع مصحوبة  وال .لصوريعرض كل وحدة املفردات اجلديدة املتعلقة 

لوحدة األخرى ايتم عرض املفردات مرة واحدة، بل يتم املفردات املذكورة يف 
.حىت يتم تعزيز املفردات بدرجة كافية.بتكراره

.اجلديدة برتاكيب معروفةيتم عرض املفردات-٥
عروفة، ولكن مترى الباحثة يف هذا البحث أن املفردات اجلديدة ليس برتكيب 

.يتم املفردات اجلديدة بصور فحسب
ملفردات اجلديدة بوسائل حتقق اهلدف-٦ .يتم التعريف 

ملفردات اجلديدة بوسائل اهلدف .هذا الكتاب ال يتم التعريف 
.ضوع الواحد بناء على الشيوعختتار املفردات يف املو -٧

.بناء على الشيوعظهر هذا األمر أن خيتار املؤلف املفردات يف املوضوع الواحد

٩شرح الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان يف كتابه أنه معاجلة املهارات فيه 
٣٨أقسام، وهي:

٦٧الرمحن بن إبراهيم الفوزان، نفس املرجع، ص عبد ٣٨
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.يعاجل الكتاب املهارات اللغوية كلها-١
كل املهارات اللغوية، وهي مهارة االستماع، أن يف هذا الكتاب يعاجل

.مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة الكتابة
.يعاجل الكتاب املهارات اللغوية بصورة متكاملة دون الفصل بينها-٢

.ترى الباحثة أن يعاجل الكتاب املهارات اللغوية فيه الفصل بينها
.وتوضيحه أن بني املهارة يفصل بتدريب املهارة

.م الكتاب مهارة واحدة يف الوقت الواحديقد-٣
يقدم املؤلف يف الكتاب أن مهارة واحدة يف الوقت الواحد، وليس يف 

.الكتاب األخر
.يبدأ الكتاب مبهارة االستماع-٤

أن هذا الكتاب ال يبدأ مبهارة االستماع، ولكن يبدأ احلوارات 
.وتقع مهارة االستماع يف الدرس الرابع.االتصالية

.الكتاب مبهارة القراءةيبدأ -٥
أن هذا الكتاب ال يبدأ مبهارة االستماع، ولكن يبدأ احلوارات 

.وتقع مهارة القراءة يف الدرس السادس.االتصالية
.يركز الكتاب على مهارة االستماع-٦

أن هذا الكتاب ال يركز مبهارة االستماع فحسب، ولكن يركز كل 
.املهرات اللغوية األربع يف نفس الكتاب

.ركز الكتاب على مهارة القراءةي-٧
أن هذا الكتاب ال يركز مبهارة القراءة فحسب، ولكن يركز كل املهرات 

.اللغوية األربع يف نفس الكتاب
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.ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها عامة-٨
أن هذا الكتاب ال يركز مبهارة املعني فحسب، ولكن يركز كل املهرات 

.لغة يف نفس الكتاباللغوية األربع وعناصر ال
.ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها يف الدرس الواحد-٩

أن هذا الكتاب ال يركز مبهارة القراءة فحسب، ولكن يركز كل املهرات 
.اللغوية األربع يف نفس الكتاب
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الفصل اخلامس
اخلامتة

نتائج البحث-أ
ت السابقة تقدم  الباحثة النتائج التالية:إنطالقا من العرض ومناقشة البيا

إن احملتوى الثقايف يف هذا الكتاب معظم من الثقافة احمللية إندونيسيا -١
ألن هذا الكتاب يستخدم يف بالد إندونيسيا، يتم إدراج الثقافة 
ا تعتمد من الثقافة  ا انعكاس للثقافة احمللية، أل اإلسالمية على أ

لتايللمسلمني،لالكتابهذايستخدم.اإلسالمية الوفاءجيبو
اإلسالميالثقايفاحملتوىعنالتعبرييتم. اإلسالميالثقايفحملتوى
.صرًحياأوضمنًيا

ويستخدم الكتاب اللغة العربية الفصيحة وال يستخدم اللغة الوسيطة -٢
لشكل إىل حدا ما.  واحملتوى اللغوي فيه العناصر اللغوي ويبضط 
واملهارات اللغوية األربع نظرية (املفردات، والقواعد/الرتاكيب)

.ال يركز الكتاب يف مهارة املعني.الوحدة
االقرتاحات-ب

مج اللغة العربية ليس أمرا سهال، وإمنا هو -١ إعداد املواد التعليمية لرب
عمل حيتاج إىل جهد عميق ووقت بسيط ومؤنة كثرية. فمن أجرى هذه 

ا العملية يلزم أن حيلل كل ما حيتاجه الطالب  الذين هم يستخدمو
وكذلك حيتاج إىل حتليل ما سوف  يعرضه الكاتب من املواد التعليمية 

بطريقة التحليل التقابلي واألخطاء.
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إن املواد التعليمية اجليدة هو املواد اليت تناسب بقدرة الطالب وكفائتهم. -٢
مج اللغوي هو إعطاء فرص كثرية من  وكذلك إن التعليم الناجح يف الرب

نب الطالب لكي ميارسوا تدريبات لغوية بطريقة جيدة.جوا
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قائمة املراجع

املراجع العربية
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.القاهرة :  دار الشروق.حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم.١٩٨٠د. عبد احلميد ، حمم
ض: مكتبة . املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية.١٩٨٩.العساف، صاحل حممد الر

العبيكان
صر و عبد احلميد عبد هللا. أساس اإلعداد الكتاب التعليمية لغري ١٩٩١عبد هللا الغايل، 

ا ض: دارالناطقني  الغايل.. الر

: عمان.ات عمليةقتدريس اللغة العربية : مفاهم نظرية وتطبي.٢٠٠٢.وليد أمحد، جابر
.دار الفكر

تو سنجكر : معهد بروفسور الدكتور حممد . طرق تعليم اللغة العربية.عبد احلليم، حنفي
.يونس العاىل اإلسالمي احلكومي

اإضاءات .٢٠١١.الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم .ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 
ض: العربية للجميع .الر
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