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 استهلل
 

ِن إَِّلَّ َما َسََعَٰ  نَسَٰ ن لَّيَۡس لِۡۡلِ
َ

نَّ  ٣٩َوأ
َ

َٰه    ٤٠َسۡوَف ي َرىَٰ    ۥَيه  َسعۡ  َوأ َۡزى مَّ ُي  َزآءَ ث  َفَٰ  ٱۡۡلَ ۡو
َ
 ٤١  ٱۡۡل

39. And that man shall have nothing but what he strives for- 

40. And that his striving shall soon be seen- 

41. Then shall he be rewarded for it with the fullest reward- 

 

 ( 41-39)سورة النجم: 
 

 ." إن صربمت على األشق قليال استمتعتم ابألرفه األلذ طويال "
If you be patient with some difficulties for a while, you will enjoy some 

enjoyments for long term 
 

 -طارق بن زايد -
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 إهداء
 وصلت رحليت اجلامعية إىل هنايتها بعد تعب ومشقة... 

 بكل مهة ونشاط... وأختم حبث خترجي 
 أهدي هذا العمل املتواضع: 

 إىل من وضع هللا اجلنة حتت قدميها أمي الغالية 
 أيب احلبيب الذي مل يتهاون يوم يف توفري سبيل اخلري والسعادة يلإىل 

 ابلغ األثر من العقبات والصعاب  ايت من كان هلمخو إىل أ
 وإىل مشريِف البحث ممن مل يتوانوا يف مد يد العون يل. 

 جعل هللا ما قدموا يل يف ميزان حسناهتم..... 
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 كر وتقدير ش
من   (، وقال تعاىل: )ال يشكر هللا7قال تعاىل: )لئن شكرمت ألزيدنكم: إبراهيم=  

ايشكال   وعال ر  جل  هللا  أشكر  فإنين  الكرمي،  الرتبوي  املبدأ  هذا  من  وانطالقا  لناس(، 
ظاهرا وابطنا، سرا وعالنية، على ما من به علي من إمتام هذا البحث، فله الفضل واملنة.  

 مث أنين أرفع الشكر اجلزيل لــــــ:
اإلس .1 إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  مدير  احلارس،  عبد  د.  احلكميالأ.  مبومية  االنج  ة 

 على إتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة. 
أ. د. أمي سنبلة، عميدة كلية الدراسات العليا و د. ولداان ورغادينات، رئيس قسم   .2

تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا قام به  
 . سملقمن إدارة الكلية وا

د.  الدين  حبر  ل  وريأد.   .3 و  األول  فطراييناملشرف  هذا   ةالثاني  ةاملشرف  ليلي  على 
بكل اهتمام وصرب وحكمة يف    هاوأشرفا علي  اوأرشداه  ةالبحث، اللذان وجها الباحث

   كتابة هذا البحث.
اللذان   .4 املاجستري  ورسالة  البحث  خطة  امتحان  يف  األول  واملناقش  املناقش  رئيس 

 لة.ث والرسالبحخطة ا حصالأرشداين يف إ
العليا  .5 الدراسات  العربية، كلية  اللغة  تعليم  قسم  يف  واألستاذات  األساتذة  مجيع 

 ذكره. ة احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث
ودعت  والديت .6 شجعتين   وأعطتالليت  هذه  ين   يف  التعلم  مدة  احتياجي  دائما كل  ين 

 اجلامعة حىت انتهيت من الدراسة. 
 زا ابهلل أزكية النساء ، وفيومةعصالفطرية، ونيال سوفا م ور عائدة ت نبواباحمل أخوايت .7
 رفيقي احلميم أمحد نور الفوز الذي قد مد يديه وشجعين إلمتام هذا البحث  .8
العربية   .9 اللغة  تعليم  قسم  يف  الزمالء  وكل  األلف  الفصل  يف  احملبوبني  زمالئي  مجيع 

 . 2018/1للمرحلة 
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سنة   يف قسم تعليم اللغة العربيةم كونتور  لسالة دار اعماجاملتخرجون يف  زمالئي   .10
  زميلي الفاضل فضل غفور مسفارو  "عشاق العربية" 2017

انفعا    البحث  هذا  ويكون  ومثابة،  مقبولة  أعماهلم  تكون  أن  هللا  وأسأل  هذا، 
 ومفيدا للجميع، آمني. 

 م 2020 ديسمرب 15ابتو، 
 ة الباحث

 
   فؤادان فريوزا
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 مستخلص البحث 
حتليل حمتوى كتب تعليم اللغة العربية للمرحلة املتوسطة على ضوء وليام فراجنيس ماكي  م،    2020.  زا و ري ف ادن،  ؤ ف

(William Fancis Mackey)  .  جامعة العليا  الدراسات  العربية، كلية  اللغة  تعليم  قسم  املاجستري،  رسالة 
األ املشرف  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  الدين ريأو   لدكتور ا  ول موالان  حبر  املاجستري    ل 

 ، املاجستري. ليلي فطرايين  ةواملشرف الثاين الدكتور 
 

 ادة، عرض املادة، تكرار املادةاختيار املادة، تدرج املالكلمات املفتاحية : 
 

  ا هب  انطقني من مث حتليل كتاب تعليم العربية لغري    . تعليم اللغة العربية وسيلة من وسائل  املدرسي    ن الكتاب إ
اختا  من   مهم.  و مث  حممدية  ملدرسة  العربية  اللغة  تعليم  الباحثة كتاب  املتكاملة رت  اإلسالمية  هتني    املدرسة  ألن 

يف حمتوى الكتاب من    تعليم اللغة لغري انطقني هبا   يكون حتليلرأي ماكي أن  خنتص بتعليم اللغة العربية.  مدرستني  
معرفة تناسب اختيار املواد وتدرجها وعرضها  بحث ال  داف هذاهأ اختيار املادة وتدرجها وعرضها وتكرارها.  حيث

مدرسة اإلسالمية  للماهر يف اللغة العربية  "وكتاب    "املتوسطة   مديةدرسة حماللغة العربية مل  تعليموتكرارها يف كتاب "
وكتاب  ية العرب  غةلل كتاب تعليم ا  وجه التشابه واالختالف بنيو  الفصل السابع مبعيار وليام فراجنيس ماكي  املتكاملة"

 ماهر يف اللغة العربية 
وأسلوب مجع البياانت املتستخدم حتليل  .  الكيفي، ومنهجه املنهج الواثئقي مدخل هذا البحث هو املدخل 

كتاب تعليم اللغة العربية  أتليف  وليام فراجنيس ماكي  و تعليم اللغة    كتاب حتليل  من  الواثئق. واملصادر البياانت  
ا حممدية  وكتو ململدرسة  السابع   اهرم  تابسطة  الفصل  املتوسطة  املتكاملة  اإلسالمية  للمدرسة  العربية  اللغة  .  يف 

 ( 1993كلوس كرفندورف )األسلوب املستخدمة لتحليل البياانت هو التحليل الوصفي وحتليل احملتوى لو 
( على  تشتمل  البحث  املتوسطة ك أن  (  1ونتائج  حممدية  ملدرسة  العربية  اللغة  تعليم  ر  مبعيا   سبنا م  تاب 

املادة وتدرجها وعرضها وتكرارهااكي يفم املادة   االنتقادات  إال هناك     اختيار  مل يكتب مدة وقت    ،يف اختيار 
أن كتاب تعليم اللغة العربية  (  2)  مل يكن منظما كان موضع الصورة واملفردات  التصويري    ويف اإلجراء التعلم مفصال  

املتكاملةمدرسة  لل املادة وتدرجها وعرضها وتكرارهاا مر  مبعيا ب  سانم املتوسطة    اإلسالمية  أن    كي يف اختيار  إال 
بعض املفردات مل يكن هلا    يف تكرار املادة. يف اختيار املادة، مل يكتب مدة وقت التعلم مفصال، و هناك االنتقادات  

عليم  تلي  ري ماكايمعوهذان كتاابن قد استوىف  (  3)  وكان لون الصورة يف اإلجراء التصوير فقط أبيض وأسود   التكرار 
  ( SMP Muhammadiyah)  كتاب تعليم اللغة العربية ملدرسة حممدية املتوسطة  د يف  االلغة لغري انطقينا هبا. أما املو 

اهر يف اللغة العربية للمدرسة اإلسالمية املتكاملة  م  الفصل السابع مناسب للطلبة يف مستوى املبتدئ وأما كتاب 
(SMP IT مناسب للطلبة يف مست )املتوسط  وى . 
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ABSTRACT 
 

Fuadina, Fairuza, 2020. Analysis content of Arabic Teaching Books for SMP Level 

Based on William Francis Mackey's Theory.Thesis, Arabic Language Study 

Program, Postgraduate, Malang State Islamic University, advisor: (1). Dr. 

Uril Bachruddin, M.Ag; (2) Dr. Laily Fitriani, M.Pd. 

 

Keywords: Selection, gradation, presentation, repitition 

 

Textbook   is one of the media in learning Arabic. Therefore, there is a need 

for an analysis of Arabic textbooks for non-speakers. Therefore, the researchers 

chose Arabic textbooks for SMP Muhammadiyah and SMP IT as research objects. 

These two schools established Arabic as their flagship program. Mackey suggest 

that the language learning analysts for non-speakers are at the component of 

materials that include selection, gradation, presentation, and repetition of material. 

The purpose of this research was to find the suitability of the selection, gradation, 

presentation, and repetition on the books of Pendidikan Bahasa Arab SMP 

Muhammadiyah and buku Pintar Berbahasa Arab SMP IT kelas VII with the 

standard of William Francis Mackey as well as points of similarity and difference 

between Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah and Pintar Berbahasa 

Arab SMP IT 

This research uses a qualitative descriptive approach, data collection 

techniques documentation. The data source is Mackey’s Analysis Language 

Teaching, the textbook Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah and buku 

Pintar Berbahasa Arab SMP IT kelas VII. And for data analysis uses descriptive 

analysis and content analysis by Krippendorff.’s theory. 

The results of this research show that: (1) the Book of Pendidikan Bahasa 

Arab SMP Muhammadiyah in accordance with the theory of Mackey on the 

selection of material, gradation of material, presentation of material, and repetition 

of the material. But there is a note on the selection of the material, for of study 

time required has not been described in detail and the procedure pictorial layout 

between the pictures and the vocabulary is not right. (2) Buku Pintar Berbahasa 

Arab SMP IT according to the theory of Mackey on the selection of material, 

gradation of material, presentation of material, and repetition of the material. But 

there is a note on the selection of the material, for of study time required has not 

been described in detail and in the repetition of the material some of the material 

there has been no emphasis or deepening in the form of repetition and for the 

image on the procedures of the pictorial images are just colored black and white. 

(3) Both of these books meet the criteria for Mackey to teach Arabic to non-

speakers. The material in the book of Pendidikan Bahasa Arab SMP 

Muhammadiyah suitable for beginner level while the book of Pintar Berbahasa 

Arab suitable for intermediate level. 
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ABSTRAK 

 

Fuadina, Fairuza, 2020. Analisis Konten Buku Ajar Bahasa Arab untuk Tingkat 

SMP Berdasarkan Teori William Francis Mackey, Tesis, Program Studi 

Penddikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, 

Pembimbing: (1). Dr. Uril Bahruddin, Lc, M.A; (2) Dr. Laily Fitriani, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Seleksi, gradasi, presentasi, repitisi 

 

Buku ajar merupakan salah satu media dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Maka dari itu perlu adanya analisis pada buku bahan ajar bahasa Arab yang 

diperuntukkan bagi pembelajar yang mana mereka bukanlah penutur asli bahasa 

Arab. Maka dari pada itu peneliti memilih buku bahan ajar bahasa Arab SMP 

Muhammadiyah dan SMP IT sebagai obyek penelitian yang mana kedua sekolah 

ini menjadikan pengajaran bahasa Arab sebagai program unggulan. Mackey 

berpandangan bahwa analisis pembelajaran bahasa Arab bagi non penutur adalah 

pada komponen materi yang meliputi seleksi, gradasi, presentasi, dan repitisi 

materi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian seleksi, 

gradasi, presentasi, dan repitisi pada buku Pendidikan Bahasa Arab SMP 

Muhammadiyah dan buku Pintar Berbahasa Arab SMP IT kelas VII dengan 

standar William Francis Mackey serta titik persamaan dan perbedaan diantara 

Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah dan Pintar Berbahasa Arab SMP 

IT. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik 

pengumpulan data dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah buku 

Language Teaching Analysis karya William Franciss Mackey, buku ajar 

Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah dan Pintar Berbahasa Arab SMP 

IT Kelas VII. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis konten teori Klaus Krippendorff. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Buku Pendidikan Bahasa Arab 

SMP Muhammadiyah sesuai dengan teori Mackey pada seleksi materi, gradasi 

materi, presentasi materi, dan repitisi materi. Hanya saja terdapat catatan pada 

seleksi materi, untuk waktu belajar yang dibutuhkan belum dijelaskansecara detail 

dan pada prosedur pictorial  letak antara gambar dan kosakata tidak sesuai. (2) 

Buku Pintar Berbahasa Arab SMP IT sesuai dengan teori Mackey pada seleksi 

materi, gradasi materi, presentasi materi, dan repitisi materi. Hanya saja terdapat 

catatan pada seleksi materi, untuk waktu belajar yang dibutuhkan belum 

dijelaskan secara detail dan pada repitisi materi beberapa materi belum ada 

penekanan atau pendalaman yang berupa pengulangan dan untuk gambar pada 

prosedur pictorial gambar hanya berwarna hitam putih. (3) Kedua buku ini telah 

memenuhi kriteria Mackey untuk mengajarkan bahasa Arab bagi non penutur. 

Materi pada buku Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah cocok untuk 

tingkat pemula sedangkan buku Pintar Berbahasa Arab cocok untuk tingkat 

menengah  
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 األول فصلال
 اإلطار العام والدراسات السابقة 

 املقدمة  .أ

ي العربية  اللغة  اتعليم  اللغة  الكرمي ووعاء حفظ  كون مهما لكون  القرآن  لعربية لغة 
اهم بني املتعلم والبيئة، وال  فا أهم وسائل االتصال والتاإلسالمية والعربية ولكوهناملبورواثت 

 1يها.إال عل مية سالة والتعليمية اإلبويلرت ا تقوم املؤسسات 
ا لنقل  استخدم  الذي  وأهم  الوسائل  أقدم  من  املدرسي  واملهارات الكتاب  ملعارف 

أل املتعلمني.  إىل  والثقافات  من  واملعلومات  مكون  والرئيس نه  األساسية  يف املوكوانت  ة 
 العملية التعليمية. 

العم يف  أمهيته  عامة  بصورة  املدرسي  للكتاب  ا ليإن  لكتالتعة  فإن  تعليمية،  ليم ب 
العلوم األخرى ي بوابة  لعربية هة املدرسي أمهية خاصة. نظرا إىل اآلن أن اللغة االعربياللغة  

أ العلوم  مفتاح  العربية  اللغة  أن  أخر  مبعىن  فتأي  ميكن  الدنيا  لقبضة  ألة  هبا ي  العلوم  ح 
نزل   وكالالسيما  وقراءة  وحتداث  استماعا  عريب.  بلسان  املتعل وال  بة، تاقرآن  يستطيع  أن     م 

اليست و فيد  بعناهنعلوم  العربية  اللغة  يف  ممسكا  يكن  مل  ما  معينها  من  وممتلكا  النهل  ا، 
االهت الضروري  فمن  لذلك  املزمامها،  اللغة  بتصميم كتب  حىت  مام  وإعدادها،  درسية 

  2األهداف املرجوة. تتحقق 
الكون   التعليمية مهمة لدى طلبة، تصميمها  دور  يكون مهمة.    دهاعداوإلكتب 

  ، واإلجتماعية   الثقافية  األسسومراعتها على    لكتب التعليمية ناسب احية وتصال   أكيدولت
املضمونة    ،اللغوية  الرتبوية  واألسس  النفسية،  واألسس املواد  الكتب تقومي  وحتليل حمتوى 

 
جوه، ، الطباعة األوىل، )الرايض: دار الو كتاب اللغة العربية املدرسيمعايري تصميم  حملسن احلدييب وإخواة،  عبد ا  على بن 1

 9مـ(، ص.2019هـ/1441
 10.، ص......ة املدرسيمعايري تصميم كتاب اللغة العربي يب وإخواة، على بن عبد احملسن احلدي 2 
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 لى جل التأكيد على أهنا قد أُلفت عيكون مهما أل  هذا التحليل  3مهمة كذلك.  التعليمي
توى واحتياجات الطلبة وتوفرت فيها الشروط  ية مبس لتعليماد ااملو ملناهج و تناسب  ء اضو 

حىت   العربية كعناصر    يكوناألساسية.  اللغة  تعليم  يف  خاصة  التعليمية  الكتب  مضمون 
 درجها وعرضها وتكرارها.  د وتال من انحية اختيار املوالغة ومهارات اللغة كامال وشامال

الباحثة  اكيل  ل حت  فأخذت  اللغة  تعليم  يف عملية  مهم    من شيء لكونه  بية  للعر تاب 
أر  الباحثة  البحث كانت  هذا  ويف  لغري    ت داالتعليم.  العربية  اللغة  تعليم  حتلل كتاب  أن 

الساب  للفصل  هبا  املالناطقني  شبكة  و  حممدية  مؤسسة  من  املتكاملة ع  اإلسالمية    دارس 
(Jaringan Sekolah Islam Terpadu)  امل ما  ااهتمتني  اتني مؤسس أعطى هة.  وسطتملرحلة 

يفكب مدرسةريا  خصائص  من  العربية  اللغة  تعليم  ألن  العربية.  تعليم  واملدرسة      حممدية 
( املتكاملة  لكون   TerpaduSekolah Islam .)4اإلسالمية  الفصل  هذا  الباحثة  وأخذت 

تعليم    ساسل أل أن حت املدرسة املتوسطة. أرادت الباحثة  حلة يفالفصل السابع هو أول املر 
رحلة  من مث اختارت الباحثة هذه امل  املرحلة أعالها. رحلة قبل حتليل  ملاهذه    ة يفعربياللغة ال

وكذلك لكون املبحث يف املوضوع    سطة. املرحلة يف املدرسة املتو ألن هذه املرحلة أسفل  
 . يفةوظاألسرة واألعمال اليومية والتعارف واملدرسة و يعىن يبحث حول ال تقارابنفيهما م

حم مدرسة  هدف  لتمديوكان  اة  العربية  لرت عليم  وااللغة  واحملمدية  اإلسالمية  بية 
(ISMUBAلتكوين ا )سالمية الواسعة مية القوية وميتلكون الثقافة والعولوم اإلألمة اإلسال

أبخالق كرمية.  الما  وأ  5ويتخلقون  اللغة  تعليم  من  اإلسهدف  املدرسة  يف  المية  عربية 
ل املسلم لتعمق العلوم  من  د أجياولتزوينة،  والس القرآن الكرمي    فهملى  ع  املتكاملة لتيسري

 
3  Roviin, “Analisis Buku Teks Al-‘Arabiyah Li Al Nasyi’in Karya Mahmud Ismail, 

Shini,dkk”, Jurnal Al bayan Vol.10, No.1, (Juni ,2018)., h.39 
4  Nanik Dwi Haryani dan Nurul Cholidiyah, Pendidikan Bahasa Arab SMP 

Muhammadiyah Kelas 7, Cet. 1, ( Yogyakarta: Gramasurya, 2018), h. iii; Muhammad Suhadi, Lc., 

Pintar Berbahasa Arab Berdasarkan Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu Kelas VII, 

(Surakarta: Nur Hidayah Press, 1440H/2019), h. iv 
5Nanik Dwi Haryani dan Nurul Cholidiyah, Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah 

Kelas 7....., h. Iii 
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للغة  لإلسالم، ولبعث يف نفوس التالميذ الرغبة والتفاخر اباملصادر املتطور يف عصر ذهيب  
 6العربية.

اللغة تعليم  حتليل كتاب  أ  ألجل  الباحثة  أرادت  تالعربية  نظريةن  وليام   ستخدم 
( ماكي  علما  (William Fancis Mackeyفراجنيس  الأحد  ي الغة  ء  مبذهب   تهّذب لذي 

اللغة النفسي. وأحد من أتليفه    سلكي. فقد ألف ماكي كتبا عن علوم تعليم اللغة وعلم
( اللغة  تعليم  حتليل  يستعر Language Teaching Analysisكتاب  فقد  حول (،  ماكي  ق 

تقر ع اللغة.    يبا يف كتابةشرين سنة  تعليم  ي  قصرية. رأمبدة    ليسذا  وهنظاريته يف حتليل 
التعليم املن  ل ألةحتلي  نكي أما  اللغة من حاجة كبرية. ألن حلول مشكلة  اسبة لن  تعليم 

التعليم عن تعليم    تنال إال مبعرفة املشكلة. وتنال مشكلة  بتحليل كتاب  التحليل.  طريق 
 رياملادة مبستوى الفك  يم اللغة فسوف يكشف تناسبة الذي هو أحد من ألة تعل اللغ

    7الطلبة. سي لديلنفوا
معايري  اك يفن  تعليالتحليل  حتليل  أن  ماكي  رأى  اللغة.  لتعليم  ختتص  نظاريته  م  

املادة  اللغة   وتدرج  املادة  اختيار  وهي  أمور  أربعة  إىل  بنظر  وذلك  املادة  حمتوى  بتحليل 
امل البوعرض  اختارت  والتكرار.  لتحليل كادة  ماكي  نظرية  ألناحثة  اللغة  تعليم   تاب 

  8حمتوى كتاب تعليم اللغة.ليل لتح الوشامسبا  قدمه منا اليتايريملعا

علم أو يعرض تاب تعليم اللغة ليحدد أي شيء ياملنهج الذي هو عنصر الزم  يف ك
مراع يلزم  الذي  املادة  اختيار  من  وهذا  عدده  وكم  اافيه  املواد  ترتيب  وحيدد  لذي  ته، 

من يبدأ  للطلبة  الصعبة    سيعرض  إىل  اومالسهلة  إىللعان  وغريم  اخلاص  ذل  و   د  حيدك، 
استخديفيك على  لتعويد  الزم  شيء  أي  وحيدد  عرضه  وشكل  املعىن  عرض  اللغة ة  ام 

  9تلقائيا. 
 

6 Muhammad Suhadi, Lc., Pintar Berbahasa Arab Berdasarkan Standar Mutu Kekhasan 

Sekolah Islam Terpadu Kelas VII....., h. iv 
7 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis, (London: Longmas, Green and 

Co.Ltd,1969), p. v 
8 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis....., p. 10 
9 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis....., p. xi 
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اختيار   وهي  أمور  أربعة  على  اللغة  تعليم  حتليل كتاب  معيار  ماكي  وضع  مث  من 
داف ( أه1  إىلر  ن اختيار املادة بنظملادة وتكرار املادة. يكو ادة وتدرج املادة وعرض اامل

لم  ( إمكانية تع5( اختيار اللغة املعلمة،  4( مدة فرصة التعلم،  3،  بةالطل درة  ( ق2التعلم،  
اإلجراء    املواد. إىل  بنظر  املادة  عرض  ويف  والتدرج.  التجمع  إىل  بنظر  التدرج  ويكون 

الظاهري )( اإل2(،  Prosedur Diferensiasiالتفاضلي ) (  Prosedur Ostensif  ،)3جراء 
 (Prosedur Kontekstual( اإلجراء السياقي )4(  Prosedur  Pictorialء التصويري )جراإلا

إىل بنظر  وللتكرار  وت،  أوأتكيد  إعادة  والقراءة   والكالم  االستماع  مهارة  يف  الفهم  قوية 
   10والكتابة. 

ألن له رأية مناسبة يف كيفية    يس ماكي يام فراجنتستخدم نظرية ول  أرادت الباحثة أن 
ختيار املواد وتدرج املواد وعرض  وهي اأمور    أربعة   إىل  بنظركتاب تعليم اللغة    توىحمل  حتلي

املو  وتكرار  اللغة 11اد. املواد  تعليم  حمتوى كتاب  تقارن  و  تعرف  أن  للباحثة  ميكن  حىت 
واملدرسة    S.H.Iالدية،  ر اخلونو   S.Pd.I،  ك دوي هاريينأتليف انني  العربية ملؤسسة حممدية

امل سوهادي،  لأت  ةمل تكااإلسالمية  حممد  التحعمب  Lcيف  الذييار  يعين   ليل  ماكي  قدمه 
 ا وتكرارها. بنظر إىل اختيار املواد وتدرجها وعرضه 

 أسئلة البحث  .ب

فيم املسألة  حتديد  الباحثة  فقدمت  السابق  يف  الباحثة  ماكتبت  على  ا اعتمادا 
 اييل:

 
10 Nurul Hadi, Analisis Content Buku Ajar Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013) Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, Ijaz 

Arabi: Journal of Arabic Learning, Vol.1 No.1, (April, 2018), h.48-49 
11 Cahya Edi Setyawan, Luthfi Abdul Basit, Muhammad Fathoni, Telaah Bahan Ajar 

Bahasa Arab “Ayo Fasih Berbahasa Arab” Madrasah Aliyah Kelas XII Karya Hasan Saefullah 

(Tinjauan Materi Berdasarkan Teori Mackey) “Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV”, 

Malang, 8, Oktober, (2018), h.227  
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  " بيةلعر ة الغتعليم ال"كتاب  وتكرارها يف    د وتدرجها وعرضهاكيف اختيار املوا .1
حمم السابع.  ل ا  ةوسطاملتدية  ملدرسة  هاريين،  فصل  دوي  اننيك   S.Pd.Iأتليف 

  وليام فراجنيس ماكي؟ مبعيار S.H.Iونور اخلالدية، 
يف كتاب   .2 وتكرارها  وعرضها  وتدرجها  املواد  اختيار  يف  "كيف  اللغة ماهر 

ال  "عربيةال املتوسطة  إلسالميةلمدرسة  السابع    املتكاملة  حمليأتالفصل  مد  ف 
 يس ماكي؟ وليام فراجنيار مبع Lcسوهادي، 

بني وجأما   .3 واالختالف  التشابه  تع  ه  العكتاب  اللغة  حمليم  ملدرسة  مدية  ربية 
يام  بنظر إىل معيار ول  للمدرسة اإلسالمية املتكاملةوكتاب ماهر يف اللغة العربية  

 ؟ يس ماكيفراجن

 البحثأهداف  .ج
 ية:لتالاف احثة حتقيق األهدلبات اادمن أسئلة البحث اليت قدمتها الباحثة أر 

يم اللغة  وتكرارها يف كتاب "تعل اختيار املواد وتدرجها وعرضها    تناسب  فنيتص .1
ملد املتوسطةالعربية"  حممدية  هاريين،    رسة  دوي  اننيك  أتليف  السابع.  الفصل 

S.Pd.I خلالديةونور ا ،S.H.I فراجنيس ماكي يامول مبعيار  
ر يف ب "ماهكتا  ا يفتكرارهوعرضها و   جها تدر و   اختيار املوادتناسب    تصنيف .2

لل ا العربية"  الفللغة  املتوسطة  املتكاملة  اإلسالمية  أتليف  مدرسة  السابع  صل 
 مبعيار وليام فراجنيس ماكي Lcحممد سوهادي، 

سة حممدية  ملدر تاب تعليم اللغة العربية  أوجه التشابه واالختالف بني كتصنيف   .3
ليام  عيار و إىل م  بنظرملة  املتكا إلسالمية  ة ادرسلملغة العربية لوكتاب ماهر يف ال

 ي فراجنيس ماك
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 أمهية البحث . د
 ما يلي: تتجلى أمهية هذا البحث في

 من انحية النظرية  .1

أن البحث يسهم يف إثراء املعلومات حول كيفية حتليل تعليم اللغة خاصة  
 فراجنيس ماكي.ى أساس نظرية وليام  تعليم اللغة العربية عل يف

 ق طبيلتمن انحية ا .2

 حتليل حمتوى مواد تعليم اللغة خاصة يف  يف   تدريبابحث  ا الللباحثة: يكون هذ (أ
و توفري املعلومات يف جودة حمتوى مواد تعليم اللغة خاصة    تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية.يف 

اللغة   (ب  يكونملدرسي  البحث    العربية:  ملدر هذا  اللغةتسهيال  حتليل   سي  يف 
مواد   وتس ال  ليمتعاحتياجات  العربية  الكتاب    حمتوى   اختيار على  اعد  لغة 

حبا املناسب  خاصاملدرسي  اللغة  تعلم  يف  الطلبة  العربية جة  اللغة  تعلم  يف  ة 
 تساعد هلم على حصول األهداف املنشودة. حىت

يك (ج اللغة:  تعليم  تملؤلفي كتاب  يف  مساعدا  البحث  هذا  وتطوير صميون  م 
رجها  اد وتداملو يار  غة من انحية اختالل وس  در ملواد اجليد واملناسب يف  حمتوى ا

 عرضها وتكرارها. و 

ت (د البحث إسهاما يف  التعليمية يف درس   للجامعة: أن يكون هذا  العملية  رقية 
 تصميم كتاب تعليم اللغة العربيةحتليل و 

 حدود البحث  .ه
 وعية احلدود املوض .1

تركيز   الباحثة  حتليلأخذت  يف  حبثها  العربي  موضع  اللغة  تعليم  ة  كتاب 
م  سسةملؤ  وشبكة  مإسال  دارسحممدية  املرحلة    تكاملةمية  يف  السابع  للفصل 

 كي.   فراجنيس ما  املتوسطة على أساس معيار وليام
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 احلدود الزمانية .2

العربية حمل اللغة  تعليم  الباحثة زمان حبثها يف حتليل كتاب  ة و  مديحددت 
اس  أس  علىة  لسابع يف املرحلة املتوسطمية متكاملة للفصل اشبكة مدارس إسال

 .2020-2019سنة  كي  س ما وليام فراجني

    حتديد املصطلحات . و
املتكاملة اإلسالمية  املدارس  اليت     :شبكة  املدارس  جمموعة  أي  شبكة 

يقها وكذلك تؤسس يف تنظيم الرتبية اإلسالمية على أساس القرآن والسنة يف تطب
حد  املة كأ تكامل   سة منهج املدر   12الوطين. ن تنظيم الرتبية الدوايل/تؤسس على قانو 

تكوين وبناء الطلبة ليصبح إنساان كامال اسرتاتيجي يف    له دورليمية  التعمج  الربان
بنفسه وقادرا ابملعاملة االجتماعية. ذال وكانت   13ي يتخلق أبخالق كرمية وفامها 

امل شبكة  حتت  مادة  ااملدرسة  يضع  اإلسالمية  أحد اللغدارس  من  العربية  ة 
اإلسالمي املدرسة  هذتكاامل ة  خصائص  منهج  ألن  اململة  مؤسس درسه  على ة  ة 

 القرآن والسنة.

 الدراسات السابقة .ز

س : اسم الباحث  1 )جملة جتحيا  فطاين  وحممد  الباسط  عبد  لطفي  و  يتياوان 
امعة ماالنج  دورية حمكمة، جملدات مؤمتر اللغة العربية الدويل جب

 (2018أكتوبر  6االنج، احلكومية، م
 فصيحة"عربية  نتكلم  بنا  هيا  العربية "  اللغةيم  تعل ب  حتليل كتا : العنوان 

الفصل   العالية  هللا    12للمدرسة  سيف  حسن   ليل )حتأتليف 

 
12 Tulus Musthofa, Aisyam Mardliyyah, “Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di 

Sekolah Terpadu SMP Luqmanul Hakim Aceh”, Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 

6, 1 (Juni, 2020) h.59 
13 Nur Ahmad, ”Manajemen Kurikulum Terpadu di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung”, 

Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, Vol. 4 No. 1 (Oktober, 2019), h. 43 
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 املادة على أساس نظرية ماكي(

نتكل  : اهلدف   بنا  "هيا  العربية  اللغة  تعليم  جودة كتاب  عربية  ملعرفة  م 
 ظرية ماكيفصيحة" من خالل ن

 حتليل احملتوي : املنهج  
جيد   : بحثالنتائج   الكتاب  انهذا  مناسب    راختيا  حيةمن  لتنظيمها  املادة 

ومدة   الطلبة  ومستوايت  املادة  اللغة  تعليم  ابألهداف  تدرج  و 
لتقدمي القواعد البسيطة على القواعد الصعبة إال قليال منها مل  

 ها. يف تقدمي املادة و اختيار يكن متالزما 
 اللغة عليميف تدرجة املاجستري يل لن مةعزية احللمية )رسالة مقد : اسم الباحث  2

ج  ماالن  هيم اإلسالمية احلكوميةية جبامعة موالان مالك إبراالعرب
 (2017سنة 

فراجنيس  : العنوان  وليام  ضوء  على  العربية"  اللغة  "درس  الكتاب  حتليل 
 ماكي 

قدمي املواد وتكرارها ملواد وتدرج املادة وتملعرفة تناسب اختيار ا  : اهلدف  
"كتا  يف العربب  اللغة  شؤو لوزاية"  درس  الديرة  للفصل ن  نية 

 جنيس ماكي الثامن يف املرحلة املتوسطة على ضوء وليام فرا
 منهج الوصف التحليلي )دراسة مكتبية( على املدخل الكيفي : املنهج  
ابلخا : نتائج البحث  اليناسب  املواد  ماكتيار  فراجنيس  وليام  ألن نظرية  ي 

اال   دافأهاليكتب املؤلف   كفائة  ابقا بة مطملادتعليم إما كان 
املختص البسيطة والعوامل  اللغة  ة هي املتعلم واللغة املستخدمة 

قواعد، وتدرج املادة مناسب بنظرية وليام فراجنيس املفردات وال
والتوفري التجمع  من  إما  املوضوع   ،ماكي  حسب  املادة    جتمع 

وال التعليمية  املفر ابألنشطة  من  املادة  و داتوفر  يف العت  بارات. 
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تشمل    بنظرية يناسب  واد  امل  تقدمي ألن  ماكي  فراجنيس  وليام 
التفا وهم  أمناط  أربعة  و على  واملقصودية  وأما  ضلية  التصورية. 

تكرار املواد ال يناسب بنظرية وليام فراجنيس ماكي ألن التوجد 
والكتابة    كتب فقط الكالم والقراءة ادة عن االستماع هذا ال ملا

  ات.ردوتوجد املف
سامائد : اسم الباحث  3 )ة  تعليم رسالة  فطري  املاجستري يف  لنيل درجة  مقدمة 

جبامع العربية  احلكومية اللغة  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  ة 
 ( 2017ماالنج سنة 

حمتوى   : العنوان  التحتليل  )كتاالكتاب  دروسعليمي  التدريب  اللغة    ب 
و   العربية لفهم  متكامل  منهج  وفق  امل  قيةتر التمهيدية  فردات( 

 كاملاملتنهح امل
دروس   : اهلدف   التدريب  "كتاب  التعليمي  الكتاب  حمتوى  الكتشاف 

املفر ال وترقية  لفهم  متكامل  منهج  التمهيدية  العربية  دات" لغة 
التعل  الكتاب  إعداد  أسس  اجليد  وفق  حميمي  توى  واكتشاف 

الت الالكتاب  "كتاب  العربية  عليمي  اللغة  دروس  تدريب 
لفهم  من  دية هيالتم متكامل  اوترقهج  وفقملفرداية  معاير   ت" 

 املنهج املتكامل.  
 ي على املدخل الكمي منهج الوصف التحليل  : املنهج  
نتائج هذا البحث يف حتليل حمتوى كتاب التدريب دروس اللغة  : نتائج البحث 

متكال منهج  التمهيدية  املفردات عربية  وترقية  لفهم  على    امل 
الك  أساس اتاإعداد  التعب  لتعل ليمي  اجليد  ية  العرب  للغةيم 

من  إبع طعيمة  أمحد  رشدي  و    8داد  أسئلة   37عناصر 
لنتيجة  (، بتحصيل  ا2-0ابلدراجة حول )  3ابة  واختبار اإلج
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التدريب   29،99% حمتوى كتاب  حتليل  ويف  انقص.  بصفة 
التمهيديدرو  العربية  اللغة  وترقيس  لفهم  متكامل  منهج  ة  ة 

املناملفردا وفق  منتك امل  هجت  لة أسئ  20و  عناصر    4  امل 
(، بتحصيل النتيجة  0-2ابلدراجة حول )  3إلجابة  تيار اواخ

 ة انقص بصف 28،12%
املوىل )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة عتيقة   : اسم الباحث  4

االنج  هيم اإلسالمية احلكومية مجبامعة موالان مالك إبرا  العربية
 (2016سنة 

ا : ننواعلا  الكتاب  الطريقة "دروس  يمي  لتعل حتليل  على  العربية  اللغة 
و  زركشي  إلمام  األول  اجلزء  نظرية  احلديثة"  على  شباين  إمام 

 (   William F Mويليام فرانسيس مكي )
تناسب : اهلدف   البحث حنو  نتائج  العربية   لكشف  اللغة    كتاب دروس 

زركع إلمام  األول  اجلزء  احلديثة"  الطريقة  شباين    ماموإ  شيلى 
نظري ويعلى  مكيفرانس   ليامة  من  William F M)  يس  يعىن   )

 ر املواد   د وتعريض املواد وتكراانحية اختيار املواد وتدرج املوا
 املنهج الوصفي بنوع التحليل الواثئق : املنهج  
م ووقت التعليم تب املؤلف أهداف التعلييف اختيار املواد مل يك : نتائج البحث 

بكفاتن  لكن و   واضحا، املواد  ااسب  واستلطالءة  خدم ب 
يبامل احملتاجة  العوامل  انحثة  ومن  متاما  العربية  اللغة  ني  ؤلف 

تدرج  عنصرين من   والقواعد. ويف  املفردات  يعىن  اللغة  عناصر 
اد اللغة العربية وتوفر املو املواد وجتمع املواد على حسب قواعد  

يع  د مجتوج اد  و لنموى. ويف تعريض املعلى نظرية علم النفس ا
عرضزمة  الالاجلوانب   التفاضلي  املوا  يف  اإلجراء  يعىن  د 
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اد التوجد املواد  يف تكرار املو واملقصودي والتصوري والسياقي. و 
 والتمرينات ملهارة االستماع.

 
املعر  السابقات  الدراسات  الباحثة أن حتبناء على  أرادت  تعليم لل كتاب  وضات 

مل السابع  للفصل  العربية  مدارسحممسة  ؤساللغة  وشبكة  املسالماإل  دية    تكاملةية 
الJaringan Sekolah Islam Terpadu)ـ اللغة  تعليم  لكون  خصائ(  من  هاتني عربية  ص 

 مؤسستني. من مث رأت الباحثة أن هذا البحث مل يبحثه من قبل .
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 الثان  فصلال
 اإلطار النظري 

 تعليمي الكتاب ال .أ
 تعريف الكتاب التعليمي وأمهيته  .1

الذي  ليملتعا  الكتاب  الوعاء  الطيبة  السائغللقمة  مل اي حيهو  اللقمة ة  أو 
 ائعاملذاق اليت نقدمها للطالب اجلاملرة 

إن املواد التعليمية على درجة كبرية من األمهية، وأتيت يف املرتبة األوىل قبل  
تعليمية تغفل ليه، أن معظم املؤسسات الهزة، ومما جتدر اإلشارة إاألدوات واألج

ا  لتعليمية دون أن يكون لديهجهزة ااء األاقتنإىل ه للمواد، وتتج يةألمها عن هذه
  14املواد. سرتاتيجية واضحة يف إنتاج هذه مكتبة للمواد التعليمية أو ا 

امل وهي  الثالثة  التعلم  عناصر  تكمل  التعليمي  الكتاب  واملتعلم وجود  علم 
التع الومادة  مواد  أهم  تعد  وهو  يوصون  تعليمليم.  مث  من  إعدون  ربامل،  اده بعناية 

ة  هام يف تنفيذ العملية التعليمي  لذلك للكتاب التعليمي دورطلبة.  اجة الا حبناسبم
التقوم التعليمية  العملية  التعليمية.   ألن  املواد  تسهل    15دون  التعليمية  فاملواد 

ها وتسهل الطالب على أنشطتها وعمليت  م العمالية التعليمية حنو املدرسني يف قيا
 تعلمها.  

 واد التعليمية املر و د .2

 
  2002القاهرة: دار غريب للطباعة  والنشر،  ، )ميةتكنولوجيا إنتاج املواد التعليجاين،  بد السالم الفر يم عظعبد الع   14

  28م(، ص.
15 Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran Yang Menarik dan Menyenangkan, (Yogyakarta: Diva Press), h. 23 
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التعيلعب د  املعلم  كانذا  إف العملية  التعليمية ور هام يف  ليمية تعترب للمواد 
التعليمية مستمدو  العملية  التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من ر يف جعل  رة بني 

 16التعليم على ما يريد.

 

 17إىل قسمني:قسم أندي فراسفوتو دوره كتاب التعليمي دور مهم. ل ل
 للمدرس:يمي تعل ال اب دور الكت (1

 التدريس تقر و توف (أ

 املعلم إىل املوجه تغيري دور املدرس من  (ب 

 ة فتصبح فعالةحتسني العملية التعليمي (ج

 تكون أداة التقومي إلنتاج كفاءة الطالبات  (د

 دور الكتاب التعليمي للطلبة:  (2

 رفيق آخربدون معلم أو  من التعلم إنه ميكنهم (أ

 يشاؤون  كاني مأ إنه ميكنهم من التعلم يف أي وقت ويف (ب 

 هتم وكفاءهتم حسب قدر التعلم من نهم إنه ميك (ج

 شاؤون إنه ميكنهم من التعلم حسب الرتتيب الذي ي (د

 إنه يساعدهم يف تنمية روج االعتماد على النفس يف التعلم  (ه

 ذلك.  ابلقواعد واملفردات وغري إنه يكون مرجعا للطلبة فيما يتعلق ( و

 18: يليما ك وإن للمواد التعليمية وظائف رئيسية وتل 
ي (1 للطاأن  مقدم  مناحيتلب  اللغوية  مادة    اجه  املهارات  لديه  تنمي  تعليمية 

كالما وقراءة وكتابة ابلشكل الذي يهيئه ملواجهة املواقف  الرئيسية، استماعا و 

 
 7.....، ص.عداد الكتاب التعليمي أسس إ د هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،انصر عب 16

17 Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran Yang Menarik dan Menyenangkan, (Yogyakarta: Diva Press), h. 24 
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إ فيها  حيتاج  واليت  املختلفة  اللغةاالجتماعية  خالل  من  االتصال  العربية    ىل 
 وحدها.

ا (2 ابلتدريبات  الطلبة  تزود  ميليتأن  خالار   من  الل س  و هلا  إىل تكشف    اليتغة 
 جة كبرية عثراته فيها در 

ابللغ (3 الناطقني  غري  للطلبة  توضح  مأن  اللغة  هذه  به  متتاز  ما  العربية  ن ة 
 علمها. خصائص جتعلها جديرة إبنفاق الوقت يف سبيلها وبذل اجلهد يف ت

فلسف (4 بصدق  تعكس  الكتب أن  هذه  مؤلفي  العربية    ة  اللغة  تدريس  من 
 ها وتعليم مها لتعل لألهداف الرئيسية  رهمصو وت

رضا أمينا أن تعرض األصول الثقافية، إسالمية وعربية، للمضمون اللغوي ع (5
وهي كث فيها،  القوة  مواطن  عن  ويكشف  خصائصها،  ويوضح  يربز  رية، 

الثق بني  الوثيقة  ابالعالقة  والعربية  اإلسالمية  أعز  افة  لغة  العربية  عتبار 
 رآن الكرميقال  م،قدسات اإلنسان املسل م

 عليميكتاب التالداد أسس إع .3

 يف  لقتنط  أن  ينبغي   مهمة   جوانب   أربعة   هناك  طعيمة   أمحد  رشدي  عرف
(    3  ،  الثقايف  اجلانب(    ۲  ،  النفسي  اجلانب(    1:    تعليمية  مادة  أية  ضوئها
 الغايل  هللا  عبد  انصر  عرف  لك وكذ  19اللغوي.  اجلانب(    4  ،  الرتبوي  اجلانب

 العربية   اللغة  لتعليم  ةليميالتع  وادملا  ادإعد  عند   يلزم  أن  ،   هللا   عبد   احلميد  وعبد
 والشروط  واألسس  ،  واإلجتماعية  الثقافية  سساأل  فيها  تراعي  أن  بغريها  للناطقني
 20اللغوية.  الرتبوية  واألسس ، النفسية

 واالجتماعيةاألسس الثقافية  (1

 
 ۲۸.  س ،. . .  األساسي الكتاب مة، طعي أمحد ورشدي الناقة كامل  حممود 19
 الغايل  دار:  الرايض)  ،مها الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس ، هللا  عبد احلميد دوعب الغايل هللا عبد انصر 20

، ۱۹۹۱  )، ۲۷ - ۲۹ 
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إعداد كت الل عند  تعليم  أن  اب  فينبغي  لألجانب  العربية    له   ونيكغة 
 21راعاة األمور األتية: الل مك من خي، وذلسالميف إطابع اجتماعي وثقا

تتناول  ا، وذلك أبم تقدم املوضوعات  أن يكون حمتواه عربيا إسالمي (أ اليت 
تعني مبسطة  وبيصورة  مشوهة،  غري  حقيقية  بصورة  اجلانب  الطلبة    هذا 

 ثقافة اإلسالمية. على فهم حقيقة ال

احملتوى   (ب  يتضمن  عكتالل التعليمي  أن  املناصر  ب  وااديالثقافة  ة  ملعنوي ة 
 لبة غري انطقني هبا. ب أبغراض الطتناس

ابلرتاث  (ج االهتمام  ع   ضرورة  اليت  وخصائصه  الطابع العريب  رأسها  لى 
نا اللغة العربية  اإلنساين ورفع مكانة العلم والعلماء، وال يقصد ابلرتاث ه

األجنيب    لطلبةد اتفي  قافية اليتجلوانب الثب اجلزل، وإمنا نعين به اواألسلو 
 بية وأصوهلا. الثقافة العر حقيقة رة عن ه فكتعطيو 

العربية يف ضوء (د الثقافة  ت  انتقاء  الطلبة واهتمامهم حنو  اللغة جاجات  علم 
 والثقافة.

املع (ه إىل  احملسوس  من  الثقافة  تقدمي  يف  إىل  التدرج  البسيط  ومن  نوي، 
 لكل.كب، ومن اجلزء إىل ااملر 

اب ( و ااالهتمام  تصوتوظ  ميةسالإللثقافة  يف  ااملفحيح  يفها  عند    خلاطئةاهيم 
 حنوها. وتعديل االجتاهات السلبية -إن وجدت -األجانب الطلبة 

مراعاة التغيريات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على الثقافة العربية، وهذا   ( ز
يك أن  ميكنيطلب  حبيث  مران  املنهج  مع    ون  املوضوعات  تكييف 

 سالمي. ع اإلتماجملل حتدث داخ يريات اليتالتغ

عمومو صمي  تقد (ح من  الثقار  يشتمل  يات  ال  أي  وخصوصياهتا،  العربية  فة 
 احد من الثقافة. الكتاب على نوع و 

 
 س 26ص. ....،. مها الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس ، هللا  عبد احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر 21



 

 

16 
 

إن للطلبة أغراض من تعلم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب اللغة أغراض   (ط
ما أمر رص يف املادة على حتقيقهم ونثر ثقافتهم، من مث احلمن تعلم لغته

 .مهم

ا ( ي اإلسالالجتاب  لبةلطتزويد  املناسبالعلم  جتاهات واالمية  اهات  مثل:  ية  ة 
 ي وسعته.التحرر من اخلرافات وتنمية األفق العقل 

 احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها. (ك

الطلبة    ب املدرسي مبا يناسب بعمرمراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتا (ل
 والثقايف واهم الفكري ومست

الط (م علبمساعدة  اعملية  لى  ة  وتلك ماعيالجتالتطبيع  فيها  اليت    ،  يتم 
إذا    تكيف والسيما  العربية،  الثقافة  مع  يف األفراد  يعيشون  الطلبة  كان 

التفاعل مع البالد العريب، ويتعل  العربية بني أهلها، ألن القدرة على  مون 
ل إمنا تعتمد على لى إتقان مهاراهتا فحسب بنطقني ابلعربية التعتمد عال

ف بعني الطلبة على التكييثقافة  ام ابلهتم االأهل اللغة. من مثفة  ثقام  فه
 مع أهلها.           

 لنفسية(كولوجية )ااألسس السي (2

رأى كثري من املتخصصني يف تعليم  اللغات أن هناك فرقا حمسواب بني 
املواد املعروضة  الذي ينبغي أن يراعي يف    بري لتعليمها، وهذا الفرقالصغري والك

النا.  نهمم  لكل اجلانب  مهماجانبفسي  ويعد  أي  ا  تعليمية. يف  عملية   22ة 
التعليمي اإلمل ام هبذا العنصر يف تصميم الكتاب  فينبغي على مصمم الكتاب 

ت املادة من يمي خاصة يف كتاب تعليم اللغة العربية والتوجه إىل موضوعاالتعل 

 
اإلسالمية للرتبية  ، أحباث الندوة اليت عقدهتا املنظمة  العربية وأتليفهاأسس إعداد مواد تعليم اللغة  حممود كامل الناقة،   22

سكو،  إي –المية للرتبية والعلوم والثقافة ة اإلس، )اململكة املغربية: منشورات املنظمسالمي للتنميةك اإلنون مع البوالعلوم والثقافة ابلتعا
 12(، ص.1426/2005
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و  البناء  واملضمونحيث  والشكل  بالرتكيب  املتصلة  فاملبادي  اراينظ.  لتعلم  ت 
ام يف إعداد وختيار  ها أسس نفسية تلعب دور هفيه كل افعية  والديول  وبدور امل

 د التعلمية. وتنظيم املوا
فمن املعلوم أن الطلبة يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو  

تر  الذي  التعليم. فما    كز عليه، وأنه غرض أي هدفاحملور  قامت من عملية 
لذلك معرفة  طلبة.  ودة لل ملنش اف ان أجل حتقيق أهد مإال  يمهذه عملية التعل 

نفسية   ضرو خصائص  تكون مطلوبة  وعقليتهم  واختيار  الطلبة  إعداد  عند  رية 
 ناهج الدراسية. حمتوى امل

ة وعقلية. قد اتضح أن لكل مرحلة عمرية ومستوايت خصائص نفسي
تفكري قدرات  النفلكن  وساماهتم  الطلبة  الس   املرحلة  نفس  يف   قد  ريةعمية 

بعضهم   ومببعضخيتلفون  هنا  .  مبن  املتصظهر  الفردية  الفروق  بنمو  دأ  لة 
اختيار املواد وحتليها  اته عند إعداد الكتاب التعليمي و الطلبة والذي ينبغي مراع

    23وتقوميها.
ينبغي اليت  النفسية  ت  والشروط  مادة  وضع  عند  أساسية  عل مراعاهتا  يمية 

 للغة العربية ما يلي:لتعليم ا
 كرايطلبة فى الستو ن الكتاب مناسبا مل و كي أن (أ

ط (ب  عن  القدرات  يف  الطلبة  بني  الفردية  الفروق  مبدأ  يراعي  التنوع  أن  ريق 
 والتدرج يف مستوى املادة

يساعد (ج مبا  تنميته  على  ويساعد  التفكري  على  الطلبة  يف  يثري  على أن  ه 
 بيةاكتساب اللغة األجن

 راهتم وقدبة طل لمية وفق استعدادات الأن تبىن املادة الع (د

 مة للطلبة الذين هلم الكتاب العا مليولافع و لدواأن يعرف ا (ه

 
 28،.....، ص. ية وأتليفهاعليم اللغة العرب أسس إعداد مواد تحممود كامل الناقة،   23
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ن ( و املؤلف علم خبصائص  يعتين  يناأن  مبا  يعد  الطلبة. وأن  سب هذه  فسية 
 اخلصائص.

هلا فالكبري غري الصغري أن يراعي ابملرحلة العمرية عند التأليف اليت يؤلف   ( ز
 ة  اكتسابه للغة األجنبييف

ومن   الذكاءسطي  ملتو ذكاء وكتب أخرى  ال  يف  نيأن تؤلف كتب للموهوب (ح
 وهنمد

حياول التغلب عليها  أن هتيئ املواد املعروضة يف الكتاب التعليمي مشكلة   (ط
 عن طريق تعلم اللغة 

 لطبيعيةأن حتفز املواد الدارسة على استخدام اللغة يف مواقفها ا ( ي

 األساسي ومصاحبته لكتاب يف املادة بني ا أن يراعي التكامل (ك

بة على التكيف عد الطل يت تساتية الحلياقف اعملية من املوا  ادةم مقدأن ي (ل
 من الناطق األصلي للغة 

 ين االجتاهات والقيم واملرغوب فيها لدي الطلبة   تاب على تكو أن يعني الك (م

 األسس اللغوية والرتبوية (3

هبذا   امل يقصد  املاجملال  اللغوية  أصوات ادة  من  وتراكيب   كونة  ومفردات 
يف كتب   لغريال   ليمتعتقدم  العربية  اللغة  هبا ناطق  يف  واألس  ني  املناسبة  لوب 
 24املادة للطلبة.مدى سهولة أو صعوبة تلك عرضها للطلبة، و 

تناول اللغة املعروضة يف كتب اللغة العربية كلغة اثنية تقدم على املستوى 
وهذان  اللغوي الرتبوي،  )اللغو   واملستوى  أساسا  أساسان  يعدان  والرتبوي(  ي 
  الفصل بينهما  أمر هنييس من  كن لة وللكل منهما وظيف  كانإن  و   واحدا

 25كأساس واحد. لذا يستحسن على عرضهما  نظرا لتداخلها، و 

 
  35، ....، ص.لناطقني ابلعربيةتعليمية لغري اب ال اعداد الكتأسس إد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، انصر عب  24
 51-35، ....، ص. ة العربية وأتليفهاأسس إعداد مواد تعليم اللغ ل الناقة، ود كامحمم 25
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أصوات  اللغة  عناصر  من  املكونة  اللغوية  املادة  اجملال  هبذا  ويقصد 
و  وتراكيب  اومفردات  مهارة  اللغوية  ومهار املهارات  ومهارة  الستماع  الكالم  ة 

ية لغري الناطقني هبا  العرب  اللغة  عليمتب تاليت تعرض يف ك  ابة لكتا  القراءة ومهارة 
امل للطلبةواألسلوب  عرضها  يف  صعوبةناسبة  أو  سهولة  ومدى  املواد    ،  تلك 

ا تعلم  هل  الطلبة  تعلم  العربية  اللغة  من  نوع  أي  وكذلك  العربية للطلبة.  للغة 
ى لكون  فصحال  يةسن أن يتعلم الطلبة اللغة العربفصحى. بل يستحالعامية أو  

 26ابلنسبة إىل اللغة العربية الفصحى. أضياق  عامية ة العربياللغة ال

 مي اجليدخصائص الكتاب التعلي .4

ينبغي  العربية  الناطقني ابللغة  العربية لغري  اللغة  لتعليم  التعلمي  الكتاب  إن 
يالئم   بلغأن  الذي  مبستوى  يناسب  يفأو  الطلبة   العربية.    ه  اللغة  اللغة  تعلم 

عرضلك  كذ  غيوينب يف  يناسب  اللطلبة  عرضه    وطريقةواد  امل  أن  للمستوى 
 27التعليمي العام

التعليمي   الكتاب  يتيعترب  أو  حيتوي  الذي  اجليدة،  اجليد  املواد  فيه  ضمن 
ف وجيد  رغباته  وتشبع  حنوها  الطلبة  جتذب  اليت  الوعاء وتلك  وتلك  نفسه.  يها 

املال يعين غرسها يف  ذي حيمل  لطلبال علومات واالجتاهات  للطلبة فحسب ة  يس 
 28ق.هم أيضا، فهو ميدهم ابخربات واحلقائني وغري للمدرسمنا بل إ

 يميوى الكتاب التعل أدوات حتليل حمت .5

 
الغايل وع 26 التعليمية لغري،  بد احلميد عبد هللاانصر عبد هللا  الكتاب   -35.....، ص.الناطقني ابلعربية  أسس إعداد 

51 
 71.....ص. العربية اللغة دروس الدورات التدريبية ملعلمي رون،  يم الفوزان وآخبراهإلرمحن بن عبد ا 27
 ،  الغايل  دار:    الرايض)   ،مها  الناطقني  لغري التعليمية الكتب  إعداد  أسس  ،  هللا عبد  احلميد  وعبد  لغايلا   هللا  عبد  انصر 28
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 (William Fancis Mackeyنظرية وليام فراجنيس ماكي ) .ب
من بعضا  اللغة  تدريس  جم  يشمل  يف  تعقيدا  األمور  ألف  التعليمال  أكثر  مث  من   .

تعلي حتليل  حتليل   ( Language Teaching Analysis)غة  الل م  ماكي كتاب  إلتيان كيفية 
29هبا. م اللغة لغري انطقني  حلول املشاكل يف تعليتعليم اللغة حىت تبني  

املعلم أن فعلى    
واجملالاخيت الطلبة  الفكري  مبستوى  املناسب  احملتوى  اخت  النفسي  ر  طريق  عن  يار  وذلك 

ل بتدرج وأن اليهم .علمرصة الكافية للتالفم و اهب أبهداف تعلم الطلبة ومستو املادة املناس
العموم إىل اخلصوص حىت  لصعبة من  املادة ا  ة يعين عن طريق إتيان املادة السهلة إىلادامل

اليت توضح املادة  ألشاء  اب الطلبة يف التعلم. وكذلك لتسري الطلبة أن تعرض املادة  رياليتح
واجل الصورة  وكذلك  كوجود  أبدول  املناسب  كلمالتاف  هدالقيم  كوضع  ات علم 

تكرار.    اليكفي تعليم املادة بال  حنو املواد املدروسة   يد الطلبةدكن وحتولتم  30جيع.التش 
 فهم الطلبة حنو املواد.كافيا حىت يتحقق فأن يكرر املواد  

فراجن وليام  نظرية  على  ماكاعتمادا  )يس  حتليل William Francis Mackeyي  أن   )
رض املادة وتكرار  ادة وعرج املوتد  ادة ر وهي اختيار املأمو عة  رباملادة أمهها قد يكون من أ

 املادة. 

 اختيار املادة  .1
يف أتدية املواد يف الكتاب املدرسي، ألن    دة يلعب دور هامكان اختيار املا

أبمهية يناسب  أن  البد  املستخدمة  تعليم  وأهدا  املواد  يف  الطلبة  وسبب ف  اللغة. 
 31لي: ا ي مكرياختيار املادة إلطار التف ضرورية

 ي تنوع التعريف يف علوم اللغة وتعليمها  ية أللغو ا صادرامل تنوع تعريف (أ

 
29 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis….., p. v 

 159، ص.، .....تعليمية لربامج تعليم العربيةواد ال دليل عمل يف إعداد املي أمحد طعيمة، رشد 30
31 Nurhadi, Dasar-dasar Pengembangan Tata Bahasa Pendidikan, (Malang: Depdikbud 

IKIP Malang, 1992), h. 44-45 
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  (Pedagogisأبمهية بيداغوغس )اد اللغوية يناسب  ليس كل تعريف املو  (ب 
  , أي علوم الرتبية والتعليم

 مجيع جمال اللغة لمتعليس من املمكن أن  (ج

 لطريقة قادرة على تعليم مجيع جمال اللغةجود اعدم و  (د
. ألن من املصادر  املناسبة  املاد  اختيار هو    كتاب شيء يف تصميم الال  أهم 

لكتاب تساعد  دي إىل التصميم اجليد. جودة تصميم اابختيار املادة املناسب قد يؤ 
املادة. حنو  املتعلم  تعلم  يف  يعترب  كثريا  مث  ماخ  من  مرحلة  من  املادة  يف تيار  همة 

مو  وتطوير  وحتليل تصميم  اللغة  تعليم  ر هااد  اأي  .  مبادئ  أن  يف سية  ألساماكي 
امل اخت ومدة  يار  الكفاءة  ومعيار  األهداف  هي:  واختياوقت  ادة  اللغة التعلم  ر 

 32. إمكانية تعلمهال وعوام
ا اللغة ميضي على  تعليم  املادة يف كتب  اختيار  األمور  ار  ختيأن اإلجراء يف 

   33التالية: 
 الكلمة واملفردات  يار اخت (أ

يل ن الدلأحس   س منفردات. لكنه لي امل  ئمة قاالتجرب شيء مهم يف وضع  
املفردايف   أو  الكلمات  فينبغي  اختيار  املفردات  اختيار  يف  على ت.  جيري  أن 

  34األسس التالية: 
 الشيوع (1

 الشمول  (2

 جمال استعمال اللغة (3

 القرب واملالصقة (4

 
32 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan, Landasan Penyusunan Buku Pelajaran Bahasa, 

(Semarang: IKIP Semarang Press 1995), h. 402 
33  Fuad Abdul Hamid, Proses Belajar Mengajar,( Bandung: Depdikbud, 1987), h. 155 
34  Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, terj. 

Sudi Yahya Husein, Sahrani, Syamiyah, (Padang: Akademia Permata), h.56-63 
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 االشرتاك  (5

 اجملازي احلقيقي إىل املعين عىن من امل (6

 الفصاحة (7

 سهولة التلفيظ  (8

 ر كراالتو  التدرج والنوع (9

 داللة الكلمة (10

 افةالثق (11

 35 اختيار املفردات أن يؤسس على األسس التالية: عيمة يفوعرف ط
دامت frequency)التوافر   (1 ما  غريها  على  االستحدام  شائعة  الكلمة  تفضيل   :)

 عىن.متفقة معها يف امل

أو (2 )  التوازع  الrangeاملدى  تفضيل  املستخ(:  على كلمة  عريب  بلد  أكثر  يف  دمة 
  بلد واحد.د يفتوج تلك اليت

الفرد جيدها حني    تفضيل الكلمة اليت تكون يف متانول   (Availability)  ةتاحامل (3
 ىن حمددا بها واليت تؤدي له معيطل 

على الكلمة   مألوفة عند األفراد( تفضيل الكلمة اليت تكون  familiarityاأللفة: ) (4
 ستحدام. رة االرة انداملهجو 

  احد عن قت و يف و جمالت  تغطى عدةيت ال مة( تفضيل الكل coverageالشمول: ) (5
      جمالت حمدودة.ليت التستخدم إالتلك ا

 
لتدريس، الفسم  ، اجلزء األول املناهج وطرق اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىاملرجع يف تعليم ارشدي أمحد طعيمة،  35

 620-618 (، ص. ربيةعتعليم ال  لغة العربية وحدة البحوث واملناهج سلسلة يفالثاين، )دمسق: جامعة أم القرى معهد ال 
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6) ( الدارس     (significanceاألمهية:  عند  معينة  حاجة  تشيع  اليت  الكلمة  تفضيل 
 و حيتاجها قليال. يت قد ال حيتاجها أ على تلك الكلمة العامة ال

 الرتكيباختيار  (ب 

. املعىنعن  تعربد لغوية معينة لواعق قوفاجلملة هي جمموعة مفردات رتبت ونظمت 
 ي:  أنواع اجلملة يف اللغة العربية هي ما يل فمن 

 ية  اجلملة اخلرب  (1

 اجلملة اإلنشائية  (2

 اجلملة االمسية (3

 اجلملة الفعلية  (4

 اجلملة املثبتة  (5

 اجلملة املنفية  (6

 ريةاجلملة القص (7

 اجلملة الطويلة (8

 ةعقدة املاجلمل  (9

م يراعي  أن  البد  الرتكيب  اختيار  ودرجة  قدر وى  ستيف  الطلبة    وبة. الصعة 
فينبغي  الرتكيلعرض   العربية  اللغة  تعليم  يف كتب  اب  تركيب  يستخدام  جلمل أن 

   36ا يلي:الشائع وذلك م

 اجلملة اخلربية (1

 اجلملة الفعلية  (2

 
36 Dr. Abdullah al-Gali dan Dr. Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, 

terj. Sudi Yahya Husein, Sahrani, Syamiyah, (Padang: Akademia Permata, 2012), h.64-65 
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 اجلملة االمسية (3

   اجلملة املثبتة  (4

الرتكيب  الشيأهم   اختيار  يف  التدرج ء  أساس  على  مؤسسا  اختياره  يعين 
لعاخ  مكنفيوالتنوع   الرتكيب  اتيار  ت ملادرض  أن  عل ة  الرتتيب ؤسس  أساس  ى 

 37التايل:
 اجلملة االمسية (1

 اجلملة الفعلية  (2

 اجلملة املثبتة   (3

 اجلملة املنفية  (4

   اجلملة اإلنشائية (5

القاعدة مل تدرجييا. من  من أشكال اجلملة األساسية السابقة أن يعرض اجل
 ية. ساساألة مث تطويرها أوسع بعد استيعاب القاعد األساسية

 وص اختيار النص (ج

م أن يهتم مبستوى مهارات اللغة الثانية لدى الطلبة  لنصوص الز اختيار ا  يف
العربية يف املاضي يعين   يوهلم. واألخطاءت اليت توجد كثريا يف كتب تعليم اللغةوم

الرتكيب يف الدرس وأنه    ت مناقشةبارة ومتأن يتحدد حصرا بعأن اختيار النصوص  
األ أي  يفخاليوجد  اذ  ا  مضمون  فالبنفسهلنص  العتبار  ي،  أن  فيه  د  تضمن 

أن وكذلك  الطلبة.  درسها  الذي  والرتكيب  ودراجة    املفردات  الطلبة  ميول  يراعي 
نص الصعوبة يف النصوص املعروضة من انحية عدد الكلمات والرتكيب ومضمون ال

 
37 Dr. Abdullah al-Gali dan Dr. Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa 

Arab, terj. Sudi Yahya Husein, Sahrani, Syamiyah, (Padang: Akademia Permata, 2012), h. 66 
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الرئيس  يُ والبحث  الذي  فيهي  قرا   بحث  على  اإلرادة  نفوسهم  يف  يبعث    ءةحىت 
     38ص. نصو ال

 ادة تدرج امل .2
امل التعليمية مقدمة دفعة   عقول يف أيليس من  املواد  أن  كتاب مدرسي 

الدارسني    من مث البد من تقدميها أي عرضها بتدرج يتناسب خبصائصواحدة،  
ضة. ال  ية املعرو ادة اللغو ناسب بطبيعة امل الذي صدر هلم أتليف الكتاب وأن يت

البدء أبصغر التدرج هنا  انتهات احداو   يقصد  يبدأ    أو أن   ربها ء بكألشياء مث 
مث مجلتني مث يف    ة بكلمة واحدة مث كلمتني مث الثالث، أو أن يبدأ جبملة واحد

إمنا  بل  اللغوية.  املادة  عناصر  من  ذلك  غري  أو  الرتاكيب  أو  املفردات  عدد 
امليقصد   ينتقل  أن  البه  من  اؤلف  إىل  لغته سهل  مع  املتاشابه  من  لصعب، 
، من احملسوس إىل اجملرد،  الكثري ل إىل  لقليمن اهو خمتلف عنها،  ما  ىل  إ  القومية

 39من املألوف إىل اجلديد.

التجمع  ماكي  فعند   فهما  املادة  تدرج  يف  الزم  أساسان  شيئان  هناك 
(grouping( والرتتيب )gradation .)40  حيد أو  يستند على مبادئ التو جمع  الت

  فس حنو الن  علم  ن يقوم على مبدأم أالز ب  اين والتوازي ويف الرتتيالتشابه والتب
البس   ترتيب ومن  اخلاص  إىل  والعام  الصعبة  إىل  السهلة  من  إىل  املواد  يط 

 41املعقدة.
 42عملية التجمع والرتتيب مؤسسة على إطار التفكري ما يلي:

 
38Fuad Abdul Hamid, Proses Belajar Mengajar,( Bandung: Depdikbud, 1987), h. 155 

ة العربية جبامعة أم مكة: معهد اللغ، )ة يليم العربل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعدليرشدي أمحد طعيمة،     39
 160م (،ص.1985 هـ/  1406 -1405القرى، 

40 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis….., p. 203 
41 Nurul Hadi, Analisis Content Buku Ajar Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013) Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, Ijaz 

Arabi: Journal of Arabic Learning, Vol.1 No.1, (April, 2018), h. 49 
42 Nurhadi, Dasar-dasar Pengembangan Tata Bahasa Pendidikan....., h. 46 



 

 

26 
 

يف   (1 الطلبة  اجيري  عتعلم  يتللغة  أي  التدرج  شكل  املواد ل  الطلبة  علم 
 تدرجييا، ليس يف آن واحد 

 شوائيةغوية عالل  وادالالزم أن تعرض امل من سيل (2

امل (3 وأتخري  التأخري  حقها  ما  املادة  تقدمي  املمكن  من  ماحقها  ليس  ادة 
 للمواد املختارة  التقدمي

أتخري  (4 أو  بتقدمي  ليس  والرتتيب  ابلتدرج  متصفة  اللغة  تعلم  بعضها  قدرة   
 ببعض.  

ة أو  اسيألسا  للغوية أن يؤسس على استيعاب القاعدةالقاعدة ايف تعليم   (5
 وال.الرئيسية أ
الب  حتفعلى  يف  أبحد  احث  اجملال  هذا  حيلل  أن  الكتاب  ليل 

 43تدرج املواد املعلمة وذالك ما يلي: طريقني لتحقق من 
عناصر   (1 من  درس  حيتويه كل  ما  فيها  يسجل  لغوية  اخلريطة  يعد  املادة أن 

أو ة  فاهيم لغويقدمه من مفردات وتراكيب وكذلك ما ياللغوية، أصوات وم
إينت  يف ضوء ما فية. و ثقا الباحث تعرف  ر هذه  ليه أمهي  اخلريطة يستطيع 

التعليمية، املادة  عرض  احلر   منحين  مذبذب  أنه  أو  متدرجا  يرتفع  كة؟  هل 
 يرتفع فجأة مث ينخفض فجأة؟

التعل  (2 املادة  تدرج  مدى  املتخطفةلتحديد  القراءة  هو   skimming  يمية 

reading  عض ها بيلتقط الباحث منعة  بسر ا  لدروس الكتاب واملرور عليه
مثاليت    لظواهرا التدرج.  مدى  حتديد  يف  دروس  تساعده  من  عينة  أيخذ   

 دة التعليمية.  عرض املا ب ويرى من خالهلا كيف يسريالكتا

 
 161، ص. ....يم العربيةتعل  جمية لربامدليل عمل يف إعداد املواد التعلي د طعيمة، رشدي أمح 43
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 عرض املادة .3
ن طرحها  كال ومن األسئلة اليت ميكيتخذ عرض املادة التعليمية عدة أش

ل   شك دم يفلتعليمية؟ هل تقة اادامل عند حتليل الكتاب يعين: كيف يتم عرض  
دراسوحدا خالل  ت  من  تقدم  أهنا  أو  الدروس؟  من  عددا  منها  تضم كل  ية 

راف املعلم؟ أو أهنا تقدم يف شكل  اط تعليمي يقوم به املتعلمون حتت إشنش 
علم املتعلم من خالهلا  عبارة عن نصوص متفرقة يت  قصة تتدرج أحداثها؟ أو أهنا

 44؟ ارات اللغةمه
 ىل  علومات إصال املاد إلياملو عرض بعة أمناط يف أر اك هن كيعرف ما 

 45املتعلم وذلك ما يلي:
1) ( التفاضلي  ابلرتمجة Prosedur Diferensiasiاإلجراء  القواعد  شرح  يعين   )

 إىل لغة املتعلم األوىل 

ن طريق التمثيل  املواد ع  يعين شرح  (Prosedur Ostensifاإلجراء الظاهري ) (2
 شرح  لل  يات وعأو احلاالت أو املوض

ا (3 أو Prosedur  Pictorial)يري  لتصو اإلجراء  الصور  استخدام  وذلك   )
 الرسومات للشرح 

شكل Prosedur Kontekstual)السياقي  اإلجراء   (4 على  املواد  شرح  هو   )
وذلك:   تعريفها  1التجريد  أو  املواد  شرح  أ(  املفردات  إتيان  طريق  و  عن 

  احدا ذكر املفردات و   ( 2  ضة، رو املعرة لشرح املواد  الكلمات السهلة واملشهو 
(معارضة  5( التشبيه أو القياس  4( االستبدال،  3 املواد،   تتبنيحدا حىتفوا
 ( سياقات متعددة6

 
 159، .....، ص.لعربية داد املواد التعليمية لربامج تعليم ايف إع دليل عملرشدي أمحد طعيمة، 44

45 Cahya Edi Setyawan, Luthfi Abdul Basit, Muhammad Fathoni, Telaah Bahan Ajar 

Bahasa Arab “Ayo Fasih Berbahasa Arab” Madrasah Aliyah Kelas XII Karya Hasan Saefullah 

(Tinjauan Materi Berdasarkan Teori Mackey) “Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV”, 

Malang, 8, Oktober, (2018), h.232-233 
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 كرار الت .4
على  قادرين  الطلبة  أي  التالميذ  جعل  يعين  اللغة  تعليم  أهداف  فمن 

كالماستخدا االتصال  جمال  يف  وكتابة مها  واإلجابية.ِ  ا  فلتحقيق   ابلطالقة 
لتكرار حىت  تالميذ مبمارسة اويد المكن تعد فيتعويإىل الوة حيتاج  رجامل  افاألهد

ة هو علم لنهضة األهلية  تعليم اللغخلدون أن  رأى ابن    46يتملك يف أذهاهنم. 
ابلتكرار إال  امللكة  هذه  تُنال  فال  امللكة.  نفوس  دريب  والت   أي  يف  يطبع  حىت 

ه  بد أن ميضي علي  الاليتت  فالتكرار هو اخلطوا  47نهم.تالميذ ويرتسخ يف ذهال
ل  يقدر التالميذ أو الطلبة على حصو   ب املادة التعليمية حىتستيعاعليم الالت  يف

اللغوية   اللغة الكفاءة  التكرار يصبح الطلبة على تعويد استخدام  املطلوبة. ألن 
  48د امللكة يف نفس الطلبة.املعلمة وهذا يزي

عة  أرب  البد أن يقع يف   واد املر  للتكرار قّسم ماكي إىل أربعة أقسام أو تكرا
 أذهان  ىت يتمكن يف االستماع مث الكالم مث القراءة مث الكتابة حوذلك يفجملال  ا

املتعلم. ألن التكرار يساعد الطلبة على تطبيق املواد اليت متت تعليمها مع تنوع  
 49ميق املهارة اللغوية. تمرينات أو التدريبات لتعأشكال ال

 

 
46 William Francis Mackey, Language Teaching Analysis, ….., p. 257 
47 Baiq Tuhfatul Unsi, “Konsep Metode Pembelajaran Ibn Khaldun dalam Pengajaran 

Bahasa Arab”, Murabbi, 1 (Maret, 2018), h. 61 
48 Basma Ahmad Sedki Dajani, “The Ideal Education in Ibn Khaldun’s Muqoddimah”, 

Procedia-Sosial and Behaviorial Sciences, (2015), p. 3 
49 Cahya Edi Setyawan, Luthfi Abdul Basit, Muhammad Fathoni, Telaah Bahan Ajar 

Bahasa Arab “Ayo Fasih Berbahasa Arab” ….., h.233 
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 الثالث  فصلال
 ثلبح ا منهجية

 ه مدخل البحث ومنهج  .أ

نو ف  يص نو البحث  من  فإلمتام  عا  املكتبية.  الدراسة  استخدمت ع  حبثها 
ونوا أبن هذا البحث يساعد الباحثة على دخل الكيفي. قد عرف سوغيالباحثة امل

ديدة ولتحليل التقومي  البحث لتحصيل املعرفة اجلنيل الصديقة  والعميقة يف عملية  
اانت ف البيات ووصعلومامل  لعب دور هم لكشفل يدخامليريد أن يعرفه. هذا  ما  

 50ظاهرا  كان أم مستورا. 
تعددة. وعلى هذا ياانت من الكتب العلمية املتطلبت هذه الرسالة مجع البت

( الواثئقي  املنهج  الباحثة  عن Documentary Methodاستخدمت  عبارة  وهو   )
مج مبططريقة  والبياانت  احلقائق  املوجودةع  املواد  عل مجععد  ب  العة  تصدر  اليت  ى ها 

الشك ال  كتاابت ل  التارخيية،أو  اإلبداعات  أو  األخرى    51صور  املصادر  ومن 
 لقة ابملوضوع. ة أو الثانوية األخرى املتعاألصيل 

 مصادر البيانت  .ب

مصد من  تتكون  مصدرها  البحث  هذا  اثنوي  فبياانت  ومصدر  أصيل  ر 
 52ما يلي:وذلك 

ال: املصدر األصيل .1 تعليم  حتليل   Language Teaching)  ةلغ كتاب 

Analysis)  ولي أتلي ماكيف  فراجنيس  ملؤسسة  و   ام  العربية  اللغة  تعليم  كتاب 
ماهر وكتاب    S.H.I،  ونور اخلالدية  S.Pd.I،  أتليف اننيك دوي هاريين  حممدية

 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15 
51 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. Ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 240 
 245-244(، ص. 2002معية،. )كويت: دار املعرفة اجلامنهج البحث اللغويقوت، مود سليمان ايحم 52
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العربية اللغة  اإل  يف  املتكللمدرسة  حماملة  سالمية  سوهأتليف    Lc،  ادي مد 
 .طةمرمحلة املتوسل الفصل السابع ل

عملية البحث العلمي وذلك  ة يف  لباحثااعد  ب تس : كت صدر الثانوي ملا .2
ص البحث وشبكة اإلنرتنت والبياانت  كتب ومقالة وجريدة وصحيفة ومستخل 

 املتعلقة ابملوضوع.  

 مجع البيانت  أسلوب .ج
من الكتب العلمية املتعددة.  حثة  الباوبة هلذا البحث أخذت  فلجمع البياانت املطل 

استخدم مث  الواثئق  احثالبت  من  منهج  عن Documentary Method)ة  عبارة  وذلك   )
تب احملتاجة بعد مجعها اليت تصدر على شكل طريقة مجع احلقائق والبياانت مبطالعة الك

53ور أو االبداعات التارخيية. الكتاابت أو الص
ثانوية  ى األصيلة أو الادر األخر ومن املص   

 ابملوضوع.  املتعلقة

 ت نحتليل البياأسلوب  . د
(، من مث أخذت الباحثة منهج  Library Research)بية  مكت  وع هذا البحث حبوث نف

للوصول   البياانت  احملتاجة.  حتليل  البياانت  مجع  بعد  املقصودة  األهداف  كانت إىل 
 هي: لبحثحتليل البياانت املستخدمة ىف هذا ا أسلوب 

ضع ث و حب(، هو أسلوب يف  Descriptive Analysisالوصفي )التحليل الوصفي   .1
علماء، أو األحاديث ال أو بعض أفكار الاألحو   اضع أواملو أو    لناسجمموعة من ا

است العصر.  هذا  ذاتيف  سرية  لعرض  حتليل  هذا  الباحثة  مؤلف كتاب خدمت  ية 
واملدرسة   حممدية  ملؤسسة  العربية  اللغة  وظواتعليم  اإلسالمية  هر كتاب املتكاملة 

   . ميةإلسالاملتكاملة اسة در اململؤسسة حممدية و بية تعليم اللغة العر 

 
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. Ketiga, (Bandung: 

Alfabeta, 2007), h.240  
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العلمي(،  (content Analysisى  احملتو حتليل   .2 البحث  أساليب  من  أسلوب   وهو 
املن املوضوعي  الوصف  يستهدف  ملادة  الذي  الظاهر  للمضمون  والكمي  ظم 

هذا  54.االتصال الباحثة  حمتوى كاستخدمت  لعرض  اللغة تعليتاب  التحليل  م 
ثة  الباح  ل أسستجملاذا اة اإلسالمية. هلامل تكاملالعربية ملؤسسة حممدية واملدرسة  

  عرف   .(1993)  دورفكلوس كرفنحتليلها على نظرية منهج  حتليل احملتوى عند  
 :55مما يلياخلطوات يف حتليل احملتوى  كلوس كرفندورف

 اانت البياانت/ حتديد البي  تكوين (1

 حتديد وحدات التحليل  (أ

دت الباحثة  فحدل.  ليأخذت الباحثة تركيز البياانت إىل وحدات التح
تعيف كلها  حتلي التاب  اإلسالمية  ليم  واملدرسة  حممدية  ملؤسسة  العربية  لغة 

 سابع. الفصل ال املتكاملة

 تعيني العينة (ب 

البياانت هي حتليل حمتوى   اللغة من انحية اختيار  فكانت عينة  مادة 
 ا.رارهملادة وتدرجها وعرضها وتكا

 تسجيل البياانت  (ت 

 اجة.  حملتت اا يتعلق ابلبياانء مشياأل وهو عملية تسجيل كل ا

 ختفيض البياانت  (2

اخت وتركيز  اختيار  سبيل  على  البياانت  ختفيض  وتدرجها  يتم  املادة  يار 
تع يف كتاب  وتكرارها  ملوعرضها  العربية  اللغة  ومدرسة  ليم  حممدية  ؤسسة 

 ة املتكاملة للفصل السابعاإلسالمي

 
 37...، ص...يم العربية  إعداد املواد التعليمية لربامج تعلعمل يف دليلرشدي أمحد طعيمة، 54

55 Klaus Krippendorff. Content Analysis: Introduction to Its Methodology, 2nd edition, 

(London: Sage Publication,2004), p. 83-86; Klaus Krippendorff, Analisis Isi Pengantar Teori dan 

Metodologi, terj. Farid Wajidi, cet.1, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 69-167 
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 استدالل البياانت   (3

 يف البياانت  ونةضماملوهو كشف حقائق املعلومات 

 بياانت الل ليحت (4

ملالخطة و  هو عملية اختبار و ترتيب املواد املركبة اجلودية من البياانت او 
و و   الوصفيو   املقابلة و املشاهدة   حىت  أخذ التوثيقية  فهمها    اخلالصة  ميكن 

 ا. و غريه ةللباحث
أن تلخص البياانت ة البياانت على الباحثة  لذلك بعد  استدالل وإشار 

 . ت اليت وجدهتا الباحثةلبياانربط ا ت مث ياانالعالقة بني البشف تك أنمث 
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 الرابع  فصلال
 ليلها  عرض البيانت وحت

 
الباب حيتوى على ثالثة   املباحث يعين حتليل  حمتوى املواد يف كتاب تعليم  هذا 

 اهرم  د يف كتاب توى املواة الفصل السابع وحتليل  حمية ملدرسة حممدية املتوسطاللغة العرب
العربية  اللغ  يف املاإلسالرسة  للمدة  التشابه  مية  ووجه  السابع،  الفصل  املتوسطة  تكاملة 

يس ماكي يف حتليل كتاب تعليم اللغة. نهما وفق معيار الذي قدم وليام فراجنواختالف بي
 وذلك ما يلي:

األ حتلياملبحث  املواد  ول:  حمتوى  ال  تعليم  حممدية يف كتاب  ملدرسة  العربية  للغة 
 ى نظرية وليام فراجنيس ماكي سطة علاملتو  رحلةامل الفصل السابع يف طة توسملا

البياان الباحثة  البياانتت   أن تعرض  ت بوجه خاص، أرادت الباحثةقبل أن تعرض 
 ة املتوسطة الفصل السابع. العامة عن كتاب تعليم اللغة العربية ملدرسة حممدي 

العربي .أ اللغة  تعليم  عن كتاب  العامة    ( Pendidikan Bahasa Arab)   ةالبيانت 
 طة الفصل السابع يف املرحلة املتوسطةدية املتوسملدرسة حمم

 معلومات الكتاب  .1
س الرتبية االبتدائية واملتوسطة حملمدية  طبع جملس رئيس حممدية املركزي وجمل 

تاب تخدمة يف مدرسة حممدية ككيارا للكتب املدرسية املس هذا الكتاب ليكون مع
ية واحملمدية واللغة العربية  إلسالمبية االرت   مادة املدرس يف  لبة و للطية  رباللغة العتعليم  

(ISMUBA) 
ُل ِلي ُم اللَُّغِة : تـَع   اسم الكتاب    7ال َعَربِيَِّة مدرسة حممدية املتوسطة ال َفص 

Pendidikan Bahasa Arab SMP Muhammadiyah Kelas 7                           

 Nanik Dwi Hariyani, S.Pd.I:   املؤلف 
     Nurul Cholidiyah, S.H.I 

           ( 2018، 2)اجللد  4-12-5400-602-978:  رقم الطباعة
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 : يوكياكارت، إندونيسيا   بلد النشر
 Gramasurya:   دار النشر

 2018: يونيو،  تريخ النشر
 األول: اجلزء  أجزاء الكتاب 

 خلفية أتليف الكتاب  .2
طة حملمدية  املتوسائية و بتد ة االيزي وجملس الرتبركامل  يةطبع جملس رئيس حممد

تخدمة يف مدرسة حممدية ككتاب كتاب ليكون معيارا للكتب املدرسية املس هذا ال
مدية واللغة العربية  غة العربية للطلبة واملدرس يف مادة الرتبية اإلسالمية واحملتعليم الل 

(ISMUBA) 

ال جملس  جهود  من  جهد  الكتاب  هذا  واملتو اال  بية رت طباعة  سطة  بتدائية 
ور حملم جمدية  املركزيئيس  حممدية  مب  لس  التعليم  وعملية  الرتبية  جودة  دارس  لرتقية 

جهود من  جهد  الطباعة  هذه  اإلسالمية  حممدية.  الرتبية  منهج  تطوير  يف  هم 
دية. السيما  جودة الرتبية مبدرسة حمم  ربية ونظام تعلمها كمعيارواحملمدية واللغة الع

هذ مدار بيالرت ه  لكون  خصائص  من  حمة  خمديةس  من  ال.  اإلسالمية  الل  رتبية 
لو  يرجي  اجليدة  العربية  واللغة  ويتخل احملمدية  الواسعة  الثقافة  ميتلكون  قون  لتالميذ 

 أبخالق كرمية. 
منهج   معيار  أساس  على  الكتاب  هذا  واحملميتصمم  اإلسالمية  دية  الرتبية 

ال عام  ISMUBA) عربيةواللغة  ومنه2017(  الرتبية  2013ج  مـ   فهذا .  لوزارة 
 حممدية.   م استعماله ملدارساب الز تاب كتالك

 مكونت الكتاب .3
 ة دروس، وذلك ما يلي: توى على مثانيهذا الكتاب حي

 1. 4اجلدول:
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 مكونت الدرس 
َجائِ  الدرس األول  ُُرو ُف اهلِ   يَّةُ احل 

-Mengenal Huruf 

Hijaiyah 

 -التدريبات 
-Penulisan Huruf 

Hijaiyah 

 -بات دريالت
 -التمرينات 

 

 التـََّعاُرفُ  س الثايندر ال
 املفردات -
 القراءة -
 التدريبات  -
 احلوار -
 التدريبات  -
 العةطامل -
 القاعدة -
 التدريبات  -
 التمرينات  -
 القاموس -

 بـَي يِت   الدرس الثالث
 املفردات -

 التدريبات  -

 القراءة -



 

 

36 
 

 التدريبات  -

 احلوار -

 يبات التدر  -

 املطالعة -

 التدريبات  -

 القاعدة -

 التدريبات  -

 نات مريتلا -

 القاموس -
َريت   بعالراالدرس   ُأس 

 املفردات -

 التدريبات  -

 القراءة -

 التدريبات  -

 املطالعة -

 القاعدة -

 ريبات تدال -

 التمرينات  -

 القاموس -
َرَسيِت  الدرس اخلامس   َمد 

 املفردات -

 التدريبات  -

 القراءة -
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 التدريبات  -

 واراحل -

 التدريبات  -

 املطالعة -

 القاعدة -

 التدريبات  -

 التمرينات  -

 القاموس -
 ةُ يَّ َرسِ ال َمد  األَدَواُت  سسادالالدرس 

 اتفردامل -

 التدريبات  -

 القراءة -

 التدريبات  -

 احلوار -

 التدريبات  -

 املطالعة -

 التدريبات  -

 القاعدة -

 التدريبات  -

 التمرينات  -

 القاموس -
َفةُ  الدرس السابع  ال َوِظيـ 

 املفردات -
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 التدريبات  -

 القراءة -

 التدريبات  -

 اراحلو  -

 التدريبات  -

 املطالعة -

 التدريبات  -

 القاعدة -

 ت يبادر الت -

 التمرينات  -

 القاموس -
مَّةُ  س الثامن در ال  اهلِ 

 املفردات -

 التدريبات  -

 القراءة -

 التدريبات  -

 احلوار -

 ت ريباالتد -

 املطالعة -

 القاعدة -

 التدريبات  -

 التمرينات  -

 القاموس -
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 وصف وحدات الكتاب .4
 يلي: فوصف وحدات الكتاب كما 

 املفردات  (أ

 
 

 اءةالقر   (ب 

 
 

 

 احلوار (ج
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 املطالعة (د

 
 القاعدة (ه
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 نات ريالتم ( و

 
 القاموس ( ز
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يف ى  حمتو حتليل   .ب  تاملواد  املتوسطة  كتاب  حممدية  ملدرسة  العربية  اللغة  عليم 

   بع يف املرحلة املتوسطة على نظرية وليام فراجنيس ماكيالفصل السا

ا األشياء  أن  ماكي  فراجنيس  وليام  عرف  املكما  حمتوى  حتليل  يف  واد  ملهمة 
إ بنظر  األشياء  يعين  أربعة  جىل  من  املاتيااخ  هةوذلك:  ار  وتدرج  وعملاددة  رض ة 

 كرار املادة. ادة وتامل

 اختيار املادة  .1
ا يف  ماكي  نظرية  على  بنظاستنادا  التحليل  أن  املادة  إىل  ختيار  ر 
التعليم. اختيار املادة من أم  األهداف واملستوى ومدة فرصة  ر مهم يف  كان 

تعل   تصميم اللغةكتاب  املادة  يم  اختيار  عوامل  ومن  ت.  غة  الل يم  عل يف كتاب 
مدة وقت التعلم واختيار اللغة وعوامل  لكفاءة و ومعيار اف هداعربية هي األال

56إمكانية التعلم.
   

 األهداف ( أ

 
56  Zuhairoh, “Analisis Komparatif Kitab An-Nahwu Al-Wadhih dan Kitab Marja’ At-

Thullab Fi Qawa’id An-Nahwi”, Prosiding Semnasbama IV UM, Jilid 1, (2020), h. 522 
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حتليل   عند  املادة  اختيار  يف  مالحظتها  الالزمة  اجلوانب  من  إحدى 
العر  اللغة  تعليم  ابلعربيكتاب  انطقني  لغري  األهداف    ةبية  األهداف.  هي 

ب  يف كتاهداف  ة األباحثملادة. فستعرض الر اتياخمهمة جدا ألهنا أساس ال 
 يلي:  ابع فيما  الفصل الس تعليم اللغة العربية ملدرسة حممدية املتوسطة 

 4.2 اجلدول
  عالعربية ملدرسة حممدية الفصل الساب أهداف املواد يف كتاب تعليم اللغة

 األهداف املوضوع  الدرس  الرقم 
ُُرو ُف  األول  1 احل 

َجائِيَّةُ   اهلِ 
 ة هلجائي وف ااحلر لطلبة على قراءة ة اقدر  .1

 القدرة على كتابة احلروف اهلجائية  .2

 جائية  القدرة على حفظ احلروف اهل .3
املفردات  .1 التـََّعاُرفُ  الثاين 2 وذكر  معرفة  على  القدرة 

 ومعناها املتعلقة ابلتعارف 
 عارف قراءة النص عن الت ة علىالقدر  .2
 القدرة على متثيل احلوار عن التعارف  .3
عدر الق .4 امل  لىة  الضمري   نفصلمعرفة 

 فرد للم
عن   .1 بـَي يِت   الثالث 3 ومعناها  املفردات  ذكر  على  القدرة 

 بييت

 رة على قراءة النص عن بييتقدال .2

 القدرة على متثيل احلوار عن بييت .3

 القدرة على معرفة اسم اإلشارة   .4
َريت   الرابع 4 عالقد .1 ُأس  عن  رة  ومعناها  املفردات  ذكر  لى 
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 أسريت 

 النص عن أسريت ءةقرالى ع القدرة .2

 وار عن أسريتثيل احلعلى مت درةالق .3

معرفة   .4 على  مثىن  القدرة  منفصل  ضمري 
 واجلمع

َرَسيِت   اخلامس  5 ومعناها عن  القدرة على ذكر املفردات  .1 َمد 
 مدرسيت 

 رسيتالقدرة على قراءة النص عن مد .2

 حلوار عن مدرسيتالقدرة على متثيل ا .3

 القدرة على معرفة ضمري متصل  .4

اأَلَدَواُت   دسساال 6
 يَّةُ َرسِ َمد  ال  

عن   .1 ومعناها  املفردات  ذكر  على  القدرة 
 األدوات املدراسية

ق   القدرة .2 األدوات على  عن  النص  راءة 
 املدراسية 

األدوات   .3 عن  احلوار  متثيل  على  القدرة 
 املدراسية 

على .4 اسم  القدرة   استخدام كلمة  معرفة 
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 "عند"

َفةُ  السابع 7 اها عن  دات ومعنفر امل كرالقدرة على ذ  .1 ال َوِظيـ 
 فةلوظيا

 ءة النص عن الوظيفة على قراالقدرة  .2

 القدرة على متثيل احلوار عن الوظيفة  .3

 االمسيةالقدرة على إمتام اجلملة  .4

مَّةُ  الثامن 8 القدرة على ذكر املفردات ومعناها عن   .1 اهلِ 
 مة اهل

 ص عن اهلمة القدرة على قراءة الن .2

 القدرة على متثيل احلوار عن اهلمة  .3

 نعوت واملعلى تعيني النعت  رةقدلا .4

 كفاءةر المعيا (ب

الفصل املتوسطة  حمدية  مدرسة  لطلبة  الكتاب  هذا  السابع.   فتأليف 
هبا.وهذا   انطقني  لغري  للمبتدئني  تصدر  املعروضة   الكتاب  املواد  فكانت 

ابلصعوبة. وهذا    للغة العربية ليسلبة املبتدئني يتعلمون اسهلة حىت ميكن الط
افعهم على تعلم  ية ويدالعرب  للغةلم اسهم الرغبة يف تعنفو يف  ث  ميكن أن يبع

من ليست  العربية  اللغة  ألن  العربية  املخيف  اللغة  فهذا  املواد  الطلبة.  لدي  ة 
 الكتاب مناسب للمبتدئني غري انطقني ابللعربية.    
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 علم مدة وقت الت (ج

  تاج إىل سنة واحدة إلمتامى مثانية أبواب. وحيهذا الكتاب حيتوي عل 
ة األول ونصف السنة الثاين.  ف السنإىل نصواد  امل  ويف السنة ينقسم  ته. راسد

املؤشرات و  الكتاب  التعلييشتمل هذا  اليت  م  خطوات  التعليم  وأشكال طريقة 
هذا الكتاب مدة  ميكن أن يستخدم املدرس يف عملية التعليم، لكن مل يشرح  

ا االتعلم  أي عدد  دقيقة.  لكحملتاجة  األسبوع.  يف  على توى  حي  درسل  للقاء 
 قراءة واحلوار واملطالعة والقاعدة.اع والاالستمارة ومه املفردات 

 اختيار اللغة ( د

مبجتمع  ملااللغة   تناسب  اليت  اللغة  هي  الكتاب  هذا  يف  ستخدمة 
حياة  وضوع املتعلق مبا حييط  الدارسني فاملواد يف هذا الكتاب تدور حول امل

يت  وع التعارف ومدرسموضت كبيا يتعلق ابملدرسة والالطلبة وذلك حول عم
 والوظيفة واهلمة وبييت واألسرة.  درسيةوات املاألدو 

ب هو اللغة العربية الفصحى. وال يوجد اللغة اتفنوع اللغة يف هذا الك
ا تقدم  الكتاب  فهذا  الكتاب.  هذا  يف  العامية  العربية العربية  اللغة  ستخدام 

استخداال إىل  ابلنسبة  العافصحى  العربية  اللغة  املختارةفنو ة.  ميم  اللغة  يف    ع 
 .   يحالعربية ملدرسة حممدية املتوسطة هو اللغة العربية الفص اللغة تعليم كتاب 

األم   ابللغة  الشاهبة  اللغة  هو  الكتاب  هذا  يف  اللغة  اختيار  فمصدر 
استخد أكثرها  اليت  وميواللغة  الطلبة.  حياة  يف  اكتساب اما  على  للطلبة  كن 

طلبة  ياة الحتيط حليت  فة الثقاألن مناسب ابب.  كتااللغة املعروضة يف هذا  ال
 وهي الثقافة اإلندونيسية. 

 عوامل إمكانية التعلم  (ه
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هلذا    يف مث  من  التعلم.  إمكانية  عوامل  تراعي  أن  البد  املواد  اختيار 
أمور   بثالثة  املؤلف  اهتم  و  اجملال  املفردات  اختيار  الرتكيب  وهي:  اختيار 

 النصوص. واختيار 
 ت دااختيار املفر  (1)

 مما يلي:فردات ار املاختييف  عرض الباحثة اجلدولتس
 4.3اجلدول:

 جدول اختيار املفردات 
 املفردات وضوع ملا الدرس  الرقم 

ُُرو ُف  األول  1 احل 
َجائِيَّةُ   اهلِ 

- 

رَ  التـََّعاُرفُ  الثاين 2 َمد  تِل ِمي  َفص ٌل،  تِل مِ َسٌة،  يَذٌة،  ٌذ، 
 َدرٌِّس، ُمَدّرَِسةٌ مُ 

انَ  يِت  ي  بَـ  الثالث 3 اَبٌب،  َسق ٌف،    ٌر،ِجَدا  ٌة، ِفذَ بـَي ٌت، 
ُصو َرٌة،   َتٌب،  َمك  َسرِيـ ٌر،  ُكر ِسيٌّ، 

بَ   احٌ ِمـص 
َريت   الرابع 4 ٌة،   ُأس  َجدَّ َجدٌّ،  أٌب،  أمٌّ،  بِن ٌت،  َوَلٌد، 

 ، ُأخ تٌ َواِلٌد، َواِلَدٌة، َأخٌ 
غُ  يِت  َرسَ َمد   اخلامس  5 تَـَبٌة،  َمك  َمق َصٌف،  ُة  فَ ر  ِديـ َواٌن، 

 َ  ُمَصلَّى   َمٌل،، َمع  اَحةٌ ، سَ ال ُمَدّرِِسني 
اأَلَدَواُت   السادس 6

َرِسيَّةُ   ال َمد 
ِقر طَاٌس،    اٌر،ِفر جَ  طََباٌع،  َحاُسو ٌب، 

قـََلُم   قـََلٌم،  مم َحاٌة،  َسبـُّو َرٌة،  ُكرَّاَسٌة، 
 طََرةٌ َصاِص، حَم َفظٌَة، ِمس  الرَّ 

َفةُ  السابع 7 َسادِ َهن  مُ حُمَاِضٌر،   ال َوِظيـ  ُجن  ٌس،    ٌد، ئٌِق، 
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بـُو لِي ٌس،  ٌح،  َفالَّ   اٌر، طَيَّ  َتِجٌر، 
حٌ   ُمَوظٌَّف، َمالَّ

مَّةُ  نالثام 8 ، َصي َديلٌّ، فـَنَّاٌن، مُمَرّ َضٌة، طَبَّاٌخ،   اهلِ  قَاض 
 َصّوٌِر، ُمَصّوَِرةٌ َصَحِفيٌّ، َصَحِفيٌَّة، مُ 

ة أي شائعة يف  افر تو املفردات املعروضة يف هذا الكتاب هي املفردات  ملا
اللغة مستخدمة يف بلد عريب وهلا القرب واملالصقة بني  نت  بة وكاالطل مية  يو 

دمة  ات يف كل درس ومناسب مبجال االستعمال ومعىن املفردات املستخاملفرد
ورة يف يومية ات متصفة ابلشيوع أي مشهيعين معىن احلقيقي. وكذلك املفرد

وكا املعروضةالطلبة  املفردات  اه  نت  عرض  السي  ميكن  الذي  ها معنام 
  حملسوسة وكذلك سهولة التلفيظ ألن املفردات قصرية. ويف عرضها ء األشيااب

القر  املفردات  وكذالك  ابلطلبة  األشياء  أقرب  من  متدرجة  ابلطلبة  كانت  يبة 
ابملفردا املفردات  وامليبداء  والبيت  الفصل  حول  واهلمة  ت  الوظيفة  مث  درسة 

ل  وتشجيعا  صورة  املستقبلال  يفةوظلتكون  يف  واطلبة  اململفر .  وضة  عر دات 
 متدرجة تبدأ من الكلمة القصرية مث األطوال. 

 كيب اختيار الت  (2)

األساسي   الرتكيب  هو  الكتاب  هذا  يف  املستخدم  فالرتكيب 
االستفهام واجلملة  االمسية  اجلملة  اجلملة  يعىن  فيها  يكن  ومل  ية 

 ة. يها من اجلملة املثبتالفعلية. وكان الرتكيب ف

 ار النصوصتياخ (3)

اليت ا لمهمة جدوص  النصاختيار   املادة  النصوص من  كون 
وا والرتكيب  املفردات  فيها  ألن  تتضمن  مهمة  فاختيارها  لثقافة. 
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والرت  املفردات  تطبيق  من  ختلو  النصوص  أن  ميكن  فال  كيب. 
 فردات والرتكيب.النصوص من امل

ا من كتاب لباحثة  وعرضت  املتارة  النصوص  يف  البياانت 
ة املتوسطة الفصل السابع امل املتك  دميةة حمغة العربية ملدرسالل يم  عل ت

 يف اجلدول التلي: 
 4.4اجلدول: 

 كتاب حممديةيف   اختيار النصوصعرض 
ا

لرق ا
 م

 ملواد اا
 اختيار النصوص 

عداد   وضة  املعر   النصوص
 الكلمات 

  التكيب
 املستخدمة 

 ة القاعد 

الدرس   12
 األول 

احلروف  - - - كتابة    قواعد 
 ة  ئي جااهل

الدرس   2
 الثاين 

 التـََّعاُرفُ 
ِمن    َأاَن   / حُمَمٌَّد  ي   ِامسِ 

يف سُ  تِل ِمي ٌذ  َأاَن   /   و رَاَكار َت 
َرَسِة   ال َمد  ِمَن  السَّاِبِع  ال َفص ِل 

/  لِل ُمَحمَِّديَ  اَيِسُر؟  أَأَن َت  ِة./ 
؟ / اَي َيِسُر!  َوَهل  أَن ِت َخِدجي َةُ 

َتاٌذ، / ِامس ُ   /    يٌّ، / لِ عَ   هُ ُهَو أُس 
ُمَدرُِّس  مِ   ُهوَ  ُهَو   / َمكََّة  ن  

ال َعرَبِيَّةِ  /  اللَُّغِة  َخِدجي َُة!  َواَي   /  
َُها   ِامس  َتاَذٌة  أُس  /  ِهَي  َصِفيَُّة، 

ُمدَ  ِهَي   / ِمص َر  ِمن   ّرَِسُة  ِهَي 
 ُعُلو ِم ال ُقر آِن. 

اجلملة   47
االمسية،  

اجلملة  
 ية االستفهام

للمفرد   منفصل  ضمري 
ُهوَ أَن تِ ،  تَ أن    )أان،   ،  ،

 َي( هِ 

3
3 

الدرس  
 الثالث 

 بـَي يِت  
ال    / بـَي يِت .  َنِظي ٌف  ٰهَذا  بَـي ُت 

َواَنِفَذٌة  َومجَِ  اَبٌب  لِل بَـي ِت  ي ٌل./ 
  / َوَسق ٌف َوِجَداٌر ./ ٰهَذا اَببٌ 

اجلملة   95
 مسية اال

)هَذا،   اإلشارة  اسم 
 هِذ، ذِلَك، تِل َك( 
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َسق ٌف /   ٰذِلَك  اَنِفَذٌة،/  َوٰهِذِه 
ال بَـي ِت  َوٰذِلَك   يف   ِجَداٌر/ 

وَ  َأيب   َرُة  ،  َريت  َوُحج    ،ي  مِّ أُ ُحج 
َريت   ُحج   / يِت .  اُخ  َرُة    َوُحج 

يف    / يف  ُمَنظََّمٌة،   / َرِة،  ُج  احل     
َتٌب َوَسرِيـ ٌر   َرِة ُكر ِسيٌّ َوَمك  احل ُج 

 / َوُصو رٌَة.  ٰهَذا     َوِمص َباٌح 
وٰهَذا   َتٌب  َمك  ٰهَذا  َو  ُكر ِسيٌّ 

َتُب  َسرِيـ   َوال َمك  ال ُكر ِسيُّ  ٌر. 
. / ٰذِلَك  اَلطِ ى ال بِ لَ عَ   رُ َوالسَّرِيـ  

صُ  َوتِل َك   / َباٌح  /  ِمص  و رٌَة. 
َبا  َعلَ ال ِمص  َوالصُّو رَُة  ى  ُح 

َتِب. /    ال َمك 
َتاٌن، /   أََماَم ال بَـي ِت بُس 

َشجَ  َتاِن  ال ُبس  َرٌة.  يف   َوَزه  َرٌة 
ٌَة َوالزَّه   َلٌة. /    َرةُ الشََّجَرُة َكِبري  يـ  مجَِ

ي ٌل. مجَِ َتاُن  رُ   انَ أَ   /   ال ُبس  و ٌر  َمس 
 يِت " ا ال بَـي ِت "بـَي يِت  َجنَّ يف ٰهذَ 

الدرس   
 الرابع 

َريت    أُس 
فَاِطَمُة،   ي   يف     / ِامسِ  بِن ٌت  َأاَن 

رَ  َمن ُصو ر./ يف  أس  َرِة  َأٌب  أُس  يت  
ٌة َوأُخ     / . خٌ أَ وَ  تٌ َوأمٌّ َوَجدٌّ َوَجدَّ

  َواألُمُّ مُهَا َواِلَداِن./ بُ األَ 
َمة /  مُّ فَاطِ َوٰهِذِه أُ /    ٰهِذِه أُمِّي

ُهنَّ    / َفرِي َدة  أُمُّ  َوٰهِذِه 
َفرِي د  َأُب  َوٰهَذا    /   َواِلَداٌت./ 

َوٰهَذا َأُب    /   اِرف َأُب عَ   َوٰهَذا
 و َن  فَاِتح، ُهم  َواِلدُ 

َوهٰ  َفرِي ٌد  َوٰهَذا  َعِليٌّ/    ا ذَ ٰهَذا 
ٰهِذِه فَاِطَمُة    / َأو اَلٌد.   م   هُ ي دٌ محَِ 

اجلملة   77
 االمسية 

منفصل   ضمري 
( واجلمع  حَنُن،  للمثىن 

أَنـ ُتم ،  مهَُ   أَنـ ُتَم،    ، اأَن ُُتَّ، 
 ( نَّ هُ  ،م  هُ 
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 َزيـ َنُب، ُهنَّ  َوٰهِذِه َفرِي َدُة َوٰهِذهِ 
ال بَـي ِت    /   بـََناٌت. أََماَم  اأَلو اَلُد 

َتاِن.         َوال بَـَناُت يف ال ُبس 
الدرس   

 اخلامس
َرَسيِت    َمد 

َرَسيِت ،   َمد  تِ   /ٰهِذِه  َذٌة  ل ِمي  َأاَن 
ٌَة،   طَِة َكِبري  ال ُمتَـَوسِّ َرَسِة  ال َمد  يف 

َواِسَعٌة.    / َساَحٌة    َأانَ   / هَلَا 
. اآل َفص ِلي  أََماَم  ٰهَذا    /   َن 

ِرض   ُلُه    / َوان.َصِدي ِقي   َفص 
َجاِنبَ   /ُهَناَك،  ُلُه    َفص 

تَـَبِة.  / ،َوانِ يـ  دِّ لا  َوَقرِي ٌب اِبملك 
هِ  َلى،  لَيـ  ِهَي  رِض َواُن!/  َي  اَي 

هِ  َُة./  ال َكِبري  ُتَك  أََماَم  اُخ  َي 
  َ َبني  ُلَها  َفص   / َفص ِلَك. 

َوال َمك   ُلَها  ال َمع َمِل  َفص  تَـَبِة./ 
 بَِعي ٌد ِمَن ال َمق َصِف. 

فَاِطر   /َعاِئَشُة!    ايَ  ُهَو    /، ُهَو 
َجاِنَب    /ري ُ. غِ صَّ ال  َأُخو كَ  ُهَو 

ال ُمَصلَّى    / َفص ِلِك.  َ َبني  ُلُه  َفص 
َ.        َوُغر فَ   ِة ال ُمَدّرِِسني 

اجلملة   64
 االمسية 

متصل   ضمري 
، أَن َت    –)َأاَن   َك،    –ي 

ُهَو    –أَن ِت   ـُه،  -ِك، 
 اَن(   -َها، حَن ُن  –ِهَي 

  الدرس 
 دس السا

َرِسيَّةُ   اأَلَدَواُت ال َمد 
يف  مِ ل  تِ   َأانَ  ال َمد  ي ٌذ  َرَسِة   

لِل ُمَحمَِّديَِّة،  طَِة    / ال ُمتَـَوسِّ
أَ ِعن دِ  َرِسيٌَّة. ي   َمد  ِهَي    / َدَواٌت 

َرَسِة، ال َمد  حَم َفظٌَة    / يف  َها:  ِمنـ 
َوقـََلمٌ  َطَرٌة  وَِكَتاٌب  َوِمس   

 / وَُكرَّاَسٌة. 
َصِدي قٌ  تِل ِمي ٌذ    /.َوِعن ِدي   ُهَو 

يـُو    / أَي ًضا، ُُه    هُ ن دَ عِ   ،فُ سُ ِامس 
َومم َحاٌة   الرََّصاِص  قـََلُم 

اجلملة   60
 االمسية 

استخدام كلمة  
)َأاَن   ،    –"ِعن َد"  ِعن ِدي 

أَن تِ ِعن    -أَن تَ    -َدَك، 
حَن نً  ِعن َداَن،    -ِعن َدِك، 

ِهيَ   –ُهَو     -ِعن َدُه، 
 ِعن َدَها( 
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 / وَِكَتاٌب. 
تَ  أُس  ُهَ َوِعن ِدي   ِامس  ا  اَذٌة، 

ِعن َدهَ  َنِشي َطٌة،  ِهَي  ا  فَاِطَمُة. 
 / َحاُسو ٌب َوطََباٌع.

ال   َرِسيَّةُ اأَلَدَواُت  ُمِهمٌَّة    َمد 
َوالتِّل   وََكٰذِلَك    /ِمي َذِة، للتِّل ِمي ِذ 
 ِة.    سَ رِّ دَ لِل ُمَدرِِّس َوال مُ 

درس  لا 
 السابع

َفةُ   ال َوِظيـ 
إِ  ُُه  ِامس  َأيب  َأيب     /قـ َباُل. ٰهَذا 

يف   / طَِبي ٌب.   الطَِّبي ُب 
َتش  مُ ل  ا َفى  س  َتش  ال ُمس  َفى. 

 َنِظي ٌف. 
أُمِّي، زَكِ   / ٰهِذِه  َُها    / يٌَّة. ِإمس 

َرَسِة   ال َمد  يف  ُمَدّرَِسٌة  َفتـَُها  َوِظيـ 
طَِة.  ال ُمَدّرَِسُة    / ال ُمتَـَوسِّ

 / ِهَدةٌ جُم تَ 
يِت ، أُخ  ِهن ٌد    / َوٰهِذِه  َُها  ِامس 

طَيَّارَةُ َوظِ  َفتـَُها  يَّارَُة  الطَّ   /. يـ 
 / .ةٌ رَ َماهِ 

َأخِ َو ٰهذَ  ،ا  ُسَلي َماُن.   / ي  ُُه    ِامس 
بـُو لِي ٌس.   / َفُتُه  ال بـُو لِي ُس      /َوِظيـ 

 َقِويٌّ  

اجلملة   43
 االمسية 

 اجلملة االمسية 

الدرس   
 الثامن 

مَّةُ   اهلِ 
ي   َمالِ ِامسِ  تِل ِمي ٌذ،/    َأاَن   ، ك 

يَِّدٌة، يـَع يِن  قَاض   ِعن ِدي  مِهٌَة جَ 
 / اِهرٌ مَ  يلٌّ َعاِدٌل َأو  َصي دَ 

مِهَّيِت    مِهَُّتَك؟  َما  َحَسن!  اَي 
َوايَ  ٌق/  َخالَّ َما  فـَنَّاٌن  فَاِطَمة   

ذَِكيَّ  َصَحِفيٌَّة  مِهَّيِت    / ٌة  مِهَُّتِك؟ 
 َأو  مُمَّرَِضٌة َصاِبَرٌة./ 

اجلملة   52
االمسية،  

اجلملة  
 االستفهامية 

 نعت ومنعوت 
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املستخدمةفا ن  النصوص  الكتاب  هذا  املفردات  يف  فيها  صوص 
املعر  تعليم  والرتكيب  يف كتاب  العربيةوضة  حمم  اللغة  ة.  وسطتامل  ة يدملدرسة 

املستخدمة  فال أساسي كاجلملة االمسية واجلرتكيب  النصوص تكريب  ملة يف 
 وستضمن يف النصوص الثقافة تناسب ابملوضوع.  االستفهامية.

 تدرج املادة  .2
تع أن  املعقول  من  العربيةوليس  اللغة  مواد  مث    لم  من  واحد.  آن  يف 

  واد مع املت يف جتانيابال  عليمها. ففي اجلدول التلي تدرج املواد يف تحيتاج إىل
ملدرسة   العربية  اللغة  تعليم  يف كتاب  املواد  الفصل وترتيب  املتوسطة  حممدية 

 السابع.
 4.5اجلدول: 

 ديةيف كتاب حمم لمفرداتل  والتتيب  جدول التجمع
 املفردات يف  جمعالت املوضوع  الرقم 
الدرس األول   1

َجائِيَّ ُف ُرو  احل ُ )  ة( اهلِ 
- 

الدرس الثاين  2
 ( اُرفُ عَ تـَّ ال)

َمد  فَ  ُمَدرٌِّس،  َرَسٌة،  ص ٌل،  تِل ِميَذٌة،  تِل ِمي ٌذ، 
 ُمَدّرَِسةٌ 

الدرس الثالث  3
 ( بـَي يِت  )

َسق ٌف، ُكر ِسيٌّ،   ِجَداٌر،  اَنِفَذٌة،  اَبٌب،  بـَي ٌت، 
َتٌب، ُصو   َباحٌ َمك   َرٌة، َسرِيـ ٌر، ِمـص 

ي ٌد، ُهَو تِل ِمي ٌذ َنِشي ٌط/  هٰ  َذا محَِ
طَبَّا   ِعن َدهُ  يـَع يِن   جُم َتِهٌد،  مِهٌَّة  ٌخ 

ِهيَ يـ َنبُ زَ   هِ ذِ َوهٰ  تِل ِمي َذٌة    ،/ 
َصّوِرٌَة  َماِهَرٌة ِعن َدَها مِهٌَّة يـَع يِن  مُ 

    ُمن ِجَزٌة.
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الرابع الدرس  4
َريت  )  (ُأس 

أ أمٌّ،  بِن ٌت،  جَ بٌ َوَلٌد،  ٌد،  َوالِ   ٌة،َجدَّ ،  دٌّ ، 
 ُأخ تٌ  اِلَدٌة، َأٌخ،وَ 

الدرس اخلامس  5
َرَسيِت  )  (َمد 

َ، دِ  ال ُمَدّرِِسني  ُغر َفُة  تَـَبٌة،  َمك  َمق َصٌف،  يـ َواٌن، 
 َساَحٌة، َمع َمٌل، ُمَصلَّى 

س اخلامس در ال 6
اأَلَدَواُت )

َرِسيَّ   ( ةُ ال َمد 

ِقر طَ  طََباٌع،  َحاُسو ٌب،  ،  َسةٌ اُكرَّ ،  اسٌ ِفر َجاٌر، 
مم  بـُّو رَ سَ  الرَّ ٌة،  قـََلُم  قـََلٌم،  حَم َفظٌَة،  َحاٌة،  َصاِص، 

طَ   َرةٌ ِمس 
الدرس السابع  7

َفةُ )  ( ال َوِظيـ 
ٌح،  حُمَاِضٌر، ُمَهن ِدٌس، َساِئٌق، ُجن ٌد، طَيَّاٌر، َفالَّ 

حٌ بـُو لِي ٌس، ُمَوظَّفٌ َتِجٌر،    ، َمالَّ
الدرس الثامن  8

مَّةُ )  ( اهلِ 
صَ ض  قَا فَـ َديلٌّ ي  ،  طَبَّاٌخ،  نَّانٌ ،  مُمَرّ َضٌة،   ،

 ُمَصّوَِرةٌ َصَحِفيٌّ، َصَحِفيٌَّة، ُمَصّوٌِر،  

 4.6اجلدول: 
 يف كتاب حممدية يف القاعدة  والتتيب  جدول التجمع

 التجمع يف القاعدة  املوضوع  الرقم 

األول  الدرس  1
ُُرو  )  ( َجائِيَّةُ ُف اهل ِ احل 

   ئيةجاقواعد كتابة احلروف اهل

الدرس الثاين  2
 ( ُرفُ اعَ تـَّ ال)

منفصل للمفرد )أان، أن َت، أَن ِت، ُهَو،    ريضم
 ِهَي(

ثالث الدرس ال 3
 ( بـَي يِت )

 اسم اإلشارة )هَذا، هِذ، ذِلَك، تِل َك(

الدرس الرابع  4
َريت  )  (ُأس 

منفص )حَننُ ل  ضمري  واجلمع  أَنـ ُتَم،  للمثىن   ،
 ( نَّ ، هُ م  م ، أَن ُُتَّ، مُهَا، هُ أَنـ تُ 
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 الدرس اخلامس 5
 (َرَسيِت  د  مَ )

، أَن َت  –ضمري متصل )َأاَن   –َك، أَن ِت  –ي 
 اَن(  -َها، حَن ُن  –، ِهَي ـهُ -ِك، ُهَو 

6 
الدرس السادس 

اأَلَدَواُت )
َرِسيَّةُ   ( ال َمد 

 -، أَن تَ ِعن ِدي    –َد" )َأاَن  استخدام كلمة "ِعن  
أَن تِ  حَن    -ِعن َدَك،  ُهَو  ن  عِ   -نً ِعن َدِك،    –َداَن، 

 ن َدَها(عِ  -ِهيَ  ،َدهُ ِعن  

7 
الدرس السابع 

َفةُ )  ( ال َوِظيـ 
 اجلملة االمسية

درس الثامن لا 8
مَّةُ )  ( اهلِ 

 نعت ومنعوت

 

 ( Groupingالتجمع ) (أ

أن   للتجمع  التجانالزم  أساس  على  والتوازي. تستند  والتاابين    س 
أ تستويف  قد  الكتاب  هذا  يف  املعروضة  قدم تجمال  سسواملواد  الذي  ع 

 يته. نظر  ماكي يف
اجل الكتاب    4.5دول  يف  هذا  يف  املفردات  أن  تعرض عرض 

 مث األسرة والبيت مث عن األدوات املدرسيةث املدرسة  املفردات حول مبح 
 مث الوظيفة واهلمة. 

القاع   4.6ويف اجلدول   اللغدة يف  أن  تعليم  العربية  كتاب  تبحث  ة 
م حول  القاعدة  يف  املوضوع  ابححول  الضملضمث  مث  املنفصل  ري  ري 

 عند واجلملة االمسية مث النعت واملنعوت.كلمة خدام  ، استلملتصا
 (Squenceالرتتيب ) (ب 

مبادئ على  تستند  أن  املعروضة  املواد  األسس    فلرتتيب 
ا املفردات  تقدمي  و السيكولوجيا، حنو من  األكثر شيوعا  استخداما للغوية 
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بة،  لكتااوسهولة يف النطق و عا  شيو ل  نطقا وكتابة إىل األق  ةواألكثر سهول
 من احملسوس إىل اجملرد ومن األصل إىل املشتق. التدرجوكذلك 

اجلدو  حول   كان  4.5ل  ويف  املفردات  من  تبدأ  املفردات  ترتيب 
  أن ترتيب القواعد يف   4.6درسة مث البيت مث الوظيفة. وأما يف اجلدول  امل

من   يبدأ  الكتاب  املنفصل  هذا  الضمريالضمري  استخدام  مث    تصلامل   مث 
  مث النعت واملنعوت. ة االمسيملة اجل عند مث

آن واحد أي تقدمي املواد  ليس من املمكن أن تعرض املواد كلها يف  
وا  مرة  شكل حدة.  مجيعها  على  والرتتيب  التجمع  املواد  عرض  يف  الزم 

ادة البد  عرض امل  د. كما عرف ماكي أن يفمنهجيا يف تقدمي املوا ترتيبا  
   ا مرتبا منطقيا.اد جيد ة املو لطلبهم اب حىت يفمع والرتتيلتجاب  تمأن يه

 عرض املادة .3
ا املعلومات البد من  املواد  إليصال  يهتم بعرض  أن  يفهم  ملؤلف  حىت 

ة. وذلك اإلجراء حنو املواد املعروضة. هناك أربعة أمناط يف عرض املادالطلبة  
املقصوديالتفا واإلجراء  واإلواإلجرا  ضلي  التصويري  سياقي.  ال  راءجء 
 يلي: مما حثة عرض البافست

 جراء التفاضليإلا ( أ

إتيان ترمجة الكلمات   التفاضلية هي اإلجراء يف تقدمي املواد على شكل
الكلمات  معىن  إتيان  غري    أو  لطلبة  املواد  تصدر  ألن  قليال.  إما  األم  بلغة 

وقصدال ابلعربية.  التفاضلية  ناطقني  اإلجراء  لت  من  عل يعىن  الطلبة  ى سهيل 
 دئني.لمبتما لوضة السي واد املعر امل فهم

اد فيها  ويف كتاب تعليم اللغة العربية ملدرسة حممدية املتوسطة بعض املو 
يف املقدمة، تعرض فيها التعريف عن  تعرض ابللغة اإلندونيسية. وذلك تقع  

الدخول  املوضوع ابللغة اإل قبل  الندونيسية  املوضوع. ووضعت    رتمجة يف إىل 
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الكتاب تركز ن هذا  ية وكالفعل لة امن اجلم  انت أكثرها كاليتت  مجيع التعليما
اإل ابللغة  القاعدة  وتوضح  االمسية.  اجلملة  األول يف  الدرس  ويف  ندونيسية. 

الكت هذا  احلروف استخدم  تعريف  يف  املواد  لتوضيح  االندونيسيا  اللغة    اب 
 جائية.  روف اهليفية  قراءة وكتابة احلاهلجائية وقاعدة يف ك

 دي قصو املء اإلجرا (ب

كال هي األجسام واألفعال واحلال  شالثة ألى ث اء عتتكون هذا اإلجر 
املضم القصد  إليصال  يقصد  يف  الذي  الطلبة.  إىل  املدرسي  الكتاب  يف  ون 

املقصودي.هذا   اإلجراء  شكل  على  املادة  تعرض  تع   الكتاب  رض  ألن 
ار حلو  ايف  لطلبة. ومتثل استخدام املفردات د املواد إىل اول إليصال مقصو اجلد

 والنص للتعبري.

افستع يف   أشكال  لباحثةرض  الكتاب  هلذال  املقصودي  اإلجراء 
 اجلدوال التلي: 

 4.7ل:اجلدو 
 يف كتاب حممدية املقصوديجدول أشكال/أنواع اإلجراء 

 صفحة الدليل شكل اإلجراء املقصودي  املوضوع 
 ل  الدرس األو 

ف رو )احل
 اهلجائية( 

 ة يف تصل ملجدول أشكال احلروف اهلجائية ا
الك وسط  ويف  الكلمة  آأول  ويف  خر لمة 

 ة لكلما

 11ىل إ 9

 الدرس الثاين
 )التعارف( 

 24 النص عن التعارف

 وخالد(ني الولدين )علي احلوار ب :1احلوار  
 : احلوار بني البنتني )عزيزة وفاطمة( 2احلوار 
احلوار3احلوار   ا  :  و بني  )فريدة  البنلولد  ت 

 26:  1احلوار
 26 :2 اراحلو 

 27: 3احلوار 
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 وسعيد(
املنف  الضمري  )جدول  كلم للمتصل 

 اطب والغائب(ملخوا
 31إىل  30

 الدرس الثالث
 )بـَي يِت ( 

 45 لبيتالنص عن ا

)حممد :  1احلوار    الولدين  بني  احلوار 
 وحامد(
)محيدة  2احلوار   البنتني  بني  احلوار   :

 مة( وفاط

 46:  1ار  و احل
 47إىل 

 47: 2احلوار 

 50 شارةاإل اسمح اجلدول لشر  
 الدرس الرابع

َريت    ()ُأس 
 63 سرةنص عن األلا

)علي 1احلوار    والبنت  الولد  بني  احلوار   :
 وفريدة(

بني  2ار  احلو  احلوار  )عائشة  :  البنتني 
 وفاطمة( 

 

 63 النص عن األسرة 
وا1احلوار    الولد  بني  احلوار   :( علي لبنت 

 ريدة(وف
)ع2احلوار   البنتني  بني  احلوار  شة  ائ: 

 طمة( وفا

 

 67إىل  66 مع ىن واجلاملثرد و اجلدول عن القاعدة يف املف 
 79 النص عن املدرسة  الدرس اخلامس 
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َرَسيِت (  )َمد 
 املدرسةاحلوار عن  

 : احلوار بني البنتني )زينب ومحيدة( 1احلوار 
الولدي2احلوار   بني  احلوار  )محي:  د  ن 

 ي( وفهم

81 

 82 لتصاجلدول يف الضمري املنفصل وامل 
الدرس 
 السادس

)األدوات 
 املدرسية( 

 97 يةاملدرس األدوات عن نص لا

 احلوار عن األدوات املدرسية 
 املدرسة والطالب ني : احلوار ب1احلوار 

)مفت  2احلوار   الولدين  بني  احلوار   :
 وشريف( 

99 

الضمري    يف  األمحر  لون  وإذااملنفصإتيان   ل 
 د" تتصل بكلمة "عن

 حَم َفظَةٌ  ي  دِ ن  عِ تِل ِمي ٌذ،  َأانَ  
 رَّاَسةٌ كُ َك  ِعن دَ َوَلٌد،  ن تَ أَ 

َتاَذٌة،  أَن تِ   َحاُسو بٌ ِعن َدِك ُأس 
 طََباعٌ ُه ِعن دَ ُمَدرٌِّس،  ُهوَ 
 ِقر طَاسٌ  ِعن َدَهاُمَوظََّفٌة،  ِهيَ 
 ال ُقر آنُ  ِعن َدانَ َتاَلِمي ُذ،  حَن نُ 

101 

 115 نص عن الوظيفةلا 
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 احلوار عن الوظيفة 
 وار بني البنتني )نبيلة وحسنة( احل :1 اراحلو 
 لدين )علي ويوغ( بني الو  : احلوار2 ارو احل

117 

 الثامن الدرس 
مَُّة(   )اهلِ 

 135 مة عن اهلالنص 

 احلوار عن اهلمة  
 : احلوار بني البنتني )مرمي ومسرية( 1احلوار 
 زيز(علي وعلدين )ني الو : احلوار ب2احلوار 

137 

سة  ملدر يف كتاب تعليم اللغة العربية    يريتصو الاإلجراء  من اجلدول يف  
املقصودي  وسطةاملتمدية  حم اإلجراء  النصوص  يوجد  شكل   للقراءة   على 

الكتاب او واحلوار   يف  املعروضة  املواد  من  القصد  إليصال  تفهيما    جلدول 
 للطلبة حنو املواد املعروضة. 

 ري التصوياإلجراء  (ج

بوسائل   املدرسي  الكتاب  يف  املواد  تعرض  الصورة اح  يضاإلأن  منها 
 رسي.  ب املدلكتايف الشرح املواد املعروضة 

إل الصورة  بشكل  املواد  عرض  أو  املواد  تقدمي  يف  اإلجراء  يصال هو 
لتشرح معىن املفردات املعلومات إىل الطلبة. استخدام هذا الكتاب الصورة  

  ية ة والطلبة والبيت واألسرة واألدوات املدرسدرسع كامل وتصور أحوال املوضو 
األلوظوا وللدرس  ذلك.  وغري  املهنة  أو    احلروف أشكال  عرض  ول  يفة 

تقع  لة حني  اهلجائية منفصلة ووضع كذلك أشكال احلروف اهلجائية املتص
  يف أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة.

 فستوضح الباحثة يف اجلدول التايل:
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 4.8: دولجلا
 ة مديحم  ابيف كت جدول نوع الصورة يف اإلجراء التصويري

 صفحة الدليل نوع الصورة  املوضوع 
 الدرس األول  

 

   5و 4

 

 

7 

 

 

 12إىل  9

 الدرس الثاين

 

23 

 

 

24 

 

        

 26: 1 واراحل
 26: 2احلوار 
 27: 3احلوار 
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30 

 الدرس الثالث

 

42 

 

 

43 

 

 

45 

 

 

46 

 

 

47 

 

 

48 
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 الدرس الرابع
ِريت (  )ُأس 

 

60 

 

 

61 

 

 

63 

 الدرس اخلامس 
َرَسيِت (  )َمد 

 

76 

 

 

77 

 

 

79 

 

    

81 

 الدرس السادس
 )األدوات املدرسية( 

 

94 
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95 

 

 

97 

 

       

99 

 الدرس السابع
َفُة(   )ال َوِظيـ 

 

112 

 

 

113 

 

    

إىل    115
116 
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117 

 درس الثامن لا
مَُّة(    )اهلِ 

132 

 

 

133 

 
 

135 

 

    

137 

 
 

إىل    138
139 

يف هذا الكتاب الخيلوا من    أن املواد  أت الباحثةبق ر السافمن اجلدول  
التصويري  مراعاة   املواد اإلجراء  مضمون  الكتاب   لعرض  هذا  هناك  يف   .

احلوار يف  والصورة  للقراءة  النصوص  يف  يفوكذ  الصورة  امللك  هناك    قدمة 
 ام.ه عبوجع حوال املوضو لصورة تصور أا
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 اإلجراء السياقي  ( د

ا على  تشتمل  السياقي  و لتعر اإلجراء  وا االستبيف  ادال  ملتعدد.  لسياق 
شياء اليت ينبغي للمؤلف أن  وشرح املواد مفصال حول مشكلة واحدة من األ

 رسي. يراعي يف الكتاب املد
الكرمي واحلديث النبوي  القرآن    يف املقدمة عرض املؤلف النصوص من

ابملوضو  وخطوات    يذ الع  تناسب  الطلبة  وضع  سيدرسه  وكذلك  التدريس 
ع املالتعريف  بوجهوضو ن  اب  ع  اعام  وحدة  للغة  املؤلف  ووضع  الندونسية. 

املوضو  لكل  الفهم املطالعة  لتحيق  املواد  وحدات  لكل  التدريبات  وإتيان    ع 
آخ ويف  املدروسة.  املواد  أفكار  املوضو وتطوير  املفردات ر  املؤلف  وضع  ع 

 وضوع. ملة ابلقالزائدة املتع
 4.9اجلدول: 

حممدية رسة ملدية العرب اللغة تعليم ول النصوص املستخدمة يف كتابجد
 املتوسطة الفصل السابع

 نوع النص  النص املعروضة  الدرس رقملا
األول  1

احلروف )
 ( اهلجائية

 
ۡ
ِ  ٱقَۡرأ َِك  ٱۡسمِ ب يَرب  ِ  األية القرآنية  (1)العلق:  ١َخلََق   ٱَّلَّ

قـَرَاَ     ِكتَ ا  ر فً حَ َمن   اّللِّ  ِمن   ِبهِ اِب    فـََلُه 
أَقـُو ُل  احل َ  وَ َنةٌ َحسَ  ثَاهِلَا اَل  أَم  ِر  ِبَعش  امل  َسَنُة 

َولَ  َحر  َحر ٌف  اَِلٌف  َحر ٌف ِكن   َواَلٌم  ٌف 
   )رواه الرتميذي( َوِمي ٌم َحر فٌ 

 احلديث

الدرس  2
 الثاين

رِز ِقهِ  يف  َلُه  يـُب َسَط  َأن   َأَحبَّ   ن  َوأَ   َمن  
)رواه خباري    مِحَهُ ل  رَ َيصِ يف أَثَرِِه فـَل  َلُه  يُنَشاَ  

 احلديث
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 واملسلم(  ( تعارفلا)
 احملفوظات  فًاارِ َجرِّب  َواَلِحظ  َتُكن  عَ   

الدرس  3
 الثالث

 ( بـَي يِت )

بـُيُـ  يف  َعُلو ا  َواَل اج  َصاَلِتُكم   ِمن     و ِتُكم  
   قـُبـُو رًا )رواه خباري( اُذو هَ تـَتَّخِ 

 احلديث

تـَُزيِّنُـ   سَ ي  لَ    أِبَثـ َواب   ََماُل  اجل َ ِإنَّ َنا  اجل  اَل  مَ  
 مَجَاُل الِعل ِم َواأَلَدبِ 

 احملفوظات 

الدرس  4
 الرابع

َريت    ()ُأس 

َجَناَح    َوٱۡخفِۡض  َما  ِ لَه  ل  ةِ ِمَن    ٱَّلُّ َوق ل    ٱلرَّۡۡحَ
  ِ ب  َما رَّ ه  رَ  ٱرَۡۡحۡ َياِن َكَما  اإلسراء  )  ٢٤ َصغِرٗيا  بَّ
24) 

 

 ية رآنلقاألية ا

ْي     ِ اَّلَّ اْْلَتِيْم   َوا مَ   دْ قَ لَيَْس  َ اَت  ب ه   اْْلَتِيْم    ِِل  ِل 
 ْ َدبِ يَتِي

َ
 م  الْعِلِْم َواۡل

 وظات احملف

الدرس  5
اخلامس 

َرَسيِت (  )َمد 

َها  يُّ
َ

َٰٓأ َ ينَ   ي ِ تَ   ٱَّلَّ ۡم  لَك  قِيَل  إَِذا  ٓواْ  وَءاَمن  ح  اْ  َفسَّ
َٰلِِس ِِف   ْ فَ   ٱلَۡمَج وا ۡمۖۡ    ّللَّ  ٱَيۡفَسِح    ٱفَۡسح  لَك 

قِيَل   ْ ِإَوَذا  وا ْ ُش   ٱنفَ   ٱنُش   َ   وا ِينَ   ٱّللَّ  ِع  ۡرَف ي   ٱَّلَّ
وَ  ۡم  ِمنك  واْ  ينَ َءاَمن  ِ وت    ٱَّلَّ

 
ٖۚ    ٱلۡعِلۡمَ واْ  أ َٰت  َدَرَج

ِ  ٱّللَّ  وَ   ( 11)اجملادلة:   ١١ريٞ بَِما َتۡعَمل وَن َخب

 ية األية القرآن

 فوظات حملا دِ ل ِب الْعِلَْم ِمَن الَمْهِد إََِل اللَّهْ طْ ا    
الدرس  6

السادس 
 تُ )األَدَوا

 ( ةُ يَّ سِ رِ د  ملا

َن  ٱلَۡقلَمِ وَ  ٓن   و ر   (1)القلم:    ١َوَما يَۡسط 
 

 ية القرآناألية 

ه  الْعِلْم  َصيٌْد َوالِْكَتابَة      احملفوظات  َقيْد 
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الدرس  7
السابع 

َفةُ   ( )ال َوِظيـ 

 ( 11باء: الن)  ١١َمَعاٗشا  ٱنلََّهارَ ا َعلۡنَ وَجَ  
 

 ة القرآنية ياأل

 احملفوظات  ًل َب َسهْ عْ الصَّ  الَْعَمل  َُيَْعل    
الدرس  8

الثامن 
مَُّة(   )اهلِ 

  ِ ل لَّيَۡس  ن 
َ

إَِّلَّ َوأ ِن  نَسَٰ َسََعَٰ  ۡۡلِ َما  )النجم:    ٣٩ 
39) 

 

 اآلية القرآنية 

َفرِ    ْعَد السَّ  ات احملفوظ دَّ اِْسَتعَ  َمْن َعَرَف ب 
  

 التكرار  .4
تكرار أن  ماكي  املاد  ملو ا  قدم  يف  يقع  يعين  أن  اللغوية  ة  مهار هارة 

ارسة  الكتابة. ليكون تعويدا وممة الكالم ومهارة القراءة مهارة  ومهار   ستماعاال
ا تطبيق  حنو  واالتصال  للطلبة  التعبري  على  الطلبة  يقدر  حىت  املدروسة  ملواد 

 بغريهم.
 ياانت تكرار املواد يف اجلدول ما يلي:لباحثة ب فستعرض ا

 4.10: اجلدول
 جدول تكرار املواد

 تكرار  

 ات فردامل الدرس
ة مهار 

 ستماع اال
مهارة 
 الكلم

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

 ت التمرينا

 األول
)احلروف 
 اهلجائية( 
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 الثاين
 )التعارف( 

 - - 2 - 1 َفص لٌ 

َرَسةٌ    - - 2 - 1 َمد 
 1 1 4 2 1 ذٌ تِل ِمي   
 3 1 - 2 1 تِل ِمي َذةٌ  
 1 - 1 1 1 سٌ رِّ دَ مُ  
 2 1 2 1 1 ُمَدّرَِسةٌ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ار وجود التكر 
 الثالث
 )بييت( 

 6 2 11 - 1 بـَي تٌ 

 2 1 3 1 2 اَببٌ  
 5 2 3 1 1 اَنِفَذةٌ  
 2 1 3 - 2 ِجَدارٌ  
 1 2 3 - 2 َسق فٌ  
 2 1 5 - 2 ُكر ِسيٌّ  
 2 1 3 - 2 بٌ تَ َمك   

 1 1 4 1 1 ُصو َرةٌ  
 - 1 4 - 2 َسرِيـ رٌ  
َباحٌ    3 1 4 1 1 ِمص 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رار وجود التك
الدرس 

 الرابع
َريت (  )أس 

 3 - 3 - 1 َوَلدٌ 
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 3 - 2 - 1 بِن تٌ  
 1 - 5 2 1 أُمٌّ  
 5 - 5 1 1 َأبٌ  
 7 - 2 1 1 َجدٌّ  
 2 - 2 - 1 َجدَّةٌ  
 2 - 1 1 1 َواِلدٌ  
 2 - 1 1 1 ةٌ ِلدَ َوا 
 - - 1 1 1 َأخٌ  
 1 - 1 1 1 ُأخ تٌ  

 ✓  ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 
س الدر 
 امساخل

 (َرَسيِت  )َمد  
 2 1 1 - 1 ِديـ َوانٌ 

 1 - 1 - 1 َمق َصفٌ  
تَـبَ    1 1 3 - 2 ةٌ َمك 
ُغر َفُة  

 َ  - - 1 - 2 ال ُمَدّرِِسني 

 - - 1 - 2 َساَحةٌ  
 1 - 1 - 2 َمع َملٌ  
 1 - 1 - 1 ى ُمَصلَّ  

 ✓ ✓ ✓  ✓ وجود التكرار 
س الدر 
 1 - - 2 1 ارٌ جَ ِفر   ادسالس 
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)اأَلَدَواُت 
َرِسيَُّة(   ال َمد 

 3 - 2 2 1 َحاُسو بٌ  
 1 - 1 2 1 طََباعٌ  
 - - - 1 1 ِقر طَاسٌ  
 2 1 1 2 1 ُكرَّاَسةٌ  
 1 - - - 1 َسبـُّو َرةٌ  
 1 1 1 - 1 مم َحاةٌ  
 1 - 1 1 1 قـََلمٌ  
قـََلُم   

 2 - 1 1 1 َرَصاص  

 1 - 1 - 1 حَم َفظَةٌ  
َطَرةٌ    2 - 1 2 1 ِمس 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رار وجود التك
الدرس 
 السابع

َفُة(   )ال َوِظيـ 

 ة /حُمَاِضرٌ 
1 4 1 - 4 

 1 - - - 1 ِدسٌ ُمَهن   
 1 2 1 1 1 َساِئقٌ  
 2 1 - 3 1 دٌ ُجن   
 5 - 2 1 1 طَيَّارٌ  
حٌ    2 1 - 1 1 َفالَّ
 1 1 - 1 1 رٌ جِ تَ  
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 2 - 2 - 1 بـُو لِي سٌ  
 - 1 - - 1 فٌ ظَّ وَ مُ  
حٌ    1 1 - - 1 َمالَّ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ لتكرار د اوجو 
الثامن 
مَُّة(   )اهلِ 

 - - 1 - 1 قَاض  

 2 - 1 - 1 َصي َديلٌّ  
 2 - 1 - 1 فـَنَّانٌ  
 1 - 1 1 1 مُمَرَِّضةٌ  
 1 - 1 1 1 طَبَّاخٌ  
 2 - 1 1 1 َصَحِفيٌّ  
 - - 1 - 1 َصَحِفيَّةٌ  
 1 - - 1 1 ُمَصّوِرٌ  
 - - - - 1 َصّوَِرةٌ مُ  

 ✓  ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 

يوجد تكرار املفردات يف هذا الكتاب. بعض  جلدول يف السابق أن  ا  من
التكرار يف االساملفردات   وبعضها مل يكن هلا    تماع والقراءة واحلوار والكتابةهلا 

التمرين  الوحدات  ويف كل    التكرار هناك  املوضوع  آخر  يف كل  مث  تدريبات، 
 دول. اجل ب يفكت كما  لها  وعدد تفصي هم الطلبة حنو املادة.ق فحقيلت

للغة العربية للمدرسة اإلسلمية  ث الثان: حتليل حمتوى املواد يف كتاب ماهر يف ااملبح 
املتو  املرحلة  املتكاملة  يف  السابع  الفصل  نظريةسطة  على  ف  املتوسطة  راجنيس  وليام 

 ياكم
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بو  البياانت  الباحثة  تعرض  أن  البيا ص،  خا  جهقبل  تعرض  أن  الباحثة  ت  انتأرادت 
ماهر  عن كتا  مةاعال املب  املتكاملة  اإلسالمية  للمدرسة  العربية  اللغة    الفصل   توسطة يف 

 السابع.

اللغة العربية للمدرسة  بال .أ اإلسلمية املتكاملة يانت العامة عن كتاب ماهر يف 
 ملرحلة املتوسطةبع يف افصل الساتوسطة الامل

 قد استويف  املة الذيكتإلسالمية املقررا للمدرسة اكتااب م  كونلي  اب طبع هذا الكت
املت اإلسالمية  للمدرسة  املخصوص  حىت  املعيار  خبكاملة.  شبكة  صائص  تناسب 

 ا ئص هذه اجملسالمية املتكاملة اليت كانت اللغة العربية من خصااملدارس اإل
 تابت الكومامعل  .1

ا اسم الكتاب  اللَُّغِة  يف  َماِهٌر  املتيَّ بِ رَ ل عَ :  اإلسالمية  للمدرسة  املِة  سطة  و تكاملة 
 Pintar Berbahasa Arab untuk kelas VII)7ُل  ص  فَ ال  

SMP/MTs ) 
 Muhammad Suhadi, Lc:   املؤلف 

          ( 2019، 1)اجللد  50-49-7138-623-978 : الطباعة رقم

 رت، إندونيسيا ا : سوراك بلد النشر
 : نور هداية  دار النشر

 2019: مارس،  رلنش ا خ ريت
 ولأل: اجلزء ا أجزاء الكتاب 

 الكتاب أتليف خلفية  .2

اإلسالمية   املدرسة  خصائص  من  العربية  اللغة  )تعليم   Sekolahاملتكاملة 

Islam Terpadu)رس  لتعليمها يف املدا  وفرصة كافيةإىل اهتمام كبري    فتقد، من مث ي
املاإلسال ال  املة.تكمية  اللغة  تعليم  أهداف  اإلسالميا  يف  يةعربفمن  ة ملدارس 
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لى أن اللغة العربية مهمة لكوهنا لغة وس الطلبة ع وعي يف نفلا لبعث هي املتكاملة
الطلبة يف لقرآن الكرمي والسنة النبوية، ولتزويد  ولتيسري على فهم ا  ،القرآن الكرمي

املتطورة العلوم  مصادر  عصر    تبحر  اللغة إلسالما ذهب  يف  يف  الرغبة  ولبعث   ،
   57ية.العرب

لكن مل   ة العربيةللغم ايف تعلي  املتفوتة ألن يوحد الكتب  هذا الكتاب    بعفط
العربيةي اللغة  مبنهج  يف    ناسب  اإلسالمية    رياعاملاملقرر  للمدرسة  املخصوص 

مة املستخد  وإخوة حىت استوىف الكتاب  إبشارة األستاذ أمحد راشد رضى املتكاملة
     58.اإلسالمية املتكاملة سدار لمص لاملعيار املخصو ة العربية ليم اللغيف تع

 ب اتمكوانت الك .3

 وى على ستة دروس، وذلك ما يلي: تاب حيتهذا الك
 4.11:اجلدول

 س الدر مكونت 
 التَِّحيَُّة َوالتـََّعاُرفُ  الدرس األول 

 اخلطة املنهجية  -

 املهارة التمهيدية  -

 املفردات -

 االستماع  -

 احلوار -

 الكتابة  -

 االختبار الكفائي  -

 
57 Muhammad Suhadi,2019, Pintar berbahasa Arab….., h. iv  
58 Muhammad Suhadi,2019, Pintar berbahasa Arab….., h. iv 
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 قواعد اللغة  -

 األسرة ينلثاا سدر ال
 اخلطة املنهجية  -

 دية يه املهارة التم -

 داتاملفر  -

 االستماع  -

 احلوار -

 الكتابة  -

 القراءة -

 الكفائي االختبار  -

 للغة قواعد ا -
 السََّكنُ  الدرس الثالث

 اخلطة املنهجية  -

 املهارات التمهيدية  -

 املفردات -

 االستماع  -

 احلوار -

 ابة الكت -

 اءةالقر  -

 االختبار الكفائي  -

 قواعد اللغة  -

 سنةلار خن ألاالمتحا -
 ةُ يَّ احلََياُة ال يَـو مِ  الدرس الرابع
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 نهجية ة املاخلط -

 املهارة التمهيدية  -

 املفردات -

 االستماع  -

 احلوار -

 ة الكتاب -

 القراءة -

 االختبار الكفائي  -

 قواعد اللغة  -
 الطََّعاُم َوالشََّرابُ  الدرس اخلامس 

 اخلطة املنهجية  -

 ة التمهيدياملهارة  -

 املفردات   -

 االستماع  -

 احلوار -

   ابةالكت -

 ةراءالق -

 االختبار الكفائي  -

 قواعد اللغة  -

 السنةان لنصف حتماال -
 الصَّاَلةُ  الدرس السادس

 اخلطة املنهجية  -

 دية املهارة التمهي -
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 املفردات -

 االستماع  -

 احلوار -

 الكتابة  -

 القراءة -

 االختبار الكفائي  -

 قواعد اللغة  -

 ةاالمتحان آلخر السن -
 

 ت الكتاب وحداوصف  .4

 فوصف وحدات الكتاب كما يلي: 

 هجية نامل طةاخل (أ

 
 املهارة التمهيدية  (ب 
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 املفردات (ج

 
 االستماع  (د

 
 احلوار (ه
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 الكتابة  ( و

 
 القراءة ( ز
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 االختبار الكفائي  (ح

 
 غة قواعد الل  (ط
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املدارس   .ب شبكة  ملؤسسة  العربية  اللغة  تعليم  يف كتاب  املواد  حمتوى  حتليل 
املتكاملة   املتوسطة Jaringan Sekolah Islam Terpadu/JSIT)اإلسلمية   )

   ماكيفراجنيس  م ايف املرحلة املتوسطة على نظرية وليع ابالس ل لفصا

حتاستناد أن  جيب  املواد  حمتوى  حتليل  أن  ماكي  معيار  على  انحية  ا  من  لل 
املا وعرض  املادة  وتدرج  املادة  املادة. اختيار  وتكرار  59دة 

األربعة     اجلوانب  فهذه 
ال  يف مواد  حتليلها  جيب الباحثة  كيما   سياجنلغة اليت قدمها وليام فر تعليم  . فأتت 

 :يل فيما يبعرض البياانت 

 املادة اختيار  .1
انح من  حتلل  أن  للباحثة  البد  املادة  اختيار  يف  ماكي  األهداف  عرف  ية 

 نية التعلم.ومعيار الكفاءة ومدة وقت التعلم وعوامل إمكا
 األهداف  (أ

  ألن األهداف أساس الختيار املادة. املادة.  الختيار  أن األهداف شيء مهم  
ملادة   تناسب اب املادة اليت  ىل األهداف املقصودة حتتاج إىل اختيارإول  وصفل 

تعليم كتاب  التلي جدول أهداف من  العربية   املرسومة. ففي  اللغة  ماهر يف 
 املتوسطة الفصل السابع.  للمدرسة اإلسالمية املتكاملة

 4.12اجلدول: 
 تكاملة املية مسل للمدرسة اإل يف كتاب ماهر يف اللغة العربيةاف األهدجدول 

 الفصل السابع املتوسطة

 
59  Afifah Wijdan Azhari, “Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Kelas VI Madrasah Ibtidaiah 

Terbitan Karya Toha Putra”, Alsuniyat: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan BUdaya Arab, Vol. 1, 
no. 2, Oktober, (2018), h.130 
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 األهداف ضوع املو  الدرس  الرقم 
التَِّحيَُّة   األول  1

 َوالتـََّعاُرفُ 
على   .1 احلوار  القدرة  خالل  فهم  من  الشفهي 

 االستماع عن التحية والتعارف

الل  القدرة على تعبري األفكار واملشاعر من خ .2
أنشطة  تقدمي وا  السؤال  وتقدمي  جلواب القصة 
 عارف لتوا يةلتحعن ا

  ر من خالل عاالقدرة على تعبري األفكار واملش  .3
 لتحية والتعارفابة عن اأنشطة الكت

توبة من خالل  القدرة على فهم النصوص املك .4
القراءة عن    أنشطة  الرئيسية  الفكرة  وتعيني 

 التحية والتعارف.    
َرةُ  الثاين 2 ف  القدرة .1 اأُلس  خالل  على  من  الشفهي  احلوار  هم 

 ة سر األعن االستماع 

خالل    نالقدرة على تعبري األفكار واملشاعر م .2
القتقدمي أنشطة  الس   وتقدمي  واجلواب صة  ؤال 

 عن األسرة 

شاعر من خالل  ري األفكار واملالقدرة على تعب .3
 أنشطة الكتابة عن األسرة

القدرة على فهم النصوص املكتوبة من خالل   .4
القأ وتعنشطة  عن  راءة  الرئيسية  الفكرة  يني 
 ألسرة    ا

ال  .1 السََّكنُ  لثثالا 3 احلوار  فهم  على  خالفش القدرة  من  ل  هي 
 السكن عناالستماع 
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ل  القدرة على تعبري األفكار واملشاعر من خال .2
واجلوا السؤال  وتقدمي  القصة  أنشطة  ب تقدمي 

 عن السكن 

  القدرة على تعبري األفكار واملشاعر من خالل  .3
 ن السكنلكتابة عأنشطة ا

خالل  ن  ة موبكتالقدرة على فهم النصوص امل .4
الق الأنشطة  الفكرة  وتعيني  عن  ئر راءة  يسية 

 لسكن   ا
ََياُة ال يَـو ِميَّةُ  الرابع 4 ا .1 احل  فهم  على  من  القدرة  الشفهي  خالل  حلوار 

 االستماع عن احلياة اليومية 

القدرة على تعبري األفكار واملشاعر من خالل   .2
أنشطتق القصة  دمي  واجلواب ة  السؤال  وتقدمي 

 ية وماليعن احلياة 

ل  الخالقدرة على تعبري األفكار واملشاعر من   .3
 احلياة اليوميةالكتابة عن أنشطة 

خالل  القدرة على فهم النصوص املكتوبة من   .4
ا الفكرة  وتعيني  القراءة  عن  أنشطة  لرئيسية 

 احلياة اليومية 
الطََّعاُم   اخلامس  5

 َوالشَّرَابُ 
خالل  على    القدرة .1 من  الشفهي  احلوار  فهم 

 والشراب م طعاالعن االستماع 

الل  شاعر من خملالقدرة على تعبري األفكار وا .2
أ واجلواب نشطة  تقدمي  السؤال  وتقدمي  القصة 

 بعن الطعام والشرا
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القدرة على تعبري األفكار واملشاعر من خالل   .3
 أنشطة الكتابة عن الطعام والشراب

ة من خالل  كتوبلنصوص املالقدرة على فهم ا .4
الفك وتعيني  القراءة  عن  سيرئيالرة  أنشطة  ة 

 الطعام والشراب
علىالقدر  .1 ةُ اَل الصَّ  السادس 6 خالل    ة  من  الشفهي  احلوار  فهم 

 الصالة االستماع عن 

ألفكار واملشاعر من خالل  ى تعبري االقدرة عل  .2
واجلواب  السؤال  وتقدمي  القصة  أنشطة  تقدمي 

 الصالةعن 

ألفكار واملشاعر من خالل  اى تعبري  القدرة عل  .3
 الة صلان أنشطة الكتابة ع

  ل القدرة على فهم النصوص املكتوبة من خال .4
ال وتعينيأنشطة  الرئيقراءة  الفكرة  عن    سية 

 الصالة

 ءةمعيار الكفا (ب 

الكتاب معيار كفاءة الطلبة املرجوة بتعليم مواد اللغة يف   هذا  يعرض يف
فكان معيار    .كتاب ة هذا الأول صفح  هذا الكتاب. وضع معيار الكفاء يف

هذا   يف  ي تاالكالكفاءة  املرجوة  عىنب  الكفاء  تعليم    حتقيقها  يف  ملابعد  واد 
 .  تاب ماهر يف اللغة العربيةك

 مدة وقت التعلم  (ج
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. يف كل سنة فصالن يعين الفصل  دة سنة واحدةالكتاب مقرر ملهذا  
الثاين. يف السنة ستة   ويف كل  موضوعات  الدراسي األول والفصل الدراسي 

 لفصل الدراسي ثالثة موضوعات.ا

 غةل لاار اختي (د

حب احمليطة  اللغة  يعىن  املستخدمة  الطلبةياللغة  مصطلاة  وكان  حات  . 
املس  للطلبة  هوتخدمة  اللغة  اباملصطلحات  فتناسب  اللغة   لطلبة..  نوع  وأم 
 ة هي اللغة الفصحي.ماملستخد

 عوامل إمكانية التعلم  (ه

ثالثة أمور، وذلك يف   حثة يفكزت الباالتعلم ر وأما يف عوامل إمكانية  
 ت والرتكيب والنصوص. افردملر ااختيا

 اختيار املفردات  (1

 4.13دول: جلا
 جدول اختيار املفردات 

 املفردات التجمع يف  املوضوع  الرقم 
درس األول  لا 1

 )التحية والتعارف( 
، َماِهٌر،  ُكُن، حيُِبُّ طَاِلٌب، َجِدي ٌد، َقِدمي ٌ، َيس 

َد  
اامل اَلِميَُّة  ل ُمتَـوَ َرَسُة  اإِلس  طَُة  ،  ةُ لَ مِ َكاال ُمتَ سِّ

ِدقَاٌء/َصِدي ٌق، َصَباُح اخلَ  وَ ، َشاِر ري ِ َأص  اُر،  ٌع، احلِ 
، ِمن  قـُرَ   َجاَء  فـَرٌَح،  /يف،  ِمن  ى/قـَر يٌَة،  خَتَرََّج 

 ُمُدٌن/َمِديـ َنةٌ 
الدرس الثاين  2

َرُة(  )اأُلس 
طَ  مُمَرٌِّض،  َرٌة،  ُأس  ٌة،  َحِديـ قَ ِبي ٌب،  ُصو َرٌة، 

تَـَعدَّ  َتِعدُّ يَ -ِاس  بـُر  س  تـُفَّاٌح،   ،الٌ قَ تُـ ، 
جَمَالَّ  َفٌة،  َكَنسَ ٌت/جَمَلَّ ُصُحٌف/َصِحيـ  -ٌة، 

ُنُس، َمط بَ  ِقي، َرتَّبَ -ٌخ، َسَقىَيك  ُب،  يـَُرتِّ -َيس 
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رَتَاحَ -أََعدَّ  ِاس  َمائَِدٌة،  -يُِعدُّ،  َسرِيـ ٌر،  رَتِي ُح،  َيس 
، أَز هَ   َرةٌ اٌر/َزه  رُفـُو ٌف/َرفٌّ

الدرس الثالث  3
 )السََّكُن(

ا شَ رِ اطَ ل مَ َحيُّ  ُمز ِعٌج،  طَائِرِاٌت/طَائَِرٌة،  ٌة،  قَّ ، 
َمر أَ َمط   أَرِي َكٌة،َبٌخ،  ِسَتارٌَة،    ٌب،  َسجَّاَدٌة، 

ِتَيا أَي  ِاح  َسخَّاٌن،  ِتَياٌج،  فـُر ٌن،  َجاٌت/ِاح  ِوي، 
 َحرَاَرٌة، رَاَحٌة، حَي ِمي 

ََياةٌ الدرس الرابع )ا 4   حل 
 و ِميَُّة(ال يَـ 

يَ يـَو   ال ُعط َلِة،  تَـ ُم  ُفُطو رٌ ظُ قِ ي  س  َغَداٌء، َعَشاٌء،  ،   ،
َصابُـ لَ َعائِ  َلِعبَ ٌة،  تـََوضَّأَ يَـ -و ٌن،  -ل َعُب، 

رَتِي ُح يـَتَـَوضَّأُ، يـَُزو ُر، ُكرَ   ُة السَّلَِّة، َيس 
الدرس اخلامس  5

 )الطََّعاُم َوالشَّرَاُب(
َعشَ  َغداٌء،  أَُرزٌّ/ُرزٌّ،  ِثري ٌ،  اٌء، كَ ُفُطو ٌر،  قَِلي ٌل، 

حلَ  َدَجاجٌ    ، َوز نٌ ،  فَاِكَهةٌ ،  َسَلَطةٌ   ،مَسَكٌ ،  مٌ ، 
 ٌ بـَي َضةٌ َعِصري ٌ ،  َعاَداٌت/َعاَدةٌ ،  حنَِي فٌ   ،مسَِني   ،  ،
  -َغدَّى،  يـَتَِّبعُ -اِتَـَّبعَ ،  َحِلي بٌ ،  لٌ َكي    ،َمو زٌ 

،  َشاطٌ ، نَ جُيَدِّدُ –َجدََّد  ،  حَي َفظُ -َحِفظَ ،  يـَُغدِّي
بَـ َهض مٌ  َعَناِصُر/ُعن ُصو ٌر،  ِوَعاٌء،  ُ و  رُ ،  ،  ِتني 

 َأِصحَّاُء/َصِحي حٌ 
س داالدرس الس  6

 ُة( اَل )الصَّ 
بَ َقرِي بٌ   ،ُمنَـبِّهٌ   ،اأَلَذانُ   ، َحانَ   ،َضعُ يَ    ، ِعي دٌ ، 

اَلنُ   ،اِنـ َتِظر    ،َمرِي ضٌ    ، آِسف    ،َصِحي حٌ   ، َكس 
نٌ  ،َشاَهدَ  ،طََلبَ  ،َأمهََِّيةٌ   َضةٌ ايَ رِ  ، رُك 

  هر يف اللغةما اب  كتيف  أن املفردات املختارة  من اجلدول السابق  
اإلسالم للمدرسة  املتوسطة  املتكامل   ةي العربية  السابعالة  هي   فصل 

السكن واحلياة اليومية والطعام سرة و واأل  التعارفالتحية و املفردات حول  
    وأما تفصيلها ماكتبت يف اجلدول. والشراب والصالة.
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 الرتكيباختيار  (2

ي األساسي  الرتكيب  هو  املستخدم  الرتكيب  االمسية   لةجلما  عىنأن 
 كن فيها اإلضافة والنعتية.  مية. لستفهااال ةل اجلم واجلملة الفعلية وفيها

 اختيار النصوص  (3

املستخ النصوصالنصوص  هي  الثقافة   دمة  مراعة  من  الختلو  اليت 
بعض تطبيق  وفيها  الطلبة.  مبجتمع  واليهمل  ت املفردا  اإلسالمية. 

 ة.بلطل ا سهادر  ياملعروضة وبعضها مل يكن يف املفردات اليت

 تدرج املادة  .2
غة العربية يف آن واحد. من مث حيتاج إىل  د الل تعلم موا  نأوليس من املعقول  

املواد   عليمها. ففي اجلدول التلي البياانت يف جتمع املواد وترتيب تدرج املواد يف ت
 مدية املتوسطة الفصل السابع. درسة حميف كتاب تعليم اللغة العربية مل

 4.14اجلدول: 
 يف املفردات  والتتيب  جمعتال ولجد

 املفردات  التجمع يف  ع و املوض الرقم 
الدرس األول   1

 )التحية والتعارف( 
، َماِهٌر، ، َقِدمي ٌ، َيس  طَاِلٌب، َجِدي دٌ  ُكُن، حيُِبُّ

طَُة   ال ُمتَـَوسِّ َرَسُة  َد 
ال مُ امل اَلِميَُّة  َلُة،  َتَكامِ اإِلس 
ِدقَ أَ  َواُر،  اِر شَ   ،ري ِ اٌء/َصِدي ٌق، َصَباُح اخلَ ص  ٌع، احلِ 

خَتَرَّ   ، ِمن  /يف جَ َجاَء  ِمن  فـَرٌَح،    َرى/قـَر يٌَة،  قُـ ، 
 ُمُدٌن/َمِديـ َنةٌ 

 الدرس الثاين 2
َرةُ   ()اأُلس 

َحِديـ َقٌة،   طَِبي ٌب،  مُمَرٌِّض،  َرٌة،  ُأس  ُصو َرٌة، 
َتِعدُّ،  -تَـَعدَّ ِاس   تـُفَّ بـُر تـُقَ َيس  ، احٌ اٌل، 

جَمَالَّ  َفٌة،  َكَنسَ لَّ جمََ /تٌ ُصُحٌف/َصِحيـ  -ٌة، 
ُنُس، َمط َبٌخ، سَ  ِقي-ىقَ َيك  تُِّب،  رَ يُـ -، َرتَّبَ َيس 
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رَتَاحَ -أََعدَّ  ِاس  رَتِي  -يُِعدُّ،  َمائَِدٌة،  َيس  َسرِيـ ٌر،  ُح، 
، أَز هَ  َرةٌ رُفـُو ٌف/َرفٌّ  اٌر/َزه 

الدرس الثالث  3
 )السََّكُن(

ال  َحيُّ  شَ ارِ َمطَ   ُمز ِعٌج،  طَائِرِاٌت/طَائَِرٌة،  ،  ةٌ قَّ ، 
َسجَّاط  مَ  أَرِي َكٌة،  َمر َأٌب،  سِ دَ َبٌخ،  ،  رَةٌ َتاٌة، 

فـُر ٌن،  أَي ِوي،  َسخَّاٌن،  ِتَياٌج،  ِتَياَجاٌت/ِاح    ِاح 
 َحرَاَرٌة، رَاَحٌة، حَي ِمي 

ََياٌة   4 الدرس الرابع )احل 
 ِميَُّة(ال يَـو  

ال ُعط َلِة، تَـي    يـَو ُم  َغَداٌء، َعَشاٌء،  طُ ِقُظ، فُ َيس  و ٌر، 
َلِعبَ ابُـ صَ   ،َلةٌ َعائِ  تـََوضَّأَ -و ٌن،  -يـَل َعُب، 

رَتِي ُح يـَُزو ُر،   َوضَّأُ، تَـ يَـ   ُكَرُة السَّلَِّة، َيس 
الدرس اخلامس  5

 الشَّرَاُب()الطََّعاُم وَ 
َعَشاٌء،   َغداٌء،  أَُرزٌّ/ُرزٌّ،  ُفُطو ٌر،  قَِلي ٌل،  َكِثري ٌ، 

حلَ  َدجَ  ،  َوز نٌ ،  فَاِكَهةٌ ،  َسَلَطةٌ   ،مَسَكٌ ،  مٌ اٌج، 
ٌ مسَِ  بـَي ضَ َعِصري ٌ ،  َعاَداٌت/َعاَدةٌ ،  حنَِي فٌ ،  ني  ،  ةٌ ، 

  -َغدَّى،  يـَتَِّبعُ -اِتَـَّبعَ ،  َحِلي بٌ ،  َكي لٌ   ،َمو زٌ 
،  َشاطٌ ، نَ جُيَدِّدُ –َجدََّد  ،  حَي َفظُ -َحِفظَ ،  َغدِّييُـ 

َعَناِصُر/ُعن ُصو رٌ َهض مٌ  ِوَعاٌء،  بـَُرو  ،   ،  ،ُ ِتني 
 َأِصحَّاُء/َصِحي حٌ 

 ادسالدرس الس  6
 اَلُة( الصَّ )

بَ بٌ رِي  قَ   ،هٌ بِّ نَـ مُ   ،اأَلَذانُ   ، َحانَ   ،َضعُ يَ    ، ِعي دٌ ، 
اَلنُ   ،اِنـ َتِظر    ،َمرِي ضٌ    ، آِسف    ،َصِحي حٌ   ، َكس 

نٌ  ،َشاَهدَ  ،طََلبَ  ،َأمهََِّيةٌ   راَِيَضةٌ  ، رُك 

 4.15اجلدول: 
 ةالقاعد يف   والتتيب  جدول التجمع

 التجمع يف القاعدة  املوضوع  الرقم 
   اجلملة املفيدة  لو األرس الد 1
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 )التحية والتعارف( 

ين الدرس الثا 2
 َرُة()اأُلس  

َلةِ  ُم  زَاُء اجل   َأج 

الدرس الثالث  3
 َكُن()السَّ 

 تقسيم الفعل ابعتبار زمانه 

ََياٌة   4 الدرس الرابع )احل 
 ال يَـو ِميَُّة(

 ال َفاِعلُ 

مس س اخلادر ال 5
 طََّعاُم َوالشَّرَاُب()ال

 املفعول به

السادس  سدر ال 6
 )الصَّاَلُة( 

 لل واملفعو عااملوازنة بني الف

 

 ( Groupingالتجمع ) (أ

والتاابين والتوازي. واملواد  الزم للتجمع أن تستند على أساس التجانس 
يف   ماكي  قدم  الذي  التجمع  أسس  تستويف  قد  الكتاب  هذا  يف  املعروضة 

 يته. نظر 
إنظر  املفردات   4.13اجلدول  ىل  ا  الك  أن  هذا  يف  تجمال  أنتب  يف  ع 

حول   يدور  التحياملفردات  واألعمل  والتعارف    ةموضوع  والسكن  واألسرة 
 .الطعام والشراب والصالة اليومية 

القاعدةالت  وأما يف  اجلدول   جمع  يف  حول    4.14كما كتب  يدور 
املفيدة   الفعل  اجلملة  وأقسام  اجلملة  واملفعول  زمانه    ابعتبار  وأجاء  والفاعل 

  .عولفواملل فاعواملوازنة بني ال
 (Squenceالرتتيب ) (ب 
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ة أن تستند على مبادئ األسس السيكولوجيا،  د املعروضاو فلرتتيب امل
املفردا تقدمي  من  اللغوية  حنو  سهولة ت  واألكثر  واستخداما  شيوعا  األكثر 

لتدرج من وكذلك ا  الكتابة، نطقا وكتابة إىل األقل شيوعا وسهولة يف النطق و 
 املشتق. إىل صلاأل احملسوس إىل اجملرد ومن 

املواد املوا  ليس من املمكن يف عرض  د أي  ن واحد كلها يف آتعرض 
التجمع والرتتيب ترتيبا    عرض املوادتقدمي املواد مجيعها مرة واحدة. البد يف  

  أن يهتم   منهجيا يف تقدمي املواد. كما عرف ماكي أن يف عرض املادة البد
 ا منطقيا.تبمر  داجي والرتتيب حىت يفهم الطلبة املواد ابلتجمع

املفردات   ابملفلرتتيب  حفيبدا  واألسرة  ول  ردات  والتعارف  التحية 
اليومية   واألعمل  والشر والسكن  والصالة والطعام  القاعدة  .  اب  ترتيب  وأما 

تبار  لفعل ابعهلذا الكتاب يعىن من اجلملة املفيدة مث أجزاء اجلملة مث تقسيم ا
 الفاعل واملفعول.  نية بزنوانه مث الفاعل مث املفعول به مث املزما

 عرض املواد .3
امل هو عرض  اجلاد  ا و  استنادا  انب  املدرسي  الكتاب  حتليل  يف  لثالث 

التحليل  على نظرية ماكي بع املادة. هناك  د  يف جانب اختيار املادة وتدرج 
ا اإلجراء  وذلك  املادة.  عرض  يف  أمناط  املقصودي   واإلجراءلتفاضلي  أربعة 

 قي. فستعرض الباحثة مما يلي: ياالس ء جراواإلجراء التصويري واإل
 ليالتفاض اإلجراء ( أ

مقدمة املوضوع هناك الفقرة تشرح عن أحوال املوضوع بوجه عام    يف
قبل دخول املوضوع. وكانت هذه الفقرة تعرض ابللغة العربية    تكون مقدمةل

    لدارسني.لبة أي اوليس فيه ترمجة إىل لغة الط
ا يف  ماهر  يف كتاب  املواد  اإلسالميربالعة  للغتعرض  للمدرسة  ة  ية 

ع بلغة اهلدف أي اللغة العربية إال يف عرض السابطة الفصل  سو املتكاملة املت
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ي مل تستخدم اللغة اإلندونيسية يف عرض املواد إال  والقاعدة أمعىن املفردات  
اإلندونيسية بعد   دم اللغةعدة تستخيف عرض معىن املفردات. ويف عرض القا

 . يةعربعرضها ابللغة ال
لكتاب  عب حتليلها  على  الباحثة  قامت  أن  الل امد  يف  العربية  هر  غة 

رات اللغوية  لغة واملها املواد يف هذا الكتاب حنو عناصر الوجدت الباحثة كل  
خاصة   لكن  العربية.  ابللغة  تعرض  السادس  الدرس  إىل  األول  الدرس  من 

ا يف  أم. و يةنيس للحفظ تعرض معناها ابللغة اإلندو   املفردات وزايدة    للمفردات 
ثالثة. لكن يف شرح  ء الكلمة الحنو: أجزا  ةشرح القاعدة تعرض ابللغة العربي

 اللغة اإلندونيسية. الطلبة أي دة مصحوب برتمجتها إىل لغة القاع
 اإلجراء املقصودي  (ب

ان  . مثل بياملعروضةهو اإلجراء الذي يقصد لتفهيم الطلبة حنو املواد  
 جسام واألحوال األة و ركاحلل أو شرح األفعال على شكل متثي

جسام واألفعال واحلال  ال هي األثالثة أشك  ىتتكون هذا اإلجراء عل 
املضمون  القصد  إليصال  يقصد  يف  يف    الذي  الطلبة.  إىل  املدرسي  الكتاب 

املقصودي. اإلجراء  شكل  على  املادة  تعرض  الكتاب  تعرض    هذا    ألن 
ردات يف احلوار فامل  امتخديصال مقصود املواد إىل الطلبة. ومتثل اسإلاجلدول  

 والنص للتعبري.

أالب  ضفستعر  ااحثة  يف شكال  الكتاب  هلذال  املقصودي  إلجراء 
 اجلدوال التلي: 

 4.16 اجلدول:
 جدول أشكال/أنواع اإلجراء املقصودي 

 صفحة الدليل شكل اإلجراء املقصودي  املوضوع 
 3 النص لالستماع  ل  الدرس األو 
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ية  التح)
 ( التعارفو 

 

 6-5 احلوار 
 7 عناصر لتدريب مهارة الكالمال وضع 
 7 ابتها حية وإجالت جدول 
 9-8 اجلَِدي ِد"نص القراءة "الَعاُم الدِّرَاِسيِّ  

 الدرس الثاين
َرةُ ) ُس   (األ 

 16 النص لالستماع 

 18-17 احلوار عن األسرة 
َرةٌ    20 ٌة"  َصاحلَِ النص للقراءة "أس 

 الدرس الثالث
 (السََّكنُ )

 30-29 ع ا تمالسالنص ل

 31 احلوار عن السكن  
 34 ُة السََّكِن"يَ مهَِّ ءة "أَ ار النص للق 

 الدرس الرابع
ََياُة ال يَـو ِميَّةُ   ( )احل 

تَـي ِقُظ ُمَبكِّرًا  43 النص لالستماع "فَائُِز َيس 

 45 احلوار عن احلياة اليومية  
"يَـ قراءة "النص لل    48-47 و ُم ال ُعط َلِة َمَع َعب ِد اّللَِّ

 س اخلامس در ال
)الطََّعاُم 

 َوالشَّرَاُب( 

 58 ابلطعام والشر وار عن احلا

حَّةُ النص    60 للقراءة "الطََّعاُم َوالصِّ
ِجِد"الدرس   69 النص لالستماع "الصَّاَلُة يف ال َمس 
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 السادس
 )الصَّاَلُة( 

 71 احلوار عن الصالة  
ََما نصال   75-74 " َعةِ للقراءة "َأمهََِّيُة َصاَلِة اجل 
ََماعَ  النص للقراءة "أمهََِّيُة َصاَلةِ    75-74 ِة" اجل 

املقصوديأشكال  وأما   يتكون  من    اإلجراء  الكتاب  على هذا 
 النصوص لالستماع والقراءة واحلوار واجلدول.

 اإلجراء التصويرية (ج

مر  أن  نظريته  يف  ماكي  عرف  اإلكما  التاعاة  يف جراء  حمتاج  صويري 
 طقني هبا.  انغرية للغال عرض املواد لتعليم

التصويفبالتلي اجلدول يف اإلج العربية    ريراء  اللغة  يف كتاب ماهر يف 
 الفصل السابع:املتوسطة للمدرسة املتكاملة 

 4.17اجلدول: 
جدول اإلجراء التصوير يف كتاب ماهر يف اللغة العربية للمدرسة 

 املتوسطة الفصل السابع كاملة مية املتاإلسل 
 دليلحة الفص ة ر و الصنوع  املوضوع 
 الدرس األول  

 ( ارف التحية والتع)
 

1 

 

 

5 
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7 

 الدرس الثاين
َرةُ ) ُس   (األ 

 

13 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

19 

 الدرس الثالث
 (السََّكنُ )

 

27 

 الدرس الرابع
ََياُة ال يَـو ِميَّةُ   ( )احل 

 

41 
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45 

 امس لدرس اخلا
 )الطََّعاُم َوالشَّرَاُب(

 

54 

 

 

60 

 سالسادس الدر 
 )الصَّاَلُة( 

 

68 

 

 

71 

 

 قيةالسياء جرااإل ( د

التعريف  على  تشتمل  السياقي  اإلجراء  أن  السابق  يف  عرف  كما 
االستبدال والسياق املتعدد. و شرح املواد مفصال حول مشكلة واحدة من و 

 ب املدرسي.ن يراعي يف الكتااألشياء اليت ينبغي للمؤلف أ
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. مث أييت بعده  املوضوعل دخول   قبعرض يف هذا الكتاب نص عريب
املنهجية للقراءة  وامل  اخلطوة  والنص  واحلوار  لالستماع  والنص  التمهيدية  هارة 

 . والقواعد
نصوص   وفيه  اإلسالمية  القيم  يتضمن  الكتاب  هذا  يف  املواد  وكانت 

احثة النصوص  وي وقول العلماء. فستعرض البمن االية القرآنية واحلديث النب
 الكتاب هذا املستخدمة يف

 4.18: اجلدول
ب ماهر يف اللغة العربية للمدرسة  املستخدمة يف كتاجدول النصوص 

 الفصل السابع  اإلسلمية املتكاملة املتوسطة
 نوع النص  النص املعروضة  الدرس الرقم
األول  1

)التحية  
 والتعارف( 

َنُكم  )رواه مسلم(أَف ُشو ا السَّاَل   حديث  َم بـَيـ 

الدرس  2
الرابع 

اة  احلي)
 مية ( اليو 

مخسة  د القلب  القرآن  واء  قراءة  وهي 
م معناه ما أشبع يف األكل والقيام يف وفه

إىل والتواضع  للتهجد  تعاىل،  الليل  هللا   
 والتعمل مع الصاحلني 

أهل  قول 
 التصوف

الدرس  3
اخلامس 
)الطعام 

 والشراب( 

رِينَ ٱلۡم    إِنَّ  ِ َٰ   َبذ  إِۡخَو َِٰطِين َن  ََكن ٓواْ  َي َن  َوَك   ٱلشَّ
يۡ  َٰن  ٱلشَّ ِ  َط ِ ل ِه ا  ۦَرب  وٗر  ( 27)اإلسراء:  ٢٧َكف 

 األية القرآنية 

الدرس  4
السادس 

 ْ وا قِيم 
َ

لَ   َوأ َة ٱلصَّ َة َوَءات واْ    وَٰ َكوَٰ ْ وَ   ٱلزَّ وا َمَع    ٱۡرَكع 
كِعِيَ  َٰ    ٤٣ ٱلرَّ

 األية القرآنية 
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  )الصالة( 
 التكرار  .4

يقد أن  املواد  تكرار  أن  ماكي  يعم  اللغوية  املهارة  يف  مقع  ستماع  االهارة  ين 
مهارة   القراءة  ومهارة  الكالم  حنو  ومهارة  للطلبة  وممارسة  تعويدا  ليكون  الكتابة. 

 سة حىت يقدر الطلبة على التعبري واالتصال بغريهم. تطبيق املواد املدرو 
 ل ما يلي:فستعرض الباحثة بياانت تكرار ا ملواد يف اجلدو 

 4.19اجلدوال :
ية للمدرسة املتكاملة ة العرباللغيف اهر يف كتاب مل تكرار املواد جدو 

 السابع املتوسطة الفصل
 تكرار  

 املفردات  الدرس
مهارة 
 االستماع 

مهارة 
 الكلم

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

 التمرينات 

األول 
)التحية  

 والتعارف( 

 طَاِلبٌ 
3 - 3 - 2 

 - - - - 1 َجِدي دٌ  
 - - - - 1 َقِدمي ٌ  
ُكنُ    1 1 1 4 2 َيس 
 - - - - 1 بُّ حيُِ  
 - - - - 1 َماِهرٌ  
َرسَ   ُة  ال َمد 

طَُة   ال ُمتَـَوسِّ
اَلِميَُّة   اإِلس 

1 - - - - 
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 ال ُمَتَكاِمَلةُ 
ِدقَاٌء/    َأص 

 3 - 1 - - َصِدي قٌ 

ري ِ    - 2 - 2 - َصَباُح اخلَ 
 - - 1 2 1 َشارِعٌ  
َوارُ ا   - - - 1 1 حلِ 
 1 1 1 - - ِمن   َجاءَ  
/يف َج خَتَرَّ    - - - - - ِمن 
 - - 2 - - فـَرَحٌ  
 2 - 1 - - يَةٌ قـَُرى/قـَر   
 2 - 1 - - ُمُدٌن/ َمِديـ َنةٌ  
 1 - - - 1 ِقرَاَءةٌ  
 - - - - - ِكَتابَةٌ  
 - - - - - ِسَباَحةٌ  
 1 - - - - ُكَرُة ال َقَدمِ  
 - - - - - َصَحِفيٌّ  
 - - 1 - - ُمرَاَسَلةٌ  
مٌ    - - - - - َرس 
 - - - - - يـ رٌ َتص وِ  
َلةٌ    - - - - - رِح 
 - - - - - ُة السَّلَّةِ ُكرَ  
 - - - - - ُكَرُة الطَّائَِرةِ  
 - - - - - َرُة الطَّاِوَلةِ كُ  
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ِمي مٌ    - - - - - َتص 
 - - - - - ِخَياطَةٌ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 
الثاين 

َرُة(  - - - 1 - ُصو َرةٌ  )اأُلس 

 6 - 2 1 - َرةٌ ُأس   
 - - - 1 - مُمَرِّضٌ  
 - - - - - طَِبي بٌ  
 2 - 2 - 5 َحِديـ َقةٌ  
تَـَعدَّ   َتِعدُّ -ِاس   - - 1 - - َيس 
 - - - - 2 بـُر تـَُقالٌ  
 - - - - 1 تـُفَّاحٌ  
ُصُحٌف/   

َفةٌ   - - - - 1 َصِحيـ 

تٌ    - - - - 1  /جَمَلَّةٌ جَمَالَّ
ُنسُ  -َنسَ كَ    - - 1 - - َيك 
 1 - - - - ط َبخٌ مَ  
ِقي   –َسَقى    1 - 1 - - َيس 
 1 - 1 - - يـَُرتِّبُ -َرتَّبَ  
 1 - - - - يُِعدُّ  –أََعدَّ  
رَتَاحَ   رَتِي حُ -ِاس   - - 1 - - َيس 
 1 - - - - َسرِيـ رٌ  
 1 - 2 - - َمائَِدةٌ  
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 1 - 1 - - فٌّ رُفـُو ٌف/ رَ  
َرةٌ أَز َهاٌر/    6 - 2 - 1 َزه 
 2 - 1 1 - ِلدٌ َوا 
 1 - 1 - - اِلَدةٌ وَ  
 - - 1 - - اِب نٌ  
 1 - - - - بِن تٌ  
 - - 1 - - َأخٌ  
 1 - 1 1 - ُأخ تٌ  
َبحُ   –َسَبَح    1 - - - - َيس 
 - - - - - َخالٌ  
 - - - - - َخاَلةٌ  
 - - - - - َعمُّ  
 - - - - - َعمَّةٌ  
 1 - 1 1 - َجدٌّ  
 1 - 1 1 - َجدَّةٌ  
 - - - - 1 َبحٌ َمس   

 ✓  ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 
الثالث 

 السََّكُن()
طَارِ 

َ
 1 - - 1 2 َحيُّ امل

 1 - - - 1 طَائِرَاُت/ طَائَِرةٌ  
 1 - - - 1 ُمز ِعجٌ  
 2 - - - 1 َشقَّةٌ  
 - - - 2 - َمط َبخٌ  
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 - 1 - 2 - َمر َأبٌ  
 2 - - 1 - أَرِي َكةٌ  
 1 - - 1 - َسجَّاَدةٌ  
 2 - - 1 - َرةٌ َتاسِ  
تَـَياَجاٌت/    ِاح 

ِتَياجٌ   ِاح 
- - 1 - - 

 1 - 1 1 - َسخَّانٌ  
 - - 1 1 - أَي ِوي  
 - - - 1 - فـُر نٌ  
 - - - - - َحرَاَرةٌ  
 - - 1 - - رَاَحةٌ  
 - - 1 - - حَي ِمي 
نٌ    - - - - - َصح 
ٌ ِسكِّ    - - - - - ني 
 - - - - - ُكو بٌ  
 - - - - - ِمل َعَقةٌ  
 - - 1 - - و َكةٌ شَ  
 - - - - - إب رِي قٌ  
 - - - - - ِمغ َرَفةٌ  
 1 - - - - َحَنِفيَّةٌ  
 - - - - - َمغ َسَلةٌ  
 - - 1 - - ِمر َحاضٌ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 
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الرابع 
)احلياة  
 اليومية( 

 - - 1 - 2 َلةِ يـَو ُم ال ُعط  

تَـي قِ    2 - 1 4 4 ظُ َيس 
 1 - 2 - 1 ُطو رٌ فَ  
 1 - - - - ءٌ َغَدا 
 1 - - - - َعَشاءٌ  
 1 - 2 - - َعائَِلةٌ  
 - - 1 - - َصابـُو نٌ  
 - - 1 - - يـَل َعبُ  –َلِعَب  
 1 - 2 - 1 يـَتَـَوضَّؤُ  –تـََوضَّأَ  
 - - 1 - - يـَُزو رُ  
 - - 1 - - ُكَرُة السَّلَّةِ  
رَتِي حُ    - - 1 - - َيس 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 
 اخلامس

َعاُم )الطَّ 
 َوالشَّرَاُب( 

 ُفُطو ر
- 2 - 1 - 

 1 1 - 4 - َغَداءٌ  
 - - - 3 - َعَشاءٌ  
 1 - 2 - - َكِثري ٌ  
 1 - - - - قَِلي لٌ  
 8 1 - - - أَُرزٌّ/ ُرزٌّ  
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 - 1 - 1 - َدَجاجٌ  
 2 - - - - حلَ مٌ  
 - - - - - مَسَكٌ  
 - - - - - َسَلطَةٌ  
 1 - - 1 - فَاِكَهةٌ  
 1 - - 2 - َوز نٌ  
  ٌ  - 1 1 - - مسَِني 
 - - - - - ي فٌ حنَِ  
 1 - 2 - - َعاَداٌت/َعاَدةٌ  
 - 1 - 2 - َعِصري ٌ  
 4 - - 1 - بـَي َضةٌ  
 2 - - - - َمو زٌ  
 8 1 - - - َكي لٌ  
 1 1 1 1 - َحِلي بٌ  
 1 - 1 - - يـَتَِّبعُ -تَـَّبعَ اِ  
 - - 2 - - يـَُغدِّي -َغدَّى 
 - - 2 - - َفظُ حَي  -ظَ َحفِ  
 - - 2 - - جُيَدِّدُ -َجدََّد  
 1 - 2 - - َنَشاطٌ  
 1 - 2 - - َهض مٌ  
 - - 1 - - ِوَعاءٌ  
 - - 1 - - َعَناِصٌر/ُعن ُصو رٌ  
  ُ ِتني   - - 1 - - بـُُرو 
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 6 - 2 - - َأِصحَّاُء/َصِحي حٌ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وجود التكرار 

السَّاِدُس 
 ( اَلةُ )الصَّ 

 - - - - 1 عُ َيضَ 

 - - - - - َحانَ  
 1 - - - - اأَلَذانُ  
 1 1 - - - ُمنَـبِّهٌ  
 1 - - - - َقرِي بٌ  
 1 - - - - ي دٌ بَعِ  
 - - - - - َمرِي ضٌ  
اَلنُ    - - - 1 - َكس 
 - - - 1 - َصِحي حٌ  
 - - - 1 - آِسف   
 - - - 1 - اِنـ َتِظر   
 - - 1 - - َأمهََِّيةٌ  
 - - 3 - - َلبَ طَ  
 - - - - - َشاَهدَ  
نٌ    - - - - - رُك 
 - - - - - راَِيَضةٌ  
 - - - - - َفص لٌ  
َتبٌ    - - - - - َمك 
 - - - - - ُكر ِسيٌّ  
 - - - - - َسبـُّو َرةٌ  
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 - - - - - ِخزَانَةٌ  
 - - - - - ِحرب ٌ  
 - - - - - قـََلُم ِحرب    
 - - - - - مم َسَحةٌ  
َطرَ مِ    - - - - - ةٌ س 
 - - - - - َخرِي طَةٌ  
 - - - - - َوَحةٌ ِمر   
 - - - - - َلو َحُة اإِلع اَلمِ  
ُف ا   - - - - - خل ُُضو رِ َكش 
َوُل   َد  اجل 

 - - - - - الدِّرَاِسيُّ 

 - - - - - َمز بـََلةٌ  
 - - - - - َرةٌ طَب ُشو   
َنَسةٌ    - - - - - ِمك 
َباحٌ    - - - - - ِمص 
 - - - - - َرفٌّ  
 - - - - - ُمع َجمٌ  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ التكرار  وجود

يف االستماع  يوجد التكرار  ب  يف هذا الكتاكما كتب يف اجلدول السابق أن  
مل يكن هلا لكن أكثر من املفردات  والكالم واقراءة والكتابة وكذلك يف التمريين.  

لكن يف كل   ذلك   يكن مثلضها مل  وبع  فردات هلا التكرار الكثري. بعض املالتكرار
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التعلم اال  وحدات  والكالم حنو  الفهم   ستماع  لتحقيق  تدريبات  والكتابة  والقراءة 
 . سة واملمار 

الثالث:   و أاملبحث  التشابه  اللغة  االوجه  تعليم  يف كتاب  املواد  حمتوى  بني  ختلف 
ملدرس الس العربية  الفصل  املتوسطة  حممدية  اللغةة  يف  ماهر  و كتاب  ربية  الع  ابع 

 لسابعإلسلمية املتكاملة املتوسطة الفصل امدرسة الل
درسة حممدية املتوسطة ملبعد عرضت الباحثة البياانت يف كتاب تعليم اللغة العربية  

اإلس للمدرسة  العربية  اللغة  يف  ماهر  وكتاب  األول  املبحث  يف  السابع  المية  الفصل 
من هذين كتابني من  لبيانت تعرض ا ة أن فصل السابع، أرادت الباحثاملتكاملة املتوسطة ال
 وتدرجها وعرضها وتكرارها. وذلك فيما يلي:   حيث اختيار املادة

 تاب تعليم اللغة العربية وكتاب ماهر يف اللغة العربية كأوجه التشابه بني   .أ
 اختيار املادة  .1

الباحثة   هذيوجدت  يف  أباملواد  مناسب  هذين    يف  عينة امل  متعل الهداف  ن كتابني 
تارة من هذين كتابني هي  أي اللغة املخاختيار اللغة  و   الطلبة  ر كفاءةمعيادت  وجو   كتابني

وعموامل   الفصحى  العربية  التعلم التعلمإمكانية  اللغة  فرصة  مدة  بيان  الباحثة  جتد  ومل   .
 مفصال. 
 تدرج املادة  .2

املواد  مجع  يف  الباحثة  أن  من  رأت  وا  هذين كتابني  من املفردات  خيلوا  ال  لقواعد 
   والتوازي التباينتجانس و ة المراعا

الرتتيب يف  األسس   أن   حثةالبا   رأت   وأما  مبادئ  إىل  مستند  والقواعد  املفردات 
 ولوجياالسيك
 ادةرض املع .3

استخدم التفضلي  هذان كتاابن   فقد  املتعلم يف اإلجراء  اإلندونيسيا  لغة  اللغة    .وهي 
م  واستخد  .املادةعرض  واحلوار والنص للقراءة ل  اجلدوالإلجراء املقصودي عرض  اويف  
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املادة  لعرض  اإلجرا  الصور  يف  السياقي  ووجدت  والقيم ء  اإلسالمية  الثقافة  مراعاة 
النو   اإلسالمية ابملوضوعوضع  املناسب  واحلديث   ص  القرآن  من  النصوص  وفيها 

 الزائدة  وضع املفردات و  النبوي أو احملفوظات واألمثال
 التكرار   .4

التك واحلوار  يوجد  االستماع  يف  واوالكرار  التدريب لقراءة  تابة  يف  تكرارها  وكذلك 
   .والتمرينات 

 اللغة العربية العربية وكتاب ماهر يف أوجه االختلف بني كتاب تعليم اللغة  .ب
 اختيار املادة  .1

مل يكن   لذيحثة مناسب ملستوى املبتدئ ارأت البا  "تعليم اللغة العربية"كتاب  يف  
العربية من قبهلم زاد كايف يف   اللغة  العربية"    ب "ماهرأما كتا. و لتعلم  اللغة  مناسب يف 

مه حيتاج إىل فاستخدا  من قبل.  الذي هلم زاد كايف يف تعلم اللغة العربية  توسطاململستوى  
 التكثيفي.  املراقبة

العربية"   اللغة  اللغة يف كتاب "تعليم  املستخدمة سهلة   كانت املفردات ويف اختيار 
 عضها صعبة. ب ربية"لغة الع الوأما كتاب "ماهر يفتخدام. وشائعة االس

التعلم إمكانية  عوامل  العربية"يف   ويف  اللغة  "تعليم  املفردات كان   كتاب  اختيار 
املختارة والرتكيب   ابملادة  مناسب  العربية"وأما    والنصوص  اللغة  يف  "ماهر  اختيار    كتاب 

بعض اج املالحظة أكثر ألن يف  لنصوص جيد إال أن يف بعض حيتاملفردات والرتكيب وا
 . ادةاملة فيها املفردات مل يكن عرضها يف املختار النصوص 

 املادة  تدرج .2
الل  "تعليم  يف كتاب  أن  الباحثة  وجدت  اجلمع  العربية"يف  املفردات   غة  كانت 

  هر يف اللغة العربية" كتاب "ماويف    والقواعد ال خيلوا من مراعاة التجانس والتباين والتوازي 
خيلو اكذلك   ال  والقواعد  منملفردات  والتوازي التجان  مراعاة  ا  والتباين  من إال    س   قليال 

 فردات. امل
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 املادة عرض .3
التفاضلي   العلإلجراء  اللغة  "تعليم  إندونيسية ربية"  يف كتاب  تعرض  املواد  بعض 

  . وأما والقراءة والكتابة(  )مقدمة املوضوع والقواعد( وبعضها عربية )مواد االستماع واحلوار 
ال  يف اللغة  يف  "ماهر  )مقدمة  املواد  بعض    ة"عربيكتاب  إندونيسية  املوضوع  تعرض 

 اعد( وبعضها عربية )مواد االستماع واحلوار والقراءة والكتابة( والقو 
. وأما  العالمة للمادة اليت تطلب االنتباه  وضعكان بعض املواد    إلجراء املقصوديلو 

يفيف كتاب   العربية"  "ماهر  اللغة  النص    للتعبري  الستماعل عرض  فهي الش   والعناصر 
 . لعربية"كتاب "تعليم اللغة االذي ال يوجد يف   تحريريوال

يف   التصوري  اإلجراء  العربية"  وكان  اللغة  "تعليم  املتفوتة  كتاب  الصورة  على  جتري 
جتري     العربية"  "ماهر يف اللغةكتاب  كن مل يتم بعض الصورة لعرض املواد. ويف  وامللونة ل

الصورة   أبيض و على  لوهنا  اأسوداملتفتة لكن  الصورة  تلصورة  ، لكن  جيدا ألن  املواد  بني 
 ملواد مناسبة اب

ضع النصوص العربية من و اقي مل خيتلف بني هذين كتابني كثريا إال  يولإلجراء الس 
النبوي   واحلديث  آالقرآن  يف كل  واحملفوظات  املوضوع  إىل  دخول  قبل  درس  خر  يف كل 

  يف اللغة العربية" "ماهر    يف كتاب أما  خطة التدريس املتنوعة. و   ، ويف املقدمة وضع املوضوع
 ة من القرآن الكرمي واحلديث وقول العلماء يف بعض الدرس ومل يكنوضع النصوص العربي

 واملهارة التمهيدية. يف بعضها، ووضع فيها اخلطة املنهجية 
 التكرار  .4

ة  والكالم والقراءة والكتابيف االستماع  اللغة العربية"  كتاب "تعليم  يف  يوجد التكرار  
مل  لتمرين.وا والت  لكن  اللغوية  املهارة  يف  وتكرار  تكرر كامال  قليل.  عدده  لكن  مرين. 

الزما. ألن تكرار املواد يف أوائل الدرس جيد ومتوازن.  املفردات يف هذا الكتاب مل يكن مت
 ويف أواخر الدرس ينخفض تكرارها.
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  الكتابةحلوار و ع وايوجد التكرار يف االستما   "ماهر يف اللغة العربية"تاب  يف كوأما  
التدريب   السنة وآخر  والقراءة وكذلك تكرارها يف  والتمرينات واالختابر الكفائي لنصف 

يف بعضها التكرار. وبعضها يوجد التكرار بعدد كثري وبعضها مل يكن هلا  السنة. ومل يكن  
 التكرار
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 اخلامس فصلال
 مناقشة نتائج البحث

 
تعلحتليل   .أ يف كتاب  املواد  احمتوى  اليم  ملللغة  املتوسطة عربية  حممدية  درسة 

 يف املرحلة املتوسطة على نظرية وليام فراجنيس ماكي الفصل السابع 

 دة اختيار املا .1
تعليم  املادة من كتاب  اختيار  الباحثة يف  اليت عرضتها  البياانت  استنادا من 

ملدر  العربية  الاللغة  الفصل  املتوسطة  حممدية  البسة  ستعرض  السابق  يف    احثة سابع 
و   حتليلهانتيجة   املواد  أهداف  حنو  يلي،  فيما  وقت مفصال  مدة  و  الكفاءة  معيار 

 التعلم. التعلم و اختيار اللغة وعوامل إمكانية
 األهداف  (أ

أن األهداف إحدى من شيء مهم حتليلها يف اختيار املادة. ألن املادة  
ال تعليمها.املعروضة  أبهداف  تناسب  أن  س زم  اليت  املواد  ينتظم  ا  درسه حىت 

 ة.الطلب
الباحثةاستن عرضتها  اليت  البياانت  من  الباحثة    ادا  استنتجت  السابق  يف 

كي بدليل يوجد أهداف عرض املواد يف أن هذا الكتاب قد استوىف معايري ما 
 هذا الكتاب. فستعرضها الباحثة يف اجلدول ما يلي:  

 5.1اجلدول: 
 ابألهداف املرسومة املواد جدول تناسب اختيار 

 اداملو  افاألهد س الدر  الرقم 
  األول 1

ُُرو ُف ) احل 
قراءة   .1 على  الطلبة  قدرة 

 احلروف اهلجائية 

كتابة   وتدريب  تلفيظ 
املنفص اهلجائية  لة احلروف 
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َجائِ  كتا .2 ( يَّةُ اهلِ  على  احلروف  القدرة  بة 
 اهلجائية 

احلروف   .3 حفظ  على  القدرة 
 اهلجائية  

شكل   ووضع  واملتصلة 
الذي    مناسبا  ابإلمالء 

     درسألقاها امل

 الثاين 2
 ( التـََّعاُرفُ )

وذك .1 معرفة  على  ر القدرة 
املتعلقة  ومعناها  املفردات 

 ابلتعارف 
ع  .2 النص  قراءة  على  ن القدرة 

 التعارف
عن  .3 احلوار  متثيل  على  القدرة 

 التعارف
الضمري  .4 معرفة  على  القدرة 

 املنفصل للمفرد  

للقراءة مفردات   والنص 
واألس املعروفة واحلوار  لوب 

التعارف   يف  وتعر يف 
 فصل ري املنالضم

 الثالث 3
 ( بـَي يِت  )

على .1 املفردات   القدرة  ذكر 
 ومعناها عن بييت

عن  .2 النص  قراءة  على  القدرة 
 بييت

عن  .3 احلوار  متثيل  على  القدرة 
 بييت

اسم  .4 معرفة  على  القدرة 
 اإلشارة  

للقراءة  والنص  املفردات 
مبوضوع   واحلوار املتعلق 

القواعد "بـَي يِت".   وتعريف 
 ارةاإلشيف االسم 

 الرابع 4
َريت  )  (ُأس 

املفردا  .1 ذكر  على  للقراءة ت القدرة  والنص  املفردات 
مبوضوع واحلوا املتعلق  ر 
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 ومعناها عن أسريت 

عن  .2 النص  قراءة  على  القدرة 
 أسريت 

على .3 عن   القدرة  احلوار  متثيل 
 أسريت 

معرفة   .4 على  ضمري القدرة 
 منفصل مثىن واجلمع

َريت  يف "أبُس  والقواعد   ."
ا )مثىن ملنفالضمري    صل 

 ع(واجلم

 اخلامس 5
َرَسيِت  )  (َمد 

على ذكر املفردات القدرة  .1
 ومعناها عن مدرسيت 

القدرة على قراءة النص عن  .2
 مدرسيت 

متثيل احلوار عن القدرة على  .3
 مدرسيت 

القدرة على معرفة ضمري   .4
 متصل 

للقراءة  والنص  املفردات 
مبوضوع و  املتعلق  احلوار 

يف  "َمد   والقواعد  َرَسيِت ". 
 ل املتصلضمريا

سادس ال 6
اأَلَدَواُت )

َرِسيَّةُ   ( ال َمد 

املفردات  .1 ذكر  على  القدرة 
األدوات  عن  ومعناها 

 املدراسية 

للقراء والنص  ة املفردات 
اوا مبوضوع ملتعلق  حلوار 

َرِسيَّةُ  ال َمد  ".  "اأَلَدَواُت 
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قراءة    القدرة .2 عن على  النص 
 األدوات املدراسية

عن  .3 احلوار  متثيل  على  القدرة 
 األدوات املدراسية

على .4 اسم   القدرة  معرفة 
 د"استخدام كلمة "عن

استخدام   يف  والقواعد 
 كلمة "عند" 

 السابع 7
َفةُ )  ( ال َوِظيـ 

القدرة على ذكر املفردات  .1
 ومعناها عن الوظيفة

القدرة على قراءة النص عن  .2
 الوظيفة

ل احلوار عن القدرة على متثي .3
 الوظيفة

على إمتام اجلملة القدرة  .4
 االمسية

و امل لل فردات  قراءة النص 
مبوضوع  املتعلق  واحلوار 

يف "ال وَ  والقواعد  َفُة".  ِظيـ 
 تركيب اجلملة اإلمسسة

 الثامن 8
 ( مَّةُ اهل ِ )

القدرة على ذكر املفردات  .1
 ومعناها عن اهلمة

القدرة على قراءة النص عن  .2

و امل لل فردات  قراءة النص 
مبوضوع  املتعلق  واحلوار 

يف "اهِلمَّ  والقواعد  ُة". 
 النعت واملنعوت
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 اهلمة 

ثيل احلوار عن القدرة على مت .3
 اهلمة 

على تعيني النعت القدرة  .4
 واملنعوت 

ت الباحثة أن األهداف من هذا الكتاب تعليم من اجلدول السابق استنتج  
 كلمة العربية ألهنما مفتاح يفاحلروف اهلجائية حىت يقدر الطلبة على قراءة وكتابة ال

العر  تعلم اللغة  الكويهدف    بية.وتعليم  املفردات هذا  ذكر  على  الطلبة  قدرة  تاب 
ومتثيل  وم العربية  النصوص  وقراءة  األعناها  القواعد  وتعريف  بعد احلوار  ساسية. 

للباب  الكتاب  املواد يف هذا  اختيار  النتيجة أن  الباحثة  العميقة أخذت  املالحظة 
اهلاألول   احلروف  أصوات  لتمييز  احلر هتدف  وكيفية كتابة  اجائية    هلجائية وف 

املختدرجيي املواد  هتدف  التايل  للباب  مث  االستماع  ا،  مهارة  وممارسة  لتعليم  تارة 
والكتابة  والكالم  ابألهداف   والقواعد.  والقراءة  تناسب  املعروضة  املواد  فكانت 

 احملددة.
هداف واد يف هذا الكتاب مناسب ابألمن مث استنتجت الباحثة أن اختيار امل

هداف   اختيار املادة لتناسب اختيارها ابأل معايريد استويفاب قاحملددة. فهذا الكت
 املرسومة.

 الكفاءةمعيار  (ب 

ة املتدئني لكون املواد سهلة الفهم.  هذا الكتاب مناسب مبوستوى الطلب
للطلب مناسب  املعروضة  املواد  تعليم  من  املرجوة  الكفاءة  غري  وأما  املبتدئني  ة 

ابلع املرجو انطقني  الكفاءة  ألن  يعربية.  قدرةة  اللغة   الطلبة  ىن  استيعاب  على 
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رة اللغوية حىت ميكن الطلبة على تطبيق حنو عناصر اللغة واملهاالعربية األسسية  
العربية أ اللغة  استخدام  على  هلم  تدريبا  البسيطة  العربية  اللغة  استخدام  و 

 لالتصال يف يوميتهم. 
الكتوكا هذا  يف  املواد  اختيار  يفن  الطلبة  بكفاءة  مناسب  مس اب  توى   

امل  بتدئني. امل والقواعد  والرتكيب  املفردات  املفردات و ألن  يعىن  الرتكيب  ستخدمة 
االستخ وشائعة  األسسية  مناسبة  والقواعد  املختارة  املواد  موضوع  وكان  دام. 

 ابألحول احمليط ابلطلبة.
الكتاب معيار كفاءة اهتم هذ  الكفاءة    قد  املقصودة  الطلبة، ألن معيار 

ل تعليم بتدئني. كما قال ماكي يف كتابه "حتليلبة املاسب للطد منمن اختيار املوا
   60على مستوى الطلبة. ار الكفاءة الختيار املواد البد أن يؤسس اللغة " أن معي

 مدة وقت التعلم   (ج

السابق أن إل الباحثة يف  اليت عرضتها  البياانت  املواد يف  استنادا من  متام 
لقسمني يعىن الفصل  م إىل انة ينقس الس   حيتاج إىل سنة واحدة. ويفهذا الكتاب  

وال األول  فالدراسي  الثاين.  الدراسي  الكتاب  فصل  هذا  يف  املواد  موضوع  كان 
روس وذلك موضوع احلروف اهلجائية والتعارف وبييت وأسريت ومدرسيت مثانية د

واهلم الوظيفة  املدرسية  أربعةواألدوات  الدراسي  الفصل  ولكل  املوضوعات.    ة. 
 مبدة الوقت املوجودة. متامها ميكن إ تارةفاملواد املخ

الكتاب  هذا  التع  لكن  وقت  مدة  يعرض  مفصالمل  يف    ،لم  حصة  كم 
اللغ لتعليم  وقال األسبوع  السابع.  الفصل  املتوسطة  حممدية  ملدرسة  العربية  ة 

وق حباجة  تناسب  أن  التعلم  وقت  مدة  أن  خيتلف ماكي  فقد  الطلبة.  تعلم  ت 
للطلبةحا اللغة  تعلم  وقت  انطبتدئني  امل  جة  املبتدئني  غري  الطلبة  مع  هبا  قني 

 
60 Willam Franciss Mackey, Language Teaching Analysis......, h.163 
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وقت  انطقني   حاجة  وخيتلف  والطلبةهبا.  املبتدئني  الطلبة  بني  اللغة   تعلم 
    61املتوسطني والطلبة املتقدمني.

 اختيار اللغة (د

ائعة واملستخدمة كثرية كانت اللغة املختارة يف هذا الكتاب هي اللغة الش 
الللطلب هي  املختارة  فاللغة  املدرسة   ابلطلبةاحمليط  لغة  ة.  حول  كاملفردات 

فقا يتصف  واألسرة.  أن  ماكي  ألن  ل  الطلبة.  مبجتمع  مناسب  اللغة  اختيار 
املتوسطة  الطلبة   املدرسة  يف  الطلبة  هو  الكتاب  هذا  يف  املواد  يدرسون  الذين 

الكتاب   اللغة يف هذا  املدرسة واألسرةفاختيار  اللغة عن  يتعلق   هو  اليت  واللغة 
 62هبما. 

اللغفن املستوع  الة  اللغة  وليست  الفصحي  اللغة  هو  فهذا  خدمة  عامية 
وع. فقد خيتلف لغة العامية يف  ل الطلبة يف التعلم. ألن اللغة العامية كثرة النيسه

وقال  املصرى واملغرب وغري ذلك. ومل خيتلف بعضها ببعض يف اللغة الفصحى.  
بة تعليم  ل ابلنس صحى أفضالف  بنوع اللغة. فتعليم اللغةماكي يف كتابه أن يهتم  

ا اللغة  ألن  العامية.  للفاللغة  سهلة  يف  لفصحى  القواعد  على  مؤسس  ألنه  هم 
حسن أن يتعلم الطلبة اللغة العربية الفصحى لكون اللغة  ويست  63تركيب اجلمل. 

اللغة   إىل  ابلنسبة  أضياق  العامية  الفصحى. العربية  الكتا   64العربية  ب  وهذا 
املبتدئني للطلبة  يستخلكو   مناسب  اللغنه  الفصحى.  دم  الطلبة ة  يساعد  فهذا 

اال ابلعرب  على  واختلفت  تصال  املسافات  تباعدت  مهما  معهم  والتكييف 

 
61 Willam Francis Mackey, Language Teaching Analysis......, h.163 
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طار. هبذا حيقق وظيفة اللغة األساسية وهي القدرة على االتصال ابآلخرين األق
وك بينهم.  املنافع  امل وتبادل  جهد  مع  الطلبة  يستطيع  يتصل ذلك  أن  بذول 

ال هذا  عريبابلرتاث  ماتعخبالف    يف  بني  حتول  فإهنا  للعامية،  وبني تعليمه  لمه 
الفصيحة يستطيع أن يفهم    اله ابلرتاث الفكري العريب. وبتقدمي تعليم العربية اتص

 العامية.     
 ابلعربية ألن  اللغة املعروضة يف هذا الكتاب مناسبة للمبتدئني غري انطقني

كافية ألن يتعلم اللغة ردات اللك املفميت  دمة سهلة لكون املبتدئ ملاللغة املستخ
ي العربية كناطق ومل  هبا  اليت ني  العربية  اللغة  وثقافة  اجلمل  تركيب  على  ستعب 

ثقافة ي يعىن  الطلبة  ثقافة  مع  املستخدمة  اللغة  تكييف  مت  وقد  فيها.  تضمن 
وهذا مهم لسهولة الطلبة  م اللغة العربية للمبتدئني.  اإلندونيسي لبعث إرادة تعل 

ب لدي  الكتاب مناس ربية يف يوميتهم ألجل املمارسة. فهذالغة العطبيق اللى تع
للغة املعروضة شاهبة ابللغة األم وممكن  الطلبة املبتدئني غري انطقني ابلعربية ألن ا

 للمبتدئني على اكتساهبا. 

 عوامل إمكانية التعلم  (ه

امل الكتوكانت  املستخدمة يف هذا  والشمول فردات  ابلشيوع  اب متصف 
سس الختيار  ا يناسب ابألطلبة والتوازع واملتاحة واأللفة. فهذياة الالصقة حبوامل

 65عربية لغري انطقني هبا. املفردات يف تصميم كتاب تعليم اللغة ال
وهذا   سهل.  لكونه  األساسية  الرتكيب  هو  املستخدمة  الرتكيب  وكان 

أساس  فاليكون  املبتدئني.  الطلبة  لدي  اجلملةا  هو  املستخدم  مسية  اال  رتكيب 
اوا تركيجلملة  هي  الرتاكب  هذه  ألن  إذالستفهامية.  أساسي.  فهم  ب  حتقق  ا 

 
65  Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, ....., 
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هلم   فسهلة  األساسية  القواعد  حنو  أوسع  الطلبة  اجلمل  تركيب  تطوير  على 
 وأعمق.

يف  املعروضة  املفردات  يستخدم  الكتاب  هذا  يف  املستخدمة    والنصوص 
  . فالنص األساسيكيب  ستخدم يف النصوص هو الرت بداية املوضوع والرتكيب امل 

بة املبتدئني. لكون املفردات ومناسب للطل املعروضة يف هذا الكتاب سهلة الفهم 
 ة والخيرج من املوضوع احملدد. والرتكيب املستخدم سهل 

مناسب  الكتاب  هذا  يف  املختارة  املعروضة.   ةفالنصوص  املواد    مبوضوع 
النصوص يف  املضمونة  املعروض  فالقواعد  ابلقواعد  لكمناسبة  املوضة  وع.  ل 

السهلة، كانوال النصوص  هي  املختارة  املتجاورة نصوص  أحوال  عن  تصور  ت 
الطلبة بثقافة  الطلبة. وتناسب  اللغة   حبياة  إندونيسية. ألن يف تعليم  ثقافة  يعىن 

ة،  ب أبحوال الطلبة منها الثقافر العربية لغري الناطقني هبا أن تبدأ بتعليم ما هو أق
تصو  على  الطلبة  التسهيل  و ير  يف   استخدامملعىن  والتبحر  املمارسة  ألجل  اللغة 

 طبيق.الت
السيما    الرتكيب املستخدم يف النصوص سهل  ومناسب لطلبة املبتدئني

وهي  االمسية  اجلملة  هو  النصوص  يف  املستخدم  الرتكيب  هبا.  الناطقني  لغري 
اب  كيب املعروض يف هذا الكتها اجلملة االستفهامية. فالرت يتركيب أساسي. وف

الرتكه الذيو  أساس  يب  يكون  أن  فيمكن  االستخدام.  الطلبة شائع  لتزويد  ا 
ا لناضجة  األعلى،  للمستوى  العربية  اللغة  ابملواد  لتعلم  يتوجه  أن  قبل  ألساس 

 األعلى واألنواع وأصعب. 
اللغة تعليم  يف كتاب  حتليلها  الباحثة  حممدية    فخلصت  ملدرسة  العربية 

 لتلي:ول اسطة الفصل السابع يف اجلداملتو 
 5.2جلدول: ا

 تيار املادة جدول اجلوانب امللحوظة يف أسس اخ
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اجلوانب 
 امللحوظة

 امللحظة  وجودها

 األهداف 
ابألهداف  اختي ✓ مناسب  الكتاب  هذا  يف  املادة  ار 

 احملددة
 معيار الكفاءة  

✓ 
الكفاءة   تعمعيار  من  هذا  املرجوة  يف  املواد  ليم 

من ا الكتاب  يعىن  الطلبة  مبستوى  وى  ملستاسب 
 تدئ املب

 ة وقت التعلم  مد
✓ 

حملتاجة إلمتام املواد املعروضة يف  أن مدة وقت التعلم ا
 هذا الكتاب مل تعرض مفصال. 

 اختيار اللغة 
✓ 

للطلبة  مناسب  الكتاب  هذا  يف  املعروضة  اللغة 
الد مبجتمع  مناسب  فاللغة  ونوع  املبتدئني  ارسني. 

  هي اللغة العربية الفصحى.اللغة املختارة 
إمع كانية وامل 
 علمهات

✓ 

تيار املفردات اختارت  ولعوامل إمكانية تعلمها فالخ
واأللفة  والتوازع  ابلشمول  متصف  املفردات 

واملتاح  تطبيقهما واملالصقة  مث  األساسية  والرتكيب  ة 
فانصوص   النصوص.  يف  والرتكيب(  )املفردات 

 كيب خارج املادة.  ارة ال يستخدم املفردات والرت املخت
 

الكتاب قد استويف السابق استنتجت الباحثة على أن هذا    دول يفإىل اجل  تناداس
امل اختيار  لكون  املادة  اختيار  يف  ماكي  الكتامعايري  هذا  يف  مراعاة واد  من  الختلو  ب 

تعلم. لكن هناك النقد يف األهداف ومعيار الكفاءة ومدة وقت التعلم وعوامل إمكانية ال
تعلم تفصيلية حنو كم احلصة احملتاجة  وقت ال  ؤلف مدةامل  وقت التعلم، ألن مل يعرض  مدة

 يف األسبوع.    
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 تدرج املادة  .2
اللغة مواد  تعلم  أن  املعقول  من  مث    ليس  من  واحد.  آن  يف  مجيعها  العربية 

 التجمع والرتتيب.   حيتاج تدرج املواد يف تعليمها. فركز ماكي يف تدرج املواد إىل
 ( Groupingالتجمع ) (أ

أن للتجمع  على  تست  الزم  الند  واملواد  أساس  والتوازي.  والتاابين  تجانس 
 نظريته. تستويف أسس التجمع الذي قدم ماكي يف ملعروضة يف هذا الكتاب قد ا

 5.3اجلدول: 
 جدول وجه التجمع يف املفردات والقاعدة

وجه التجمع يف  املوضوع  الرقم 
 تاملفردا

 وجه التجمع يف القاعدة

الدرس األول   1
ُُرو فُ )  ة( يَّ َجائِ اهل ِ  احل 

إن املواد متجانس يف متييز  -
ا وقراءهتا  احلروف  هلجائية 

بينها   ومتباين  وكتابتها. 
وكت قراءة  يف  ابة  ومتواز 

 احلروف اهلجائية 
الدرس الثاين  2

 ( التـََّعاُرفُ )
املفردات  كانت 
فيه   املعروضة 
مبوضوع    متجانسة 

ومتباينة   التعارف 
ببع ض بعضها 

بعضها   ومتوازية 
 ببعض

اكا متصفة لقواعد  نت 
الضمري  اب يف  لتجانس 

وف للمفرد  يها املنفصل 
بعضها   والتواز  التباين 

 ببعض

املفردات كاالدرس الثالث  3 منت  القواعد  تصفة كانت 
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ابلتجانس  ( بـَي يِت  ) متصفة 
"بـَي يِت "   مبوضوع 
التباين   وفيه 
بعضها   والتوازي 

 ببعض

ة  ابلتجانس يف اسم االشار 
والتوازي  التباين    وفيها 

 ها ببعضبعض

رس الرابع الد 4
َريت  )  (ُأس 

ت املفرداكانت  
ابلتجانس  متصفة 
َريت "   "ُأس  مبوضوع 
التباين   وفيه 

ب عضها  والتوازي 
 ببعض

متصفة  القواعد  كانت 
الضمري   يف  ابلتجانس 
واجلمع   للمثىن  املنفصل 
والتوازي  التباين    وفيها 

 بعضها ببعض

 الدرس اخلامس 5
َرَسيِت  )  (َمد 

امل ت فرداكانت 
نس ابلتجا  متصفة

مبوضوع  
وفي َرَسيِت "  ه  "َمد 

والتوازي  التبا ين 
 بعضها ببعض

متصفة  القواعد  كانت 
الضمري  يف    ابلتجانس 

التباين   وفيها  املتصل 
 والتوازي بعضها ببعض 

الدرس اخلامس  6
اأَلَدَواُت )

َرِسيَّةُ   ( ال َمد 

املفردات كان ت 
ابلتجانس  متصفة 

اأَلَدَواُت وضوع "مب
رَ ال مَ  وفيه  ِسيَّةُ د   "

والتوازي   التباين 
 بعضها ببعض

ال متصفة كانت  قواعد 
ابلتجانس يف يف استخدام  
كلمة "عند" وفيها التباين  

 والتوازي بعضها ببعض 
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الدرس السابع  7
َفةُ )  ( ال َوِظيـ 

املفردات   كانت 
ابلتجانس  متصفة 

َفةُ ال  مبوضوع " "  َوِظيـ 
التباين   وفيه 

بعضها  وا لتوازي 
 ببعض

ا متصفلقواكانت  ة عد 
اجلملة  ابلتج يف  انس 

وفيها     التباين االمسية 
 والتوازي بعضها ببعض 

الدرس الثامن  8
مَّةُ )  ( اهلِ 

املفر  دات كانت 
ابلتجانس  متصفة 

" مَّةُ مبوضوع  "    اهلِ 
التباين   وفيه 
بعضها   والتوازي 

 ببعض

متصفة  القواعد  كانت 
النعت   يف  ابلتجانس 

التباين  واملنعوت   وفيها 
 ببعض  عضهاوالتوازي ب

السابق أن    استنادا الكتاب إىل اجلدول يف  التجمع.   هذا  الهتمل مبراعاة 
التجانس والتباين والتوازي يف التجمع  فالدليل على ذلك أن هذا الكتاب يراعي  

الطلبة على التنظيم  يف املفردات والقواعد. بوجود التجمع يف تدرج املادة يساعد  
ال  والتعلم. يف  الطلبة  اليتحر  اتعلمحىت  ألن  ا.  من ملواد  الخيرج  ملدروسة 

 66التجمع.
 (Squence)الرتتيب  (ب 

ا مبادئ  على  يستند  أن  البد  الرتتيب  أن  ابلتجمع  ألسس  خيتلف 
اللغوية أكثر شيوعا واستخداما واألكثر  السيكولوجيا. حنو من تقدمي املفردات 

رج التد النطق والكتابة، وكذلك  بة إىل األقل شيوعا وسهولة يفسهولة نطقا وكتا
 األصل إىل املشتق.إىل اجملرد ومن حملسوس من ا
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القريبة    لنسبة إىل تقدمي املوضوع أن هذا الكتاب يبدأ ابألشياء احملسوسةاب
مبوضوع   املوضوع  ويبدأ  اهلمة.  إىل  اهلجائية  احلروف  من  وذالك  الطلبة  أبحوال 

 ة. جائيقرائة وكتابة احلروف اهل عريف احلروف اهلجائية وكيفيةأساسي يعىن ت
هي  املفرداأما   املستخدمة  وقت  احملسوسة  الطلبة.  املفردات  أبحوال  ريبة 

الطلب عند  وشيوعا  استخداما  أكثر  يف  واملفردات  الكتاب  هذا  ركز  مث  من  ة. 
 تقدمي االسم أوال.

ساسية. يعىن القواعد  أما للقاعدة أن هذا الكتاب يبدأ بعرض القواعد األ 
و األساسي  إىل قواعد النح  تطويرهاية. مث  لعربة قراءة ومتابة الكلمات ايف كيفي

الض للمثىن كتعريف  املنفصل  الضمري  مث  اإلشارة  اسم  مث  للمفرد  املنفصل  مري 
اجلمع مث الضمري املتصل مث استخدام كلمة عند مث القاعدة يف تكوين اجلملة و 

د  ا الرتتيب، فرتتيب القواعالنعت واملنعوت. بنظر إىل هذاالمسية مث التعريف يف  
  الصعبة.دأ من السهلة إىلكتاب يبهذا ال يف

املها مهارة  وأما  مث  االستماع  مهارة  من  يبدأ  الكتاب  هذا  يف  اللغوية  رة 
املهارة  الق من  يبدأ  اللغوية  املهارة  تعليم  ففي  الكتابة.  مهارة  مث  احلوار  مث  راءة 

ا إىل  مهاالستقبالية  من  يعين  االنتاجية  املهارة  مهارة  إىل  االستماع  بة.  لكتا ارة 
ا  لكن مهلذا  يف  ركزت  الدر لكتاب  يف  الكتابة  املوضوع هارة  يف  وأما  األول  س 

رة الكتابة كثريا. مهما عند علماء اللغة أن الثاين إىل الثامن مل يكن اهتمام مبها
ة  ماع مث مهارة الكالم مث مهار ترتيب يف تعليم املهارة اللغوية يبدأ من مهارة االست 

ة ارة االستماع مث مهار يبدأ بتعليم مه  الكتاب   لكن هذابة،  القراءة مث مهارة الكتا 
الكتابة. لكن عل  الكالم أي احلوار مث مهارة  يبدأ القراءة مث مهارة  ى كل حال 
 تعليم املهارة اللغوية من املهارة االستقبالية مث املهارة االنتاجية. 

 5.4اجلدول: 
 درج املادة جدول اجلوانب امللحوظة يف ت
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اجلوانب 
 وظةامللح 

 ة امللحظ وجودها

 اجلمع
✓ 

الختلوا من مراعاة التجمع.  املواد يف هذا الكتاب  أن  
يست الكتاب  هذا  يف  التجمع  أن  إىل  الدليل  ند 

 التجانس والتباين والتوازي 
 الرتتيب

✓ 

يستند   الرتتيب  ألن  جيد  الكتاب  هلذا  الرتتيب  أن 
دأ من السهلة إىل األسس السيكولوجيا. يعىن يب  إىل

املالباسط  من    الصعوبة من  إىل  إىل  عقدة  احملسوس 
 اجملرد

من يف    نظرا  ماكي  معايري  استويف  قد  الكتاب  هذا  أن  السابق  يف  اجلدول 
التجمع تدر  مراعاة  من  الخيلوا  الكتاب  هذا  يف  املواد  تدرج  ألن  املواد.  ج 

استند  67والرتتيب. التجمع،  التجانس  يف  مبادئ  على  املواد  والتوازي.  ت  والتباين 
 68على مبادئ األسس السيكولوجيا.املواد استندت لرتتيب يف اوأما 

 عرض املادة .3
ال هذا  أن  الباحثة  عرضتها  اليت  البياانت  إىل  معايري  نظرا  استويف  قد  كتاب 

املقصودي واإلجراء  التفاضلي واإلجراء  املواد من جانب اإلجراء   ماكي يف عرض 
 عموما. التصويري واإلجراء السياقي 

 5.5اجلدول:
 ظة يف عرض املواد على ضوء ماكيامللحو  اجلوانب جود جدول و 

اإلجراء اإلجراء اإلجراء اإلجراء نب اجلوا
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 السياقي ريالتصوي املقصودي التفاضلي امللحوظة
 ✓ ✓ ✓ ✓ وجودها

 اإلجراء التفاضلي  (أ

على  هو اإلجراء يف تقدمي املواد  كما عرف يف السابق أن اإلجراء التفاضلي  
الكل  ترمجة  إتيان  معىن  إتياأو  مات  شكل  ألن ن  قليال.  إما  األم  بلغة   الكلمات 

التفت اإلجراء  من  وقصد  ابلعربية.  الناطقني  غري  لطلبة  املواد  يعىن صدر  اضلية 
 لتسهيل الطلبة على فهم املواد املعروضة السيما للمبتدئني.

العر  اللغة  تعليم  املتوسطة  ويف كتاب  حممدية  ملدرسة  أن  بية  الباحثة  وجدت 
املو  فبعض  ابللغتعر   يها اد  املقدمة،ض  يف  تقع  وذلك  اإلندونيسية.  فيها    ة  تعرض 

الدخول   قبل  اإلندونيسية  ابللغة  املوضوع  لتعرف  التعريف عن  املوضوع وذلك  إىل 
وضوع  الطلبة عن الصورة الصورة العامة لذلك املوضوع حىت يعرف الطلبة أحوال امل

من   الطلبة.  يدرسه  االذي  أيخذ  أن  للطلبة  ميكن  حنوات   باهالنتمث  املواد ركيز  و 
 املدروسة. 

التعليمات املوجودة يف الكتاب تستخدم اللغة العربية لكن  ورأت الباحثة يف  
إتي اللغة مع  ابستخدام  نفسه  ويدرب  يتعلم  أن  الطلبة  ميكن  لذلك  ترمجتها،  ان 

ووضعت   فقليال.  قليال  االعربية  التعليمات  مجيع  يف  من الرتمجة  أكثرها  ليت كانت 
الاجلمل  و فعل ة  هذاية  وتو   كان  االمسية.  اجلملة  يف  تركز  ابللغة الكتاب  القاعدة  ضح 

هي اليت  القاعدة  فهم  على  لتسهيل  ويف    اإلندونيسية  اجلمل.  تركيب  يف  أساس 
ت يف  املواد  لتوضيح  االندونيسيا  اللغة  الكتاب  هذا  استخدم  األول  عريف  الدرس 

 ائية.  اهلجوف احلر يف كيفية  قراءة وكتابة  احلروف اهلجائية وقاعدة
مي األول مل  الدرس  أن يف  الباحثة  املفردات رأت  الكايف يف  الزاد  الطلبة  تلك 

العربي اللغة  يف  يف والقاعدة  املواد  توضيح  يف  اإلندونيسيا  اللغة  استخدم  مث  من  ة. 
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ألن املواد طلبة يف تعلم اللغة العربية  الدرس األول. حىت ختفض السأمة من نفوس ال
 سهلة للفهم.

ألن هذا الكتاب    اب معيار ماكي لتعليم اللغة العربية.ذا الكتيف هستو قد اف
يعىن املواد.  عرض  يف  التفاضلي  اإلجراء  على  أي  جتري  الطلبة  بلغة  املواد  تعرض   

غري انطقني من مث هذا الكتاب مناسب للطلبة  69الدارسني وهي اللغة اإلندونيسيا. 
لل  خاصة  السأمة منابلعربية  فتخفض  عر   لطلبةا  نفس   مبتدئني.  املواد يف ألن  ض 

 عة اإلجراء التفاضلي. فاملواد املعروضة سهلة. للفهم.  هذا الكتاب جتري على مرا 

 املقصودي اإلجراء  (ب 

اإلجراء  تراعي  الكتاب  هذا  أن  السابق  يف  املعروضة  البياانت  إىل  نظرا 
امل عرض  يف  يفاملقصودي  املضمون  القصد  إليصال  إىل واد  املدرسي  الكتاب   

 هم الطلبة حنو املواد املعروضة. تحقيق فهذا لو  لبة.الط
اإلجراء  استن أشكال  هناك  املقصودي  اإلجراء  أشكال  يف  اجلدول  على  ادا 

املقصودي إليصال املواد املعروضة يف الكتاب املدرسي حنو اجلدول واحلوار والنص 
 للقراءة.

هذا امل  يعرض  ابإلجراء  املواد  لشر الكتاب  اجلدول  شكل  على  ح قصودي 
املنفصل واسم  روف اهلل احلكاأش املتصلة والضمري  املتصل.  جائية  اإلشارة والضري 

ييز بعضها ببعض حىت حتقق فهم الطلة بعرض هذا اجلدول قد يسهل الطلبة على مت
اإل واسم  املنفصل  والضمري  املتصلة  اهلجائية  احلروف  أشكال  والضمري حنو  شارة 

 املتصل.
يفوعرضت   تطبيقها  شكل  على  الاملواد  لتف نص  الط.  تطبيق هيم  على  لبة 

 كون متثيال للطلبة يف التعبري.املفردات يف اجلمل، لي
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احلوار ليكون متثيال للطلبة يف استخدام وكذلك هذا املواد تعرض على شكل  
التد على  الطلبة  ميكن  حىت  احلوار  يف  الكلمات  أو  االتصال املفردات  يف  ريب 

حنو   اببغريهم،  اتصل  إذا  احلوار  ابملأ   لرجلكيفية  فو  على رأة.  الكتاب  هذا  عرض 
 لتخضري املثال يف احلوار تناسب ابخلطاب. عدة أشكال احلوار

العالمة اخلاصة كإعطاء لون األمحر أتكيدا للمادة  ويف بعض املواد وضعت  
 ى متييز بعضها ببعض. املعروضة وطلب االنتباه فيها. لتسهيل الطلبة عل 

يل احلوار. حىت يرتسخ  شكل متث على  الألفعللمعلم أن يعرض املواد ابفينبغي 
بة. وعليه أن حتول األحوال املناسب مبوضوع املواد. وتعرض النص يف أذهنان الطل 

املواد  حنو  الطلبة  ذهن  يف  يتصور  حىت  املعروضة  األشياء  إبشارة  أي  ابحلركة 
 70املعروضة. 

 صويري اإلجراء الت (ج

ح اإليضا   وسائل  عن يضإىل الطلبة يطلب للمؤلف أإليصال مضمون املواد  
املدرسي. فقد استويف هذا الكتاب معيار ماكي لتوضيح املواد املعروضة يف الكتاب  

 راء التصويري يف عرض املواد ألجل توضيح املواد.  أبن يهتم جانب اإلج
 5.6: اجلدول

 جدول حتليل اإلجراء التصويري 

 نوع الصورة  وع املوض
صفحة 
 الدليل

 ليل الصورة حت

   الدرس األول

 

الصو ه   5و 4 تساعد ذه  ر 
الطلبة على متييز احلروف  
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كانت اهل 7 منفصلة  جائية 
تساعد   وهذه  متصلة  أم 
قرائة  تدريب  يف  الطلبة 
اهلجائية.   احلروف  وكتابة 
قراءة  على  الطلبة  قدرة 
اهلجائية   احلروف  وكتابة 
اللغة  تعلم  يف  مهمة 

بية ألن مها أساس يف  العر 
ال زاد  لغة  تعلم  أي  العربية 
اليف    أساسي لغة تعلم 

 ربية.الع

 

 

إىل   9
12 

 لثاينالدرس ا

 

كانت الصور املعروضة مل   23
حسب  مرتبا  يكن 

 عروضة.املفردات امل

 

 

هذه الصورة تصور أحوال   24
حني   الطلبة  بني  احلوار 

 يعرف نفسه إىل زميله.

 

 

ار احلو 
1 :

26 
احلوار 

2 :

تساعد  الصور  هذه 
لضمري.  متييز ابة على  الطل 

احلوار   يف  الصورة  كانت 
بني   تصور  1 احلوار 

يف   متثيال  ليكون  رجلني 
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26 
ر احلوا

3 :
27 

رجلني  بني  احلوار 
ويف  مذ   -)مذكر كر(، 

احلوار    2احلوار   تصور 
متثيال   ليكون  املرأتني  بني 
املرأتني  بني  احلوار  يف 

ويف  مؤنث(،  -)مؤنث
احلو   3احلوار   ار  تصور 

- الرجل واملرأة )مذكربني
 نث(مؤ 

  

 

ل  30 املذكر  صورة  بني  تمييز 
وسيلة   ومؤنث أي 

 ضيح الضمري املنفصللتو 
الدرس 
 الثالث

 

تعطى  42 الصورة  كانت 
املوضوع  صورة   عن  عامة 

الطلبة  سيتعلم  الذي 
قبل  مقدمة  ليكون 

 الدخول إىل املوضوع  
 

 

عروضة مل  كانت الصور امل 43
ن أن  يكن مرتبا وهذا ميك

فهم  يف  الطلبة  خيطئ 
 روضة.ات املعاملفرد معىن

 

 

عن  45 تصور  الصورة  كات 
بعضها الب عموما  يت 
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الصورة توجد املفردات يف  
 وبعضها مل توجد

 

 

46 
احلوار   املفردات يف  تصور 
يف   وانفذة  ابب  يعين 

الصورة    1احلوار   وصورة 
 2يف احلوار 

 

 

47 

 

 

معىن  48 لتشرح  صورة 
 لمطالعة املفردات ل

 الدرس الرابع
رِ )أُ   يت (س 

 

عن كن 60 تصور  الصورة  ت 
ال يف  األسرة  بيت  أعضاء 

 عموما
 

 

املعروضة   61 الصور  كانت 
املفردات.  معىن  لتشرح 

ن مل يكن مرتبا. وهذا  لك
ميكن للطلبة أن خيطئ يف  
املفردات   معىن  فهم 
ينظم  مل  ألن  املعروضة. 

م الصورة  املؤلف  وضع 
 واملفردات جيدا 
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الن 63 أحوال  يصور  ص  مل 
يفمت ت  اما.  وجد  النص 

لكن  وجدة  جد  مفردات 
ال يف  يكن  صورة  مل  صورة 

 اجلد واجلدة
الدرس 
 اخلامس 

َرَسيِت (   )َمد 

تصور    كانت 76 الصورة 
 أحوال املدرسة عموما 

 

 

املعروضة   77 الصور  كانت 
املفردات.  معىن  لتشرح 

مرتبا. وهذا  لكن مل يكن  
خيطئ يف  ميكن للطلبة أن  

املفردا معىن  ت  فهم 
مل  عروضة.امل ينظم   ألن 

الصورة   موضع  املؤلف 
 جيداواملفردات 

 

 

تصور  79 الصورة  كات 
 أحوال املدرسة عموما. 

  

 

املعروضة  كن 81 الصورة  ت 
يف  املفردات  معىن  لتشرح 
و   الفصل  وهي  احلوار 

 املدرسة 
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الدرس 
 السادس

)األدوات 
 ملدرسية( ا

 

ت 94 الصورة  صور  كانت 
املدرسية األدوات   حول 

 ماعمو 

 

 

املعروضة    كانت 95 الصور 
معىن   . املفردات لتشرح 

لكن مل يكن مرتبا. وهذا  
ميكن للطلبة أن خيطئ يف  

امل معىن  فردات  فهم 
ينظم  مل  ألن  املعروضة. 
الصورة   موضع  املؤلف 

 واملفردات جيدا
 

 

املعروضة   97 الصورة  كانت 
املفردات تص بعض  ور 

يف عن املستخدمة  النص   
 يةاألدوات املدرس

 

    

 

املعروضة    كانت 99 الصورة 
املفردات تصور   بعض 

املستخدمة يف احلوار يعىن 
احلوار   يف  الكراسة  صورة 

احلا  1 يف وصورة  سوب 
 2احلوار 
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الدرس 
 السابع

َفُة(   )ال َوِظيـ 

  

تصور   112 الصورة  كانت 
الوظيفة   أو  املهنة  حول 

 املشهورة 

 

 
 

الصو  113 املعروضة  كانت  ر 
امل معىن  ات. فردلتشرح 

مرتبا. وهذا    مل يكن  لكن
  للطلبة أن خيطئ يف ميكن  

املفردات   معىن  فهم 
ينظم  مل  ألن  املعروضة. 
الصورة   موضع  املؤلف 

 واملفردات جيدا
 

    
115  

إىل 
116 

عن  تصور  الصور  كانت 
يف   املستخدمة  املفردات 

 النص
 

  

 

 

لتشرح  117 الصور  كانت 
فردات املستخدمة  معىن امل
 اريف احلو 

الدرس 
  لثامنا

تصور  132 الصورة    كانت 
تصور   وهنا  اهلمة  حول 
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مَُّة( )  بصورة حفلة التخريج   اهلِ 
 

 

ا 133 الصور  ملعروضة  كانت 
املفردات.  معىن  لتشرح 
لكن مل يكن مرتبا. وهذا  
ميكن للطلبة أن خيطئ يف  
املفردات معىن    فهم 

ينظم  مل  ألن  املعروضة. 
الصورة  املؤ  موضع  لف 

 اجيد واملفردات 
 

 
الصورة تصمر عن   كانت 135

لصورة  ال فة  لوظيالعامة 
اليت ميكن ألن تكون مهة 
عن  لتشرح  الطلبة 
حتت  النص  مضمون 

مَُّة" امل  وضوع "اهلِ 
 

    
 

 

كانت الصورة بني البنتني  137
جيري   احلوار  أن  لتشرح 

)مؤن البنتني  -ثبني 
احلوار   يف    1مؤنث( 

كنات الصورة   2  وللحوار
معىن صحلتشرح  في   

 رومصو 
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138  
إىل 

139 

بني   لتميز  الصور  كانت 
يف   واملؤنث  املذكر  شكل 

 املهنة 
استن الباحثة  مالحظة  من  يراعي  استنادا  الكتاب  هذا  أن  الباحثة  تجت 

يف أن  ماكي  مبعييار  يناسب  وهذا  املواد.  عرض  يف  التصويري   كتاب اإلجراء 
أن   البد  اللغة  اإلجراء  تعليم  املؤلف  التعيم    صويرالتيراعي  لغري اللغة  لعربية 

 الناطقني هبا. 
ة الباحثة حنو اإلجراء التصويري يف عرض املواد رأت الباحثة  بعد مالحظ

الطلبة الن تساعد  قد  الصورة  أن  املواد  لعرض  وسيلة  تكون  اليت  الصور  من  قد 
اللفهم املواد املعروضة بوجه   تنظيم األحسن. ألال  عام، لكن بعضها حيتاج إىل 

فالطل طئ  خي يف  املفبة  لش هم  املعروضة  الصور  حنو  املعروضة  معىن ردات  رح 
 املفردات. 

ملواد ألن هذا الكتاب فهذا الكتاب قد استويف معايري ماكي يف عرض ا
ومناسب  أوضح  املواد  عرض  فيكون  التصويري.  اإلجراء  مراعاة  من  خيلوا  ال 

 71طقني هبا. تعليم اللغة العربية لغري ان لكتاب 

 اقي السياإلجراء  (د

ااستناد إىل  استنتجتا  الباحثة  عرضتها  اليت  هذا    لبياانت  أن  الباحثة 
ن فيه مراعاة جانب اإلجراء  الكتاب قد استويف معيار ماكي يف عرض املواد أل

حممدية    72السياقي. مدرسة  يف  السابع  الفصل  للطلبة  تصدر  الكتاب  هذا 
جياملت فرصة  الفرتة  هذه  ويف  اإلسالوسطة  القيم  لغرس  نمية  دة  الطل يف  بة.  فس 

الدرس.  ووض لكل  ابملوضوع  املناسب  النص  يف  ع  يبعث  ألن  هلم  تربية  وهذا 

 
71 Willam Francis Mackey, Language Teaching Analysis......h, 245 
72 Willam Francis Mackey, Language Teaching Analysis......h. 249 
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ال على  ويعودهم  اإلسالم.  روح  اآلية نفسهم  من  اإلسالمية  ابلقيم  تمسك 
امل وضع  مث  من  واألمثال.  احملفوظات  أو  النبوي  احلديث  أو  يف  القرآنية  ؤلف 

لى التعلم حىت لطلبة ع ليشجع الم و التع  اإلسالمية قبل بدايةاملقدمة لغرس القيم  
 لم.يبعث يف نفسهم حب التع

واحملفوظا النبوي  واحلديث  القرآنية  اآلية  من  النصوص  يكون إبتيان  ت 
الثقافة  وكانت  اإلسالمية.  الثقافة  أو  اإلسالمية  ابالجتاهات  للطلبة  تزويدا 

املض بعاإلسالمية  تناسب  الكتاب  هذا  يف  المونة  ومستوى  الطلبة  طلبة مر 
ألن  الفك والبسيالنصوص  ري  األساسية  النصوص  هي  وكانت املستخدمة  طة، 

الطلبة ميكن  مث  من  بسيطة كذلك،  املستخدمة  النصوص  استفادة    لغة  على 
الطلبة،  حاجات  ضوء  يف  اإلسالمية  الثقافة  انتقاء  وفيه  املعروضة.  النصوص 

الثقافية واألسوهذا الشيء   الل س السيكولوجيا واألسمناسب ابألسس    غوية س 
  73كتاب املدرسي أوالكتاب التعليمي. ة يف الالالزم

ابللغة و  عام  بشكل  املوضوع  أحوال  عن  تعرب  مقدمة  املؤلف  وضع 
ونيسية. حىت ميكن للطلبة أخذ الرتكيز قبل دخول املوضوع. وكذلك وضع  اإلند

ير  عمق والتبحر والتطو د املدروسة فيمكن للطلبة التوحدات املطالعة ملطالعة املوا
املامل  حنو وحتدروسة.  واد  للتدريب  وحدات  لكل  التدريبات  فهم ووضع  قيق 

 الطلبة.
امل   أو  للمؤسسة  ميكن  السابقة  األمور  أهداف مبراعاة  حتقق  أن  درسة 

ابلقيم   الطلبة  فيتمسكون  اإلسالمية  القيم  غرس  يعىن  الكتاب  هذا  طباعة 
 ة. ية ويتخلقون ابألخالق الكرمياإلسالم

 5.7اجلدول: 
 ض املادةة يف عر امللحوظانب ل اجلو جدو 

 
 س 26ص. .....،مها الناطقني لغري عليميةالت  الكتب عدادإ سسأ ، هللا  دعب احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر 73
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اجلوانب 
 امللحوظة

 لحظة امل وجودها

 اإلجراء التفاضلي
غري   ✓ املبتدئني  ملستوى  ومناسب  انطقني جيدة 

 ابلعربية. ألن بعض املواد تعرض ابللغة اإلندونيسية 
اإلجراء 

 املقصودي
ومناسبة كذل ✓ يسهل جيدة  اإلجراء  هذا  مبراعاة   ك. 

 يط بشكل بس ا ببعض بعضهمتيز املواد الطلبة على 
 اإلجراء التصويري

الص ✓ لكن  يكن  جيدة  مل  املفردات  معىن  لشرح  ور 
 فردات املعروضة منظما يف تنظيم موضع الصورة وامل

 اإلجراء السياقي

✓ 

جيدة ألنه يهتم ابلثقافة اإلسالمية والقيم اإلسالمية  
وضة.  املواد املعر كن الطلبة على االستفادة من  اليت مي

ال اب  كتاب وهذا  ايهتم  والسيكولوجيا  ألسس  لثقافية 
الالزمة الكتاب   واللغة  أو  املدرسي  الكتاب  يف 

خطة  الكتاب  هذا  يف  وعرض  التدريس    التعليمي 
الزائدة احملتاجة يف كل  املفردات  املادة. ووضع  لكل 

كل   ويف  املوضوع.  آخر  كل  يف  بداية  املوضوع 
ل املوضوع  قدمة قبل دخو املوضوع نص إندونيسي م

 لعام. عربيف االت أي
الباحثة أن هذا الكتاب قد استويف من نتيجة التحليل يف السابق استنتجت  

من املواد  عرض  يف  ماكي  املقصودي    معايري  واإلجراء  التفاضلي  اإلجراء  انحية 
اللغة ال  التصويري واإلجراء السياقي لتعليم  الناطقني هبا إالواإلجراء  فيه    عربية لغري 

ن هذا الكتاب أمشل وأكمال وأحسن مما  ام ليكو واالهتمحظة  انتقادات يطلب املال
انطقني هبا أال   ألن قال ماكي أن يف عرض املواد يف كتاب تعليم اللغة لغري   وجد.
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ء خيلوا من مراعاة اإلجراء التفاضلي واإلجراء املقصودي واإلجراء التصويري واإلجرا 
  74السياقي.

 تكرار املادة  .4
الوساا من  وسيلة  هو  التكرار  تسائل  الطل ليت  وممارسة  عد  تطبيق  على  بة 

على   ة لتحقيق فهم الطلبة حنو املواد املعروضة لتحقيق الطلبة قادريناملواد املدروس
تعليم  هدف  ألن  واملمارسة.  التكرار  تطلب  املدروسة  املواد  وتطبيق  العلم  إتقان 

تطب يعين  عناللغة  بغريهم.  االتصال  يف  يف    ديقها  التكرار  يقع  أن  ارة  املهماكي 
 75ارة القراءة ومهارة الكتابة. ىن مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهغوية يعالل 

الباحثة اجلدول   التايل عرضت  التكرار مفصال من كتاب  ففي  يف حتليل 
 تعليم اللغة العربية ملدرسة حممدية املتوسطة الفصل السابع:

 5.8ول: اجلد
 طةاملتوس حممدية  درسةب تعليم اللغة العربية ملتاجدول التكرار يف ك

 الفصل السابع 

اجلوانب 
 امللحوظة

 ود التكرار وج

 حتليل تكرار املواد 

يف املواد 
)االستماع،  

 الكلم،
القراءة،  
 الكتابة( 

يف 
التدريب 

ا التمرين/
 ت

األول    الدرس 
)احلروف 

املواد  ✓ ✓ تكرار  جيد،    كان  املوضوع  هلذا 
ي األالدليل  متييز  يف  التدريب    صوات وجد 

 
74 Willam Francis Mackey, Language Teaching Analysis......, h. 240 
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ة ويوجد التمرين لتعمق يف  الكتاب  وتدريب اهلجائية( 
وه مهارة املواد.  يف  تركز  املوضوع  ذا 

اللغوي املهارة  يف  والكتابة  ة.  االستماع 
 وتركز يف يف األصوات واملفردات.     

الثاين  الدرس 
 ✓ ✓ )التعارف( 

االست يف  املواد  تكرار  والكالم  يوجد  ماع 
  ها مل بة والتمرين إال قليال منوالقراءة والكتا

 رار يف بعض املهارة اللغوية   ا التكيكن هل
 الدرس
 الثالث
 )بـَي يِت ( 

✓ ✓ 
والكالم  االستماع  يف  املواد  تكرار    يوجد 

والقراءة والكتابة والتمرين إال قليال منها مل  
 يكن هلا التكرار يف بعض املهارة اللغوية.  

الرابعالدر   س 
َريت (  )أس 

✓ ✓ 

االستيو  يف  املواد  تكرار    والكالم ماع  جد 
ا  ءة والتمرين إال قليال منها مل يكن هلوالقرا

يراع  ومل  اللغوية.  املهارة  بعض  يف  التكرار 
  مهارة الكتابة   املؤلف تكرارها يف

الدرس 
 اخلامس

َرَسيِت (  )َمد 
✓ ✓ 

والقراءة   االستماع  يف  املواد  تكرار  يوجد 
نها مل يكن هلا  قليال ملكتابة والتمرين إال وا

يف بعالتكرار  املها  اللغض  يراع رة  ومل  وية. 
 احلوار  املؤلف هلا التكرار يف

الدرس 
 السادس

)اأَلَدَواُت 
َرِسيَُّة(   ال َمد 

✓ ✓ 

والكالم  يوج االستماع  يف  املواد  تكرار  د 
والقراءة والكتابة والتمرين إال قليال منها مل  

 املهارة اللغوية. رار يف بعض يكن هلا التك

تك ✓ ✓الدرس  والكالم  يوجد  االستماع  يف  املواد  رار 
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 السابع
 ( َفةُ )ال َوِظيـ  

راءة والكتابة والتمرين إال قليال منها مل  والق
 بعض املهارة اللغوية. يكن هلا التكرار يف 

الدرس 
 الثامن

✓ ✓ 

والكالم   االستماع  يف  املواد  تكرار  يوجد 
ا  قليال منها مل يكن هلين إال  والقراءة والتمر 

املهارة بعض  يف  و الل   التكرار  يراعغوية.   مل 
 املؤلف تكرارها يف الكتابة 

ر  من اجلدول يف السابق رأت الباحثة أن هذا الكتاب قد استويف معيااستناد  
يف  املواد  تكرار  يوجد  ابلدليل  ابلعربية.  انطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  يف  ماكي 

 كتابة والتمرين.  احلوار( والقراءة واللكالم )االستماع وا
كرار  باحثة بعض املالحظات أو االنتقادت لترأت ال  جيد لكنتاب  هذا الك

رة اللغوية والتمرين. لكن املواد يف هذا الكتاب. بعض املواد مل تكرر كامال يف املها
يف املواد  عدده قليل. وتكرار املفردات يف هذا الكتاب مل يكن متالزما. ألن تكرار  

مث هذا الكتاب من  ها.ض تكرار ينخفمتوازن. ويف أواخر الدرس  أوائل الدرس جيد و 
 يف تكرار املواد بوجه عام مهما يوجد االنتقادت فيها.  جيد ومستوف معيار ماكي 

يوجد وهذا    ألن  والتمرين.  والكتابة  والقراءة  والكالم  االستماع  يف  التكرار 
لغة لغري انطقني هبا  حتليل الكتاب التعليمي ليف    مناسب ابلنظرية اليت قدمها ماكي

 ة.  االستماع والكالم والقراءة والكتابتكرار يفوجد الأن ي يعىن
اإلسلمية املتكاملة حتليل حمتوى املواد يف كتاب ماهر يف اللغة العربية للمدرسة   .ب

 املتوسطة الفصل السابع يف املرحلة املتوسطة على نظرية وليام فراجنيس ماكي 

 ر املادة تياخا .1
فاءة ومدة وقت يار الكاف ومعألهد املادة البد أن يستند إىل  أن يف اختيار ا
 وعوامل إمكانية التعلم. وذلك مايلي:التعلم واختيار اللغة 
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 األهداف  (أ

م إحدى  األهداف  املادة  أن  ألن  املادة.  اختيار  يف  حتليلها  مهم  شيء  ن 
تعليمها. أبهداف  تناسب  أن  الزم  يتينحىت   املعروضة  اليت  املواد  درسها  ظم 

76بة.الطل 
واد املختارة يف كتاب ماهر يف  داف وامل األهب بنيسالتنا   جدولفبالتلي     

  املتكاملة املتوسطة الفصل السابع:العربية للمدرسة اإلسالمية  اللغة
 5.9اجلدول:

جدول تناسب املواد ابألهداف يف كتاب ماهر يف اللغة العربية للمدرسة  
 السابعل املتكاملة الفص

 املواد دافاأله املوضوع  الرقم 
الدرس  1

 األول
ُة  ِحيَّ التَّ )

 ( التـََّعاُرفُ وَ 

فهم   .1 على  القدرة 
من    احلوار الشفهي 

عن  االستماع  خالل 
 التحية والتعارف 

تعبري  .2 على    القدرة 
من   واملشاعر  األفكار 
أنشطة  تقدمي  خالل 
السؤال   وتقدمي  القصة 

عن   التحية واجلواب 
 والتعارف

تعبري  عل القدرة   .3 ى 

ملادة   لالستماع  والنص  املفردات 
والعناصر   واحلوار  املسموع  فهم 

للقراءة   للتعبري والنص  الكتايب 
 ل التحية والتعارف حو 

 
76  Akram Faravani and Mitra Zeraatpishe, “Selection and Gradation in Materials 

Development”,….., h.44 
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واملشاعر   من  األفكار 
الكتابة   أنشطة  خالل 

 تعارف ة واللتحياعن 

فهم  ا .4 على  لقدرة 
من  املكتوبة  النصوص 

القراءة خال أنشطة  ل 
وتعيني الفكرة الرئيسية 
    عن التحية والتعارف.  

َرةُ األُ  2 فهم   .1 س  على  القدرة 
او احل من    لشفهيار 

عن خال االستماع  ل 
 األسرة

تعب .2 على  ري  القدرة 
من   واملشاعر  األفكار 
أنشطة  تقدمي  خالل 
السؤال   وتقدمي  القصة 

 واجلواب عن األسرة 

تعبري   .3 على  القدرة 
من   واملشاعر  األفكار 

الكتابة  خالل   أنشطة 
 عن األسرة 

ع .4 فهم    لىالقدرة 
من  املكتوبة  النصوص 

لالستماع  والنص  ملادة    املفردات 
والعناصر   واحلوار  املسموع  فهم 

لل والنص  الكتايب  قراءة للتعبري 
 حول األسرة
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القراءة خ أنشطة  الل 
ئيسية ة الر لفكر اوتعيني  

 ن األسرة    ع
فهم   .1 السََّكنُ  3 على  القدرة 

من  احلوار   الشفهي 
عن  االستماع  خالل 

 السكن 

تعبري  عل القدرة   .2 ى 
واملشاعر   من  األفكار 

أنشطة  تقدمي  خالل 
الوتقد  القصة سؤال  مي 

 جلواب عن السكن وا

تعبري   .3 على  القدرة 
من  األ واملشاعر  فكار 

الكتابة   أنشطة  خالل 
 عن السكن 

فهم   .4 على  القدرة 
من  املكتوبة  النصوص 
القراءة  أنشطة  خالل 

الرئيسية وتعيني الفكرة  
 عن السكن   

ملادة  لالستماع  هم ف  النص 
صر للتعبري املسموع واحلوار والعنا

والنص   حو لقرالالكتايب  ل  ءة 
 السكن 

ََياُة   4 احل 
 ال يَـو ِميَّةُ 

فهم  القدر  .1 على  ة 
من   الشفهي  احلوار 

ملادة   لالستماع  والنص  املفردات 
امل والعناصر  فهم  واحلوار  سموع 
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عن  االستماع  خالل 
 احلياة اليومية 

تعبري  ا .2 على  لقدرة 
من   واملشاعر  األفكار 

تقدمي   أنشطة خالل 
السؤال   وتقدمي  القصة 
احلياة  عن  واجلواب 

 وميةليا

تعبري   .3 على  القدرة 
من  األ واملشاعر  فكار 

أنش  الطخالل    كتابة ة 
 ياة اليومية عن احل

فهم   .4 على  القدرة 
ا من النصوص  ملكتوبة 

القراءة  أنشطة  خالل 
وتعيني الفكرة الرئيسية 

 اة اليومية عن احلي

والنص   الكتايب  قراءة لل للتعبري 
 حول احلياة اليومية 

الطََّعاُم   5
 َوالشَّرَابُ 

عالق .1 فهم  درة  لى 
من   الشفهي  احلوار 
عن  االستماع  خالل 

 لطعام والشرابا

تعبري   .2 على  القدرة 
من   واملشاعر  األفكار 

ملادة   لالستماع  والنص  املفردات 
والعناصر  فهم   واحلوار  املسموع 

الكتايب للقراءة للتعبري  والنص   
 حول الطعام والشراب
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تقدمي أنشطة خالل   
السؤال   وتقدمي  القصة 

عن   الطعام  واجلواب 
 والشراب

تعبري   .3 على  القدرة 
من   واملشاعر  األفكار 

الكتابة  الخ أنشطة  ل 
 والشراب عن الطعام

فهم   .4 على  القدرة 
مناملك  نصوصلا  توبة 

القراءة  أنشطة  خالل 
لرئيسية وتعيني الفكرة ا

 عن الطعام والشراب
فهم   .1   على  القدرة 

من  احل الشفهي  وار 
االست عن خالل  ماع 

 الصالة

على   .2   عبري تالقدرة 
واملاألف من  كار  شاعر 

أنشطة  تقدمي  خالل 
وتق السؤال  القصة  دمي 

 الصالة واجلواب عن 

تعبري   .3 على  القدرة 

لالستماع املفردات   ة  ملاد  والنص 
والعناصر  املسمو   فهم واحلوار  ع 

الكتايب   للقراءة للتعبري  والنص 
 حول الصالة
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واملشا من  األفكار  عر 
الكتابة   أنشطة  خالل 

 الصالةعن 

فهم   .4 على  القدرة 
من  املكتوبة  النصوص 
القراءة  أنشطة  خالل 

الفكرة الرئيسية   نيوتعي
 ةالصالعن 

الباحثة أ ن األهداف من هذا الكتاب تعليم  من اجلدول السابق استنتجت 
هذا الكتاب   يف مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. ويهدف من تعليم مواد  

بغريهم وتعبري األفكار    حملاورةعة واسمو مللى فهم املسموع حنو النص اقدرة الطلبة ع
مناسب نص املعروض. وكانت املواد املختارة  الكتابة وفهم املقروء من الواملشاعر يف  

ألن   املقصودة.  األهداف  حتقيق  ميكن  املختارة  املواد  فبتعليم  املرسومة.  ابألهداف 
املواد  والا  بني  مناسب  واألهداف  حتقيملختارة  فيمكن  بينهما.  هداف  األ  قخيتلف 
تعلي املمارسة من  فيها  املختارة ألن  املواد  والقر   م  والكالم  والكتابة  يف االستماع  اءة 

 ق فهم الطلبة. وفيها التمرينات لتحقي
من مث استنتجت الباحثة أن اختيار املواد يف هذا الكتاب مناسب ابألهداف  

ختارة  اد املاملو   اكي يف اختيار املادة. ألن هذا الكتاب يناسب بنظرية مف  املقصودة.
الكتاب الختلوا من مراعاة األ املادة ال  هداف.يف هذا  بد أن يستند  كان الختيار 

 77حىت ميكن حتقيق األهداف بتعليم املواد املختارة.  املقصودة. إىل األهداف

 معيار الكفاءة (ب 
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للطلبة القدرة  معيار الكفاءة اليت يرجى    لفقبل بداية عرض املواد وضع املؤ 
ذا الكتاب هذا الكتاب. فكان معيار الكفاءة يف هواد يف  م املتعلي  على ذلك بعد

امل للطلبة  لمناسب  يصدر  الكتاب  هذا  ألن  املبتدئ  املدرسة  توسط  يف  لطلبة 
 املتوسطة الفصل السابع. فللطلبة املبتدئني حيتاج املراقبة املكثفة من املدرس. 

لو  ها مل خيختيار ن األ ماكي يف اختيار املواد.  ذا الكتاب قد استويف معايريفه
ملواد يف هذا الكتاب  معيار الكفاءة من تعليم افكان    78من مراعاة معيار الكفاءة. 

على   القدرة  على يعىن  والتعبري  بغريهم  واحملاورة  وفهمها  العربية  األصوات  استماع 
يناسب ابألهداف  وهذه املعايري قد  وفهمها.  ة  شكل الكتابة وقراءة النصوص العربي

 هذا الكتاب.  تارة يفاملخ وادملمن تعليم ا
ر الكفاءة املقصودة من  ر كفاءة الطلبة، ألن معياقد اهتم هذ الكتاب معيا

مناسب للطلبة املتوسط. كما قال ماكي يف كتابه "حتليل تعليم اللغة "  اختيار املواد  
امل الختيار  الكفاءة  معيار  مستوىو أن  على  يؤسس  أن  البد  فهذا   79الطلبة.  اد 

  اد كافيا يف اللغة العربية. تلك الز مل ميلذي اصعب لطلبة 

 التعلم  مدة وقت (ج

إلمتام املواد يف هذا   البياانت اليت عرضتها الباحثة يف السابق أناستنادا من  
الفصل  يعىن  القسمني  إىل  ينقسم  السنة  ويف  واحدة.  سنة  إىل  حيتاج  الكتاب 

نية  تاب مثاا الك هذيفلثاين. فكان موضوع املواد  سي األول والفصل الدراسي اراالد
ريت ومدرسيت واألدوات والتعارف وبييت وأس  دروس وذلك موضوع احلروف اهلجائية 

واهل الوظيفة  املختارة  املدرسية  فاملواد  مضوعات.  ثالثة  الدراسي  الفصل  ولكل  مة. 
 ميكن إمتامها مبدة الوقت املوجودة.
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وع  ألسباالتعلم مفصال؛ كم حصة يف    ذا الكتاب مل يعرض مدة وقته  لكن
اللت املتو عليم  اإلسالمية  للمدرسة  العربية  و لغة  السابع.  الفصل  أن سطة  ماكي  قال 

حباجة تناسب  أن  التعلم  وقت  وقت   مدة  حاجة  خيتلف  فقد  الطلبة.  تعلم  وقت 
تدئني انطقني هبا. وخيتلف  بتعلم اللغة للطلبة املبتدئني غري انطقني هبا مع الطلبة امل

    80الطلبة املتوسطني والطلبة املتقدمني. تدئني و املب طلبةلحاجة وقت تعلم اللغة بني ا

 اختيار اللغة (د

اللغة الشائعة واملستخدمة  انت اللغة املختارة يف هذا الكتاب بعضها من  ك
احمليط اللغة  املختارة هي  فاللغة  للطلبة وبعضها مل يكن مثل ذلك.  لطلبة  اب  كثرية 

املد حول  أنكاملفردات  ماكي  فقال  واألسرة.  اللغاختي  يتصف  رسة  مناسب ار  ة 
ا الطلبة  ألن  الطلبة.  املواد مبجتمع  يدرسون  يف   لذين  الطلبة  هو  الكتاب  هذا  يف 

املتوس املدرسة  املدرسة  مبحث  يف  اللغة  هو  الكتاب  هذا  يف  اللغة  فاختيار  طة 
 81لك. بذواألسرة و األعمل اليومية اليت يتعلق 

يسهل ة فهذا  لعاميغة الهو اللغة الفصحي وليست ال  فنوع اللغة املستخدمة
وع اللغة. فتعليم اللغة الفصحى كتابه أن يهتم بن   الطلبة يف التعلم. وقال ماكي يف

ابلنسبة   مؤسس أفضل  ألنه  للفهم  سهلة  الفصحى  اللغة  ألن  العامية.  اللغة  تعليم 
اجلمل. تركيب  يف  القواعد  احس ويست  82على  اللغة  الطلبة  يتعلم  أن  لعربية ن 

 83حى. ضياق ابلنسبة إىل اللغة العربية الفص عامية أية اللعرباالفصحى لكون اللغة  
ا اللغة  يستخدم  لكونه  املبتدئني  للطلبة  مناسب  الكتاب  فهذا لفصحى.  وهذا 
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املسافات  تباعدت  مهما  معهم  والتكييف  ابلعرب  االتصال  على  الطلبة  يساعد 
األق اللغة  طاواختلفت   ار. هبذا حيقق وظيفة  القدرة على  ل تصا الاألساسية وهي 

ة مع جهد املبذول أن يتصل لطلبتبادل املنافع بينهم. وكذلك يستطيع اخرين و ابآل
يمه للعامية، فإهنا حتول بني ماتعلمه وبني اتصاله  ابلرتاث العريب يف هذا خبالف تعل 

 امية.     لفصيحة يستطيع أن يفهم العا ابلرتاث الفكري العريب. وبتقدمي تعليم العربية
ا.  اب صعب لدي املبتدئني لغري انطقني هبذا الكتيف ه   تارةخوكانت اللغة امل

. إال إذا كان الطلبة ن مث حيتاج إىل مراقبة املدرس أو التدريب املكثف يف تعلمهام
 د.  وا لديهم املعلومات من قبل فهذا يكون أسهل ألن الطلبة ميتلك زاد لفهم هذه امل

 عوامل إمكانية التعلم  (ه

ار املادة واختيار الرتكيب واختيار  يف اختي يلها  حتل   ة يف هذا اجملال ركزت الباحث 
 ص. وذلك ما يلي: لنصو ا

 اختيار املفردات  (أ

اليت البياانت  من  استنتجت   استنادا  املفردات  اختيار  يف  الباحثة  عرضتها 
بعضها مل يكن مثل ذلك. و   الباحثة أن املفردات املختارة بعضها شائع االستخدام 

 ذلك متصفة ابلشمول.لبة. وكة الطحبيا املفردات املعروضة مالصقة ملن
 اختيار الرتكيب (ب 

اخأ االمسن  اجلملة  وذلك  أساسي  تركيب  الكتاب  هذا  يف  الرتكيب  ية  تيار 
واجلملة الفعلية. لكن فيها الرتكيب اإلضايف. فهذا صعب للطلبة مبستوى املبتدئني 

 حتاج إىل مراقبة املدارس. ميتلك زاد كايف يف ذلك. في لكون الطلبة مل

 صوص ر النختياا (ج
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املستفال مناسب  خنصوص  الكتاب  هذا  يف  وفيها  دمة  اإلسالمية  ابلثقافة 
النصوص يف ه أن  إال  املفردات القيم اإلسالمية.  صعب. ألن  الكتاب بعضها  ذا 

 ها يف املواد.  رضاملستخدمة يف النصوص بعضها معروضة يف املواد وبعضها مل يكن ع
مية  مدرسة اإلسالربية لل ة العاللغ  حثة حتليلها يف كتاب تعليمفخلصت البا
 الفصل السابع يف اجلدول التلي:املتكاملة املتوسطة 

 5.10اجلدول:
يف كتاب ماهر يف اللغة العربية   امللحوظة يف اختيار املادة اجلدول يف اجلوانب 

 بعساالفصل ال للمدرسة اإلسلمية املتكاملة

اجلوانب 
 امللحوظة

 امللحظة  اوجوده

 األهداف 
اياخت ✓ هذا  ملادة ار  ابألهداف    يف  مناسب  الكتاب 

 احملددة
 ار الكفاءة  معي

✓ 
مناسب   الكتاب  هذا  يف  املقصودة  الكفاءة  معيار 

لبة يف مستوى املتوسط. وأما للطلبة يف مستوى للط
 املبتدي حيتاج إىل املراقابة التكثيفية. 

 علم  لتمدة وقت ا
✓ 

ة يف  عروض احملتاجة إلمتام املواد املأن مدة وقت التعلم  
 تاب مل تعرض مفصال. الكهذا 

 اختيار اللغة 
✓ 

يف  للطلبة  مناسب  الكتاب  هذا  يف  املعروضة  اللغة 
املتوسط   الدارسني.  مستوى  مبجتمع  مناسبة  فاللغة 

 ونوع اللغة املختارة هي اللغة العربية الفصحى. 
إمكانية  عوامل 

 ✓ لمهاتع

ارت  تلمها فالختيار املفردات اخولعوامل إمكانية تع
متصاملفر  والرتكيب  دات  واملالصقة   ابلشمول  ف 

يف  األسا والرتكيب(  )املفردات  تطبيقهما  مث  سية 
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بع النصوص  املفردات  النصوص. ويف  يستخدم  ضها 
 املعروضة يف املادة وبعضها مل يكن عرضها يف املواد   

يف اجلدول  من  اا  استنادا  أن  لسابق  الباحثة  هذا  ستنتجت  يف  املواد  اختيار 
يار املواد الخيلوا من  ماكي يف اختيار املواد. ألن يف اختيف معيرياستو   ب قداالكت

التعلم واختيار اللغة وعوامل إمكانية    مراعاة األهداف ومعيار الكفاءة ومدة وقت
 التعلم. 

ما للمستوى  . وأوسطتلكن املواد يف هذا الكتاب مناسب للطلبة مبستوى امل
 كثف. ريب املوالتدفية ي املراقبة التكثحيتاج إىل املبتدئ

 تدرج املادة  .2
ليس من املمكن أن تعرض املواد يف آن واحد. من مث  كما عرف يف السابق  

يف تعليم مواد اللغة العربية لغري انطقني هبا. قسم ماكي يف تدرج املواد حيتاج التدرج  
 رتتيب.ال و إىل قسمني يعىن التجمع 

 ( Groupingالتجمع ) (أ

تستند على   أن  للتجمع  والت التجاساس  أالزم  واملواد  نس  والتوازي.  اابين 
يف يف   املعروضة  ماكي  قدم  الذي  التجمع  أسس  تستويف  قد  الكتاب  هذا 

 ي اجلدول التلي حتليل املادة من انحية جتمع، وذلك ما يلي:  نظريته. فف
 5.11اجلدول:

يف اللغة العربية  ماهر ات والقاعدة يف كتاب ردوجه التجمع يف املفجدول 
 الفصل السابعلة املتكامة ميإلسل اللمدرسة 

لتجمع يف وجه ا املوضوع  الرقم 
 املفردات

وجه التجمع يف 
 القاعدة

الدرس األول   1
 ية والتعارف( )التح

املفردات  كانت 
فيه   املعروضة 

متصفة القكانت   واعد 
اجل يف  ملة  ابلتجانس 
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مبوضوع   متجانسة 
والتعارف   التحية 
بعضها   ومتباينة 

و  وازية  متببعض 
 بعضها ببعض

وفيهاملفي التباين  دة  ا 
 والتوازي بعضها ببعض 

2 

درس الثاين ال
َرُة(  )اأُلس 

املفردات  كانت 
متصفة  بعضها 

مبوضوع  ابلتجانس   
َرُة" وبعضها مل   "اأُلس 
وفيه   هبا  يتصف 
والتوازي   التباين 

 بعضها ببعض

متصفة  القواعد  كانت 
أجزاء  لاب يف  تجانس 

وفي التباين  اجلملة  ها 
 ببعض  والتوازي بعضها

3 

ثالث لدرس الا
 )السََّكُن(

املفردات  كانت 
متصفة بعضه ا 

ابلتجانس  مبوضوع  
وفيه   "السكن" 
والتوازي   التباين 

 ببعض بعضها

متصفة  القواعد  كانت 
تقسيم  يف  ابلتجانس 
زمانه   ابعتبار  الفعل 
والتوازي   التباين  وفيها 

 عضبببعضها 

4 

َياٌة  الدرس الرابع )احل َ 
 ال يَـو ِميَُّة(

 فردات امل  تكان
متصفة بعضها  

ابلتجانس  مبوضوع  
اليو  مية"  "احلياة 

التباين   وفيه 

متصفة  القواعد  كانت 
الفاعل ابل يف  تجانس 

والتوازي   التباين  وفيها 
 بعضها ببعض
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بعضها   والتوازي 
 ببعض

5 

الدرس اخلامس 
 َوالشَّرَاُب()الطََّعاُم 

املفردات كا نت 
متصفة  بعضها 

لتجانس  مبوضوع  اب
وَ مُ "الطََّعا رَاُب" الشَّ  

يتصف   مل  وبعضها 
التباين   وفيه  هبا 

بعضها  وال توازي 
 ببعض

متصفة  القواعد  كانت 
املفعول  يف  ابلتجانس 

والتوازي  وفيه التباين  ا 
 بعضها ببعض

6 

الدرس السادس 
 )الصَّاَلُة( 

املفردات كانت  
متصفة  بعضها 

مبوضوع    س  ابلتجان
وفيه    "الصَّاَلُة" 

والتوازي   التباين 
 عضببعضها ب

اك متصفة لقواعد  انت 
ابلتجانس يف املوازنة بني  

وفيها الفا واملفعول  عل 
بعضها   والتوازي  التباين 

 ببعض

اجلد إىل  متصفة نظرا  املفردات  أن  السابق  يف  املفردات  يف  للتجمع  ول 
ها مل يتصف به ابملوضوع،  عضع املواد. لكن وجدت الباحثة بابلتجانس مبوضو 

هذا الكتاب مستند إىل التجانس اعد يف  القو   وأما  كن فيها التباين والتوازي. ل
 ين والتوازي يف التجمع.والتبا
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من  84لتباين والتوازي يف التجمع.فعند ماكي أن تراعي املواد ابلتجانس وا
هذا يف  املواد  أن  بدليل  املواد،  بتجمع  الكتاب  هذا  استويف  فقد  لكتاب ا  مث 

 واد. تدرج املجمع لالت تجانس والتباين والتوازي يفالخيلو من مراعاة ال

 (Squenceالرتتيب ) (ب 

ابل إىل  اليستوي  يستند  أن  فللرتتيت  هذا.  قبل  حتليله  الذي سبق  تجمع 
فردات اللغوية أكثر شيوعا واستخداما  من حيث تقدمي امل  سيكولوجيا. مبادئ ال

إىل   وكتابة  نطقا  سهولة  النطقاألواألكثر  يف  وسهولة  شيوعا  والكتابة،    قل 
 رد ومن األصل إىل املشتق.إىل اجملسوس احمل نوكذلك التدرج م 

ىل تقدمي املوضوع أن هذا املوضوع يبدأ من األحوال األقرب من  ابلنسبة إ
والتعارف.  ال التحية  يعىن  الطعام طلبة  اليومية مث  احلياة  مث  السكن  مث  مث األسرة 

التحيلصوالشراب ويف آلخر ا ة والتعارف وذلك أحوال  الة. ويبدأ من موضوع 
 . الطلبة حبياةزمة الال

ت أكثرها شيوعا واستعماال يف حياة  أما املفردات املستخدمة هي املفردا
املفردات  بعض  يف  لكن  وبعض   الطلبة.  منظما.  يكن  مل  املفردات   ترتيبها 

 املعروضة مل يستخدم يف هذا الكتاب. 
نحو الواضح اجلوء  ترتيب القواعد يف كتاب ال  سبأما للقواعد ترتيبها ح

ابعتبار زمانه مث  يدة مث أجزاء اجلملة مث تقسيم الفعل  لة املفاجلم   أ منداألول يب
القواعد واملفعول. ورأت الباحثة أن    الفاعل مث املفعول به مث املوازنة بني الفاعل

من فيه  املواد  يبدأ  ألن  لتفهيمها  أسهل  الواضح  النحو  إىل  ا  يف كتاب  لسهلة 
 قدة.ىل املعسيط إ الب نالعام إىل اخلاص. ويبدأ م الصعبة ويبدأ من

هارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة  وأما املهارة اللغوية تبدأ من م
و  القراءة.  اومهارة  أكثر  بقول  قليال  خيتلف  مهارة  هذا  بتعليم  يعىن  لعلماء، 
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الكتاب  مث  القراءة  مث  الكالم  مث  امل  ة.االستماع  تعليم  من  يبدأ  أن  هارة  ألن 
 اجية. ستنتة االر االستقبالية قم املها

 درج املادة.   في التلي جدول اجلوانب امللحوظة يف تف
 5.12اجلدول: 

 ادة جدول اجلوانب امللحوظة يف تدرج امل
اجلوانب 
 امللحوظة

 امللحظة  وجودها

 اجلمع

✓ 

.  معأن املواد يف هذا الكتاب الختلوا من مراعاة التج
هذا يف  التجمع  أن  إىل    الدليل  يستند  الكتاب 

ي لكن فيها نقد حيتاج إىل  والتواز باين  والت  التجانس
 املالحظة 

 الرتتيب

✓ 

يستند   الرتتيب  ألن  جيد  الكتاب  هلذا  الرتتيب  أن 
السيكولوجيا. يعىن يبدأ من السهلة إىل ألسس  إىل ا

إىل   احملسوس  من  املعقدة  إىل  الباسط  من  الصعوبة 
 داجملر 

السابق يف  اجلدول  من  استويف    نظرا  قد  الكتاب  هذا  ماكعايريمأن  يف    ي 
اتد هذا  يف  املواد  تدرج  ألن  املواد.  التجمع رج  مراعاة  من  الخيلوا  لكتاب 

استندت    85والرتتيب. التجمع،  التجانسيف  مبادئ  على  منها   املواد  قليل   إال 
على   املواد  استندت  الرتتيب  يف  وأما  والتوازي.  األسس مبوالتباين  ادئ 

 86السيكولوجيا.
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 رض املادةع .3

ِهٌر الباحثة يف عرض املواد من كتاب "َما عرضتها  الذي اانت ياستنادا إىل الب
(  SMPITالمية املتكاملة املتوسطة )  ال َعَربِيَِّة" للفصل السابع للمدرسة اإلسيف اللَُّغِة  

ي واملقصودي  ضل أخذت الباحثة املالحظة يف أربعة الإلجراءت وهي اإلجراء التفا
 سياقي.والتصويري وال

 ل فيما يلي:ل اجلدو لى شكثة عحوتوضيحها عرضت البا
 

 5.13اجلدول: 
  يف اللغة العربية ماهراملادة يف كتاب  انب امللحوظة يف عرضل اجلو جدو 

 اإلسلمية املتكاملة الفصل السابعدرسة للم
اجلوانب 
 امللحوظة

اإلجراء 
 التفاضلي

اإلجراء 
 املقصودي

اء جر اإل
 التصويري

اإلجراء 
 قيالسيا

 ✓ ✓ ✓ ✓ وجودها

دهتا الباحثة  حنو البياانت يف عرض املواد اليت وج  حتليلهااحثة  الب  ضفستعر 
 مالحظة هذا الكتاب التعليمي مفصال فيما يلي: من 

 إلجراء التفاضليا (أ
هذا  لكن  املوضوع.  دخول  قبل  مقدمة  لتكون  نصا  الكتاب  هذا  عرضت 

لالالنص معروض ابللغة   الدارسني. وهذا صعب لدي عربية ومل أيت ترمجته يف    غة 
املالطل  املواد    بتدئنيبة  النص مقدمة قبل شرح  اهتم زاد  ومل يكن يف معلومألن هذا 

ال حيتاج  هذا  من  النص.  هذا  لفهم  تعلمهم. كايف  يف  املراقبة  أو  املدرس  إىل  طلبة 
يتعلموا أو يفهموا  ن  ألهنم يفتقرون إىل تفهيم النص أي ترمجة النص فصعب هلم أ

 ص أبنفسهم.  هذا الن
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امل معىن  ه  ردات فتعرض  الكتيف  يف ذا  وكذلك  اإلندونيسية  ابللغة  اب 
للحاملف الزائدة  الطل ردات  تسهل  حىت  املوضوع.  مبفردات  تتعلق  اليت  على فظ  بة 

 معرفة وفهم املفردات أسرع وأسهل.
ال يف  ترمجتها  مع   العربية  ابللغة  املواد  تعرض  بعد  لغوللقاعدة  اإلندونيسية  ة 

الق العربية.شرح  ابللغة  اليلتسه اعدة  فهمطلبة  ل  أساس    على  هي  اليت  القاعدة 
 اعدة مل يتم تركيب اجلمل تمة. ملفيدة. بدون القتركيب اجلمل ا

يف الكتاب  تعويدا  وهذا  لتكون  املواد  شرح  يف  العربية  اللغة  استخدام  ضل 
فاضلي يف الكتاب اليرتك اإلجراء التا  للطلبة على استخدام اللغة العربية. لكن هذ

فهذا املواد.  ينالكت  عرض  معياب  يهمل اسب  مل  الكتاب  هذا  لكون  ماكي  ار 
يفاإل التفاضلي  املاد   جراء  عرضت  املوضوع  يف مقدمة  لكن  املواد.  ابللغة عرض  ة 

العربية وهذا حيتاج إىل مراقبة املدرس يف تعلمها. ألن هذا النص يقع يف املقدمة.  
 ردات يف ذلك املوضوع. ك الطلبة زاد كايف من املفتل ومل مي

ينالكت  فهذا مبعاب  من  اسب  خيلو  ال  الكتاب  هذا  ألن  ماكي  مراعاة يار 
 87الناطقني هبا. لتفاضلي يف عرض مواد تعيم اللغة العربية لغري اإلجراء ا

 قصودي اإلجراء امل (ب 

اللغة   يف  ماهر  من كتاب  الباحثة  عرضتها  اليت  البياانت  إىل  عربية النظرا 
ا اإلسالمية  رأت للمدرسة  السابع  الفصل  أالبا  ملتكاملة  احثة  هذا  قد ن  لكتاب 

 اء املقصودي.املواد يف اإلجر استويف معايري ماكي يف عرض 
اإلج انواع  يف  اجلدول  إىل  اإلجراء  استنادا  أشكال  هناك  املقصودي  راء 

اجلدول حنو  املدرسي  الكتاب  يف  املعروضة  املواد  إليصال  النص و   املقصودي 
 نص للقراءة.لالستماع واحلوار وال
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يف اجلدول  لتعر الكت   هذا  يوجد  يفاب  الشائعة  وجواهبا  للتهاين  األسئلة   ض 
سلوب الشائعة تحية. وهذا الشيء يساعد الطلبة على استخدام األاحلوار حول ال

 يف احلوار حول التحية الصحيحة. 
ا يقرأ  أن  للمدرس  التعليمات  فيه  عريب  نص  والطلبة  لنولالستماع  ص 

وب إليه  األيستمعون  الطلبة  جييب  أن  ذلك  فهم   ة كفاءة ملعرفئلة  سعد  يف  الطلبة 
لتعليم مهارة االستماع وتدريب ن أن يهيئ املؤلاملسموع. فمن املستحس  ف مسعيا 

 ستماع. حىت ميكن الطلبة على تعلم مهارة االستماع وتدرهبا أبنفسهم. مهارة اال
الك هذا  يف  احلوار  عرض  استخدامتاوكذلك  يف  متثيال  لتكون  املفردات    ب 

احل عند  الحىت    وار.واألسلوب  املفردات ميكن  استخدام  ممارسة  على  طلبة 
 ورة.ألسلوب يف احملاوا

مثاال لتكون  للقراءة  نص  الكتاب  هذا  يف  التعبري  وعرض  على  للطلبة   
للطلبة   مثاال  ويكون  املقروء.  وفهم  القراءة  على  هلم  تدريبا  ويكون  ى علالتحريري 

واملفرد األسلوب  ميكن  استخدام  وهذا  املقالة.  يف  علىلطلبلات  أي  إتيان    ة  مثله 
 . ي تطوير املقالة تطبيق املفردات يف املقالة أ

كالم أي التعبري الشفهي. وفيها عناصر تساعد الطلبة على تدريب مهارة ال
ءه  ال بوجود العناصر للتكلم يسهل الطلبة على تصوير عما سيقوله الطلبة أمام زم

 مالئه.أمام ز  لتكلمرة لابية، فيخفض الطلبة من احليليعرف نفسه ابللغة العر 
امل   وكان هذا الكتاب مناسب مبعيار العربية  ماكي يف عرض  اللغة  واد لتعليم 

 88ن هذا الكتاب الخيلو من مراعاة اإلجراء املقصودي.لغري الناطقني هبا أل
 اإلجراء التصويري  (ج

البياان الباحثة  مالحظة  الكتا  ت بعد  هذا  من  عرضتها  السابق  اليت  يف  ب 
الباح  أنثاستنتجت  انالكتاب  هذا    ة  يف  ماكي  معايري  استويف  قد  حية  التعليمي 
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ر لعرض أو شرح لتصويري يف عرض املواد. ألن عرض هذا الكتاب الصو اإلجراء ا
الباحثة   فستحلل  العربية.  اللغة  لدرس  املواد  حنو  توضيحا  ليكون  املعروضة  املواد 

 انت تفصيليا فيما يلي: ياالب
 5.14دول: اجل

 يتصوير ء الااجلدول يف اإلجر 

 نوع الصورة  وع املوض
صفحة 
 الدليل

 ورة حتليل الص

الدرس 
 األول 

التحية  )
 ( والتعارف

 1 

عن  تصور  الصورة  كانت 
يف  املعروف  والتعرف  التحية 
تؤيت   الصورة  فهذه  اجملتمع 
داخل  التعرف  يف  عامة  صورة 

 الفصل 
 

 
5 

عن ا  كانت تصور  لصورة 
حيدث بني طالبني   احلوار الذي 

  بينهما  لتحيةقي ال ليعرف وي
 

 7 

التعارف   متثل  الصورة  كانت 
شكل أم لتشرح  الفصل  ام 

يف  الكالم  تدريب  إجراء 
زمالئه  أمام  داخل   التعارف 

 الفصل 
الدرس 

 الثاين
َرةُ ) ُس   (األ 

 

13 
أعضاء  تصور  الصورة  كانت 

  ي: األسرة يف البيت عموما وه
وجدة   وأخ  وأخت  وأم  أب 



 

 

160 
 

تساعد وجد الصورة  هذه   .
اليت   املواد  تركيزعلى    الكلبة

 سيدرسها الطلبة يف األسرة  
 

 
16 

أحوال  لتعرض  الصورة  كانت 
 احلديقة يف بيت أمحد 

 

 
17 

صورة  كانت   تعرض  الصورة 
 أعضاء األسرة

 

 

19 

شأن  كانت   تعرض  الصور 
البيت.   يف  نبيل  أسرة  أعضاء 

ن أبو  السيارة  بيكان  يغسل  ل 
البيت الغداء أمام  تعد  واألم   ،

امل يك وأخو  بخ،  طيف  نس نبيل 
نبيل  وأخت  البالط،  غرفة 

املا نبيل تنظف  وجد  ئدة، 
احلديقة،   يف  األزهار  يسقي 

السرير  تنظف  نبيل  يف   وجدة 
 غرفة النوم 

الدرس 
 الثالث

 27  (السََّكنُ )

تعريف   تعرض  الصورة  كانت 
فيه   يسكن  الذي  السكن 

مقدمة سر األ للناس  وأمهيته  ة 
 دخول املوضوع  قبل
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الدرس 
 عبالرا
َيَ )ا اُة  حل 
 41  (يَـو ِميَّةُ ال  

تعرض   الصور  بعض كانت 
احلياة اليومية املعروفة عند أكثر 

رسة  الناس وهي ذهاب إىل املد
واألكل   القرآن  مقدمة وقراءة 

"احلياة   موضوع  لدخول 
 اليومية" 

 

 
45 

احلوار  لتعرض  الصورة  كانت 
ذهاب بني قبل  رجلني   

إىل عند   مصعب  املدرسة 
احل يركب ألنه  فلة  ااالنتظار 

 افلة للذهاب إىل املدرسةاحل
الدرس 

 امس اخل
)الطََّعاُم 

 َوالشَّرَاُب( 
 53 

عن  تعرض  الصورة  كانت 
والشرب   أنواع األطعمة 

الناس   أكثر  عند  املعروف 
ليساعد الطلبة على الرتكيز يف 
والشرب  األطعمة  موضوع 

 قبل دخول املوضوع  مةمقد
 

 
60 

عن  تعرض  الصورة  كانت 
توضيح  والشرب  طعمة  األ  عأنوا 

 للنص للقراءة 
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الدرس 
 السادس

 لصَّاَلُة( )ا

 

68 

تصور   الصور  عن كانت 
الطلب لتساعد  مجاعة  ة الصالة 

يف  والرتكيز  االنتباه  على 
مقدمة  الصالة،  موضوع 

 لدخول موضوع الصالة 
 

 
71 

عن تعرض  الصورة   كانت 
ر لذهاب إىل املسجد يف احلواا

ل جبني رجلني. لكن الصورة ر 
ذاوا نفسهحد  يف   هب  أن  مع 

هاشم  سيشرتك  حامل  احلوار 
 ذهاب إىل املسجد. ل

لصور يف هذا الكتاب تساعد اجلدول يف السابق رأت الباحثة أن انظرا إىل  
الصورة تكون  ن  الطلبة غري انطقني ابلعربية على فهم املواد يف تعلم اللغة العربية. أل

إليصال   املواوسيلة  من  املقصودة  اليت  فرداوامل  دالرسالة  للطلبة.  ت  عرضها  تصدر 
املواد يزيد    فيكون عرض  الطلبة  واضحا. وبوجود الصورة  انتبه  املواد من مث  جذابة 

ري انطقني ابلعربية حنو املواد املعروضة يف هذا الكتاب. للصور املعروضة يف هذا غ
ال انتقدت  الباالكتاب  رأت  الصورة.  لون  يف  يكنحثة  مل  الصور  لون  أن   باحثة 

ألن جذاب ياللون    ة  ومل  وأسود  أبيض  الصورة  يف  يف املستخدم  غريمها  لون  وجد 
بوجه عام رأت الباحثة أن اإلجراء هما كانت للصورة نقد يف لوهنا لكن  الصورة. م

رض املواد ع  التصويري لعرض املواد يف هذا الكتاب جيد ومناسب مبعيار ماكي يف
ال اللغة  أللتعليم  هبا.  انطقني  لغري  الخيالكت  هذا  نعربية  اإلجراء اب  مراعاة  من  لو 

   89التصويري.
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 جراء القياسي اإل (د
ة من كتاب "ماهر يف اللغة مالحظة الباحثة البياانت اليت عرضتها الباحث بعد  

السابع أن هذا الكتاب يعر  نصا  ض  العربية" للمدرسة اإلسالمية املتكاملة الفصل 
املوضو  مقدمة  يف  اعربيا  تعريف  يعرف  النص  وكان  والوضو ملع.  املتعلقة  ألشياء  ع 

اعد الطلبة على أخذ الرتكيز وضوع. وهذا شيء يس ابملوضوع مقدمة قبل دخول امل
 خال القيام اإلسالمية لغرسها يف نفس الطلبة.يف املوضوع. وإد

ل اجلدول  عرض  املوضوع  دخول  قبل  مقدمة  النص  عرض  طوة لخ وبعد 
رأى الباحثة أن    . من مثلطلبةها اسلعناصر الرئيسية اليت سيدر املنهجية ومراعاهتا اب

تساع املنهجية  والطلبة عاخلطة  املدرس  املدروسة وفهم خريطة  د  املواد  لى تصنيف 
 املعروضة يف الكتاب. املواد

وأييت بعد عرض اخلطة املنهجية عرض هذا الكتاب املهارة التمهيدية. رأت  
لطلبة  نتباه اطلب ااد لو ة تكون متهيدا قبل عرض املة أن هذه املهارة التمهيديحثالبا

يقوي مهة الطلبة على إرادة  تساؤل عن املوضوع و حنو املوضوع وكذلك لبعث روح ال
  سيدرسه الطلبة. فيكون عملية التعليم والتعلم جذابة. معرفة املواد اليت

للغوية  تدريب الطلبة يف املهارة ال  هناك النص لالستماع واحلوار والنص للقراءة
طلبة على املواد يف املهارة اللغوية. فيقدر التطبيق    ة حنولطلباحىت يتعمق ويستعيب  

العربية وفهم عاستماع األ ما استمع الطلبة ويقدر صوات أواملفردات أو الكلمات 
الة  قالطلبة على تعبري ما تصوره يف أذهاهنم على شكل احلوار ويقدر على قراءة امل

ميكن تطبيقها    دة اليتالقاعوضع    لطلبة ما قرأه ويف القاعدةأي النص العريب وفهم ا
 لكتاب.ابملواد املعروضة يف ا

الدلي  وكان املواد الثقافية.  ل أن املواد يف هذا  يف هذا الكتاب هتتم ابألسس 
ت رأالكتاب يتضمن الثقافة اإلسالمية والقيم اإلسالمية. من مث بوجود هذه الثقافة  

مية يف نفوس  اإلسال  القيمغرس    وضة جيدة ألن هبا ميكن علىالباحثة أن املواد املعر 
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من النصوص  وفيها  وا  الطلبة.  القرآنية  هبذا  اآلية  العلماء.  وأقوال  النبوي  حلديث 
لبة على تعويد االعتماد والتمسك ابلقرآن الكرمي واحلديث النبوي وقول ميكن للط

 رائع من العلماء.
اد، و ويف معيار ماكي يف عرض املاحثة أن هذا الكتاب قد استلباستنتجت ا

ه الكتألن  السياقي.ذا  اإلجراء  يراعي  مي   90اب  مث  اسمن  على  الطلبة  تفادة كن 
الثقافة   انتقاء  املعروضة. وفيه  الطلبة، وهذا النصوص  اإلسالمية يف ضوء حاجات 

وية الالزمة يف لغالشيء مناسب ابألسس الثقافية واألسس السيكولوجيا واألسس ال
 91درسي أوالكتاب التعليمي. الكتاب امل

 5.15 ل:جلدو ا
اب ماهر يف اللغة العربية  يف عرض املادة لكتاجلوانب امللحوظة   جدول

 لسابعالفصل اللمدرسة اإلسلمية املتكاملة 
اجلوانب 
 امللحوظة

 امللحظة  وجودها

 اإلجراء التفاضلي

✓ 

ان  غري  للمبتدئني  صعب  الكتاب  هذا  قني طأن 
إىل   فيحتاج  لتعلمها.  ابلعربية.  املدرس  مراقبة 

زاد كاف يف اللغة لبة مل ميتلك  كان الطإذا    سيماوال
الدارسني  العرب بلغة  املعروضة  املواد  ألن  قبل،  من  ية 

والقواعد فقط. وأما غريها معروضة    تقع يف املفردات 
 ابللغة العربية. 

اإلجراء 
 املقصودي

مبرا ✓ ومناسبة كذلك.  يسهل عاجيدة  اإلجراء  هذا  ة 
بب  الطلبة بعضها  املواد  متيز  بش ععلى  بس ض  يط  كل 

 
90 Willam Francis Mackey, Language Teaching Analysis......h, 249 
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املسمن  ويكو  فهم  املواد يف  لتطبيق  وع واحلوار  متثيال 
 وفهم املقروء

 اإلجراء التصويري
✓ 

الصور وكانت  وتصور    جيدة  املعروضة  املواد  توضح 
يكن   مل  الصورة  لون  لكن  املعروضة.  املواد  أحوال 

 فقط أبيض وأسود ة جذااب ألن لون الصور 
 لسياقياإلجراء ا

✓ 

القيم اإلسالمية  و   سالميةفة اإل لثقاجيدة ألنه يهتم اب
على االستفادة من املواد املعروضة.  اليت ميكن الطلبة  

ال ابألسس  يهتم  الكتاب  والسيكولوجيا  وهذا  ثقافية 
التعليمي.   الكتاب  أو  املدرسي  الكتاب  يف  الالزمة 

املوضوع واملفردات ل  وعرض فيه اخلطة املنهجية لك
 لتزويد الطلبة ابملفردات. الزائدة

الكتاب قد استويف ل يف السابق استنتجت الباحثة أن هذا  التحلي  نتيجةمن  
اإلجراء   انحية  من  املواد  عرض  يف  ماكي  املقصودي  معايري  واإلجراء  التفاضلي 

النا العربية لغري  اللغة  التصويري واإلجراء السياقي لتعليم  ني هبا إال فيه  طقواإلجراء 
أمشل وأكمل وأحسن لكتاب  اهذا    يكونليطلب املالحظة واالهتمام    االنتقادات 

م قال  ألن  وجد.  لغري مما  العربية  اللغة  تعليم  يف كتاب  املواد  عرض  يف  أن  اكي 
واإلجراء   انطقني املقصودي  واإلجراء  التفاضلي  اإلجراء  مراعاة  من  خيلو  أال  هبا 

   92ي.التصويري واإلجراء السياق

 تكرار املادة  .4
تساالتكرار ه اليت  العو وسيلة من وسائل  انططلبة  د  ابلعربية على  غري  قني 

املو  وممارسة  لتكوين تطبيق  املعروضة.  املواد  حنو  الطلبة  فهم  لتحقيق  املدروسة  اد 
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واملمارسة.  ال التكرار  تطلب  املدروسة  املواد  وتطبيق  العلم  إتقان  على  قادرين  طلبة 
الل  تعليم  هدف  االتصال    غةألن  يف  تطبيقها  يقع يعين  أن  ماكي  عند  بغريهم. 

الكالم ومهارة القراءة ومهارة    اللغوية يعىن مهارة االستماع ومهارة   املهارةر يف  تكرالا
امله يف  التكرار  بوجود  يف الكتابة.  املواد  تطبيق  على  الطلبة  ميارس  قد  اللغوية  ارة 

 93. بة االتصال حنو االستماع والكالم والقراءة والكتا
ال البياانت  من  تكرااستنادا  عن  الباحثة  عرضتها  الس   ت فرداامل  ر يت  ابق  يف 

 ار املواد يف هذا الكتاب يف اجلدول ما يلي:وجدت الباحثة االنتقادات حنو تكر 
 5.16اجلدول: 

تكرار املادة يف كتاب ماهر يف اللغة العربية للمدرسة اإلسلمية جدول 
 املتكاملة الفصل السابع

اجلوانب 
 لحوظةامل

 وجود التكرار 

 حظة املل 

يف املواد 
  ،)االستماع 

لم، الك
،  القراءة

 الكتابة( 

يف 
التدريب 

ا التمرين/
 ت

األول ا   لدرس 
)التحية  

 والتعارف( 
✓ ✓ 

املعروضة كثري  املفردات  ة لكن هلذا  كانت 
ألن   جيدا  املواد  تكرار  يراعي  مل  املوضوع 
يف   يكرر  مل  املعروضة  املفردات  من  كثري 

أو  رةاملها يضع  مل  وبعضها  يطبق   اللغوية 
يف   املفردات  واالمسا املؤلف  حلوار اع 

 القراءة والكتابة  و 
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الثاين  الدرس 
َرُة()األُ   س 

✓ ✓ 

مل  لكن  املعروضة كثرية  املفردات  كانت 
تكرا والكالم  يراعي  االستماع  يف  املواد  ر 

مل   الكتابة  يف  والسيما  والكتابة.  والقراءة 
 .  يوجد تكرار املواد فيها

الدرس 
 الثالث

 ()السََّكنُ 
✓ ✓ 

املعر  املفردات  مل ثرية  ضة كو كانت  لكن 
والك االستماع  يف  املواد  تكرار  الم  يراعي 

 والقراءة والكتابة. واملواد املكررة قليلة جدا
الرا  بعالدرس 

)احلياة  
 اليومية( 

✓ ✓ 
مل  لكن  املعروضة كثرية  املفردات  كانت 

و  االستماع  يف  املواد  تكرار  كالم  اليراعي 
 والقراءة والكتابة 

لدرس ا
 اخلامس

)الطََّعاُم 
 ( رَابُ الشَّ وَ 

✓ ✓ 

مل لكن  املعروضة كثرية  املفردات   كانت 
والكالم   االستماع  يف  املواد  تكرار  يراعي 

ب والكتابة.  كثرية والقراءة  كّررت  عضها 
هلا   يكن  مل  اليت  املواد  وفيها  قليلة  وبعض 

والقراء واحلوار  االستماع  يف  ة التكرار 
 والكتابة. 

الدرس 
 السادس

 ✓ ✓ الصَّاَلُة( )

املف مل وضة كثري املعر دات  ر كانت  لكن  ة 
يف   املواد  تكرار  والكالم  اال يراعي  ستماع 

والقراءة والكتابة. وفيها املواد اليت مل يكن 
والقراءة  هل واحلوار  االستماع  يف  التكرار  ا 

 والكتابة. 
الكتا املواد من هذا  تكرار  بياانت  أن هذا  ب  بعد حتليل  الباحثة  استنتجت 

االستماع  بدليل يوجد التكرار يف  املواد  كرار  يف ت  كتاب قد استويف معيار ماكيال
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الختابر الكفائي  وار والكتابة والقراءة وكذلك تكرارها يف التدريب والتمرينات واواحل
املواد  تكرار  يراع  مل  املؤلف  أن  الباحثة  انتقدت  لكن  السنة.  وآخر  السنة  لنصف 

رار.  ها التك بعضكن يفيكرار يف بعض املفردات ومل  ان وجيدا. الدليل يوجد التاز متو 
وبعضها مل يكن هلا التكرار. مع أن التكرار يلعب ار بعدد كثري  وبعضها يوجد التكر 

الطلبة على استخدام املفردات كافيا. حىت يقدر الطلبة على تطبيق  دور هام لتعويد
)اال اللغوية  املهارة  يف  والكستاملواد  والقراءة  والكالم  جيدا. ماع  قد   تابة(  فالتكرار 

تالطلباعد  س ي على  املة  لتطبيق  الطلبة  )املفردات عويد  مبذهب ادة  يناسب  فهذا   .)
التع اللغة حيتاج إىل  تعليم  الطلبة    ويد واملمارسة.السلوكية. أبن  التكرار يصبح  ألن 

 94الطلبة. فسعلى تعويد استخدام اللغة املعلمة وهذا يزيد امللكة يف ن
ملدرسة غة العربية  يم اللاب تعل كتيف ختلف بني حمتوى املواد  االوجه التشابه و أ .ج

ا املتوسطة  للمدرسة حممدية  العربية  اللغة  يف  ماهر  و كتاب  السابع  لفصل 
 ملتكاملة املتوسطة الفصل السابع اإلسلمية ا

 لعربية ا أوجه التشابه بني كتاب تعليم اللغة العربية وكتاب ماهر يف اللغة .1
 اختيار املادة  ( أ

ينفلأله قد  هذين كتابني  أن  مباداف  بعيار  سب  املماكي  أن  واد  دليل 
أن هدف  املختارة يف هذين كتا املرسوم من هذين كتابني.  ابهلدف  يناسب  بني 

امل تعليم  وقراءة  من  بغريهم  احملاورة  على  القدرة  يعىن  هذين كتابني   من  واد 
 النصوص العربية. 

 
94 Basma Ahmad Sedki Dajani, “The Ideal Education in Ibn Khaldun’s..... p. 3 
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هذان كتاابن   اختياينفكان  يف  أن  ماكي  معيار  أن  اسب  البد  املادة  ر 
عل  تع  هدف  ىيؤسس  أ  95ليمها. من  هذين كالدليل  يف  املادة  اختيار  تابني   ن 

 مؤسسا على هدف تعليمها. 
بني مل تكتب دقيقا. فهذين كتابني  فكانت مدة وقت تعلم من هذين كتا

والفصل   ولمقرر ملدة سنة واحدة. ويف كل سنة فصالن يعىن الفصل الدراسي األ
 نة.يف الس قرر خيتلف يف عدد املوضوع امل الدراسي الثاين.لكن

ملدرسة حممدلك العربية  اللغة  تعليم  السابع حيتوى تاب  الفصل  املتوسطة  ية 
موض أربعة  موضوعات.  مثانية  وأربعة على  األول  الدراسي  للفصل  وعات 

حي العربية  اللغة  يف  ماهر  ولكتاب  الثاين.  الدراسي  للفصل  على تموضوعات  وى 
ثالثة   موضوعات.  األستة  الدراسي  للفصل  و موضوعات  ت عاموضو ثالثة  ول 

املوضو  فعدد  الثاين.  الدراسي  هذين  للفصل  يف  املواد  بصعوبة  مناسب  عات 
تع يف كتاب  املواد  أن  الفصل كتابني.  املتوسطة  حممدية  ملدرسة  العربية  اللغة  ليم 

ال  اللغة  يف  ماهر  إىل كتاب  ابلنسبة  أسهل  اإلسالمية  عر السابع  للمدرسة  بية 
الس املت الفصل  املتوسطة  األفللكتابع.  اكاملة  مستوى  و ب  يف  ابلطلبة  يناسب  ل 

 ما للكتاب الثاين يناسب ابلطلبة يف مستوى املتوسط.   املبتدئ وأ
أن يف مدة وقت التعلم البد أن يناسب بدراجة صعوبة املواد    فقال ماكي
الطلبة. أ   96ومستوى  الباحثة  ان  فبهذا رأت  الكتاب  التعلم يف  ألول مدة وقت 

مل . ألن الكتاب الثاين صعب للطلبة ملن  ههافي  وضوعات امل  دوالثاين يناسبان بعد
واملو  أكثر  الفرصة  فيحتاج  العربية.  اللغة  يف  زاد كايف  الكتاب  ميتلك  من  أقل  اد 

 األول.

 
95  Zuhairoh, “Analisis Komparatif Kitab An-Nahwu Al-Wadhih dan Kitab Marja’ At-

Thullab Fi Qawa’id An-Nahwi....., h. 522 
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  أن اختيار اللغة من هذين كتابني يناسب للطلبة. ألن املفردات فيهما تدور 
.  ح والبيت  املدرسة  موضوع  الل ول  يف كتاب"تعليم  أن  الغإال   تار خي  عربية"ة 

الوظيفة واهلمة ويف كت العربية" خيتار املفردات املفردات حول  اللغة  اب "ماهر يف 
اليومية العربية الفصحى. حول األعمل  اللغة  اللغة  اللغة اختار نوع  . ويف اختيار 

 اكتساهبالغة األم وميكن للطلبة على لوااللغة املستخدمة هي اللغة الشبهة اب
 تدرج املادة  (ب

ل أن التجمع يف  تاب الختلوا من مراعاة التجمع. الدليالكذا  د يف هملوااأن  
 ي هذا الكتاب يستند إىل التجانس والتباين والتواز 

أن هذين كتابني الخيلوا من مراعاة ترتيب املواد ألن املواد من هذين كتابني 
األ األشياء  من  التحقيبدأ  حول  يعىن  الطلبة  من  مث رب  األسرة  مث  والتعارف    ية 

احملسوسة مث اجملرد. وكانت   اليومية. فكان املواد تبدأ ابألشياء   شطةألنت مث االبي
األ القواعد  من  تبدأ  القواعد  الكت ملواد  يف  أن  القواعد ساسي.  يبحث  األول   اب 

 اجلملة املفيدة مث  يف  حول األساء واجلملة االمسية، وأما يف الكتاب الثاين يبحث
زمأجزاء   ابعتبار  والفعل  مثااجلملة  الفانه  الفاعل مث  عل    بني  املوازنة  مث  املفعول 

 فعول. مناسب برتتيب تعليم القواعد للنحو الواضح.وامل
يف التجمع أن    97   تدرج املادة أن يراعي التجمع والرتتيب.قال ماكي أن يف 

والتوازي.   والتباين  التجانس  إىل  إىلويفيستند  يستند  أن  البد  الرتتيب  مبادئ    
السيكولوجي املف 98.ااألسس  يف كان  يف  واد  ماكي  برؤية  يناسب  الكتاب  هذا   

 
97Abdul Aziz, “ Analisis Bahan Ajar Bahasa Belanda “Help! Een Cursus Nederlands Voor 

Anderstaligen” Karya E. Ham, Tersteeg & L. Zijlmans”, The 3rd International Conference on 
Linguistics, Language Teaching, Literature and Culture, (2019), h. 217 

98 Cahya Edi Setyawan, dkk, Telaah Bahan Ajar Bahasa Arab “Ayo Fasih....., h.230 
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تتد يف  والرتتيب  التجمع  اليهمل  الكتاب  هذا  أبن  الدليل  املادة.  املواد رج  درج 
 99يكولوجيا )النفسية(وهذا بعض الشروط من اجلانب الس 

 املادة عرض (ج
 اإلجراء التفاضلي (1

ه مراعاة  ذيأن  من  الخيلو  فيهن كتابني  ألن  التفاضلي  تعماإلجراء  رض  ا 
كتابني جيد يف عرض املادة ألن  بوجه عام أن هذين  ف  د بلغة الدارسني. املوا  بعض

التفاض اإلجراء  مراعاة  من  غري الخيلو  للطلبة  يصدر  هذين كتابني  لكون  لي 
اللغة   لتعليم  املواد  عرض  يف  أن  ماكي  عرف  هبا. كما  هبا،  لغ انطقينا  انطقني  ري 

 100عي اإلجراء التفاضلي.الزم أن يرا
 ودياملقص جراءاإل (2

لغري  قا اللغة  تعليم  يف كتاب  أن  ماكي  اإلجراء  انطقنيل  تراعي  أن  هبا   
مبن كتاابهذاف  101املقصودي. يناسب  فيهما  ن  املادة  عرض  ألن  ماكي،  عيار 

اال مقصود  لشرح  اجلدول  استخدم  املقصودي.  اإلجراء  مراعة  من  واد ملخيلو 
لل  العربية  النصوص  ح وعرض  واحلوار  ولالستماع  يقىتقراء  الط  عل در  فهم  ى  لبة 

 اد املواد املدروسة. مر 
 التصويري اإلجراء (3

التصويري مهم يف عرض املادة لكت اللغة  رأى ماكي أن اإلجراء  اب تعليم 
عرض مادة اللغة إليصال الرسالة    علىألن الصورة تساعد    102لغري انطقني هبا. 

 
 28..، ص.  ،...ة وأتليفهاعربيلم اللغة اد مواد تعليأسس إعداحممود كامل الناقة،  99

100  Zuhairoh, “Analisis Komparatif Kitab An-Nahwu Al-Wadhih dan Kitab Marja’ At-
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ي  لتصوير اء ار معيار ماكي يف اإلجيناسب  فهذان كتاابن قد     املواد. يف   املضمونة
 فيهما مل يرتك اإلجراء التصويري.   ألن 

 إلجراء السياقيا (4
ا اإلجراء  يف  ماكي  مبعيار  مناسب  هذين كتابني  فيهما  أن  أن  لسياقي. 

مراعاة من  السياقي.  الخيلو  والقيم   ماألهن  اإلجراء  اإلسالمية  ابلثقافة  يهتم 
على  سالاإل الطلبة  ميكن  اليت  املعمية  املواد  من   الكتاب وهذا    وضة.ر االستفادة 

والسيكولوجيا   الثقافية  ابألسس  أو يهتم  املدرسي  الكتاب  يف  الالزمة  واللغة 
   .الكتاب التعليمي

فيهفهذان   يناسبان معيار ماكي ألن  ما الخيلو من مراعاة اإلجراء  كتاابن 
إلجراء السياقي. ن يراعي كتاب تعليم اللغة اأ  السياقي. ألن رأى ماكي من الالزم

ينا ابسوهذا  اب  العربيةلثقافيألسس  اللغة  تعليم  إعداد كتاب  يف  انطقني   ة  لغري 
 103هبا 

 التكرار  ( د
هذين كتابني   يف  أن  الباحثة  يف  استنتجت  املواد  تكرار  االستماع  يوجد 

تدريب. ويف كل الوالكالم والقراءة والكتابة ولكل الوحدات يف املهارة اللغوية هلا  
ت هلا التكرار يف املهارة  ملفردابعض ا  ت أن االتمرين. وفيهما االنتقادآخر املوضوع  

وا بعدد كثري اللغوية  يوجد  التكرار  بعض  التكرار.  هلا  يكن  مل  وبعضها   لتمرين 
 وبعضها بعدد قليل.

حيتاج أم اللغة  تعليم  أبن  اللغة.  تعليم  يف  السلوكية  يوافق مذهب  التكرار  ا 
ميتلك بة أن  ن للطل ميك  دالطلبة على استخدام املواملمارسة والتعويد. فبتعويد  ا  إىل
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فال تنال   104دون يف نظريته يف امللكة اللسانية.امللكة اللغوية كما عرف ابن خل 
 105إال بتكرار املادة. امللكة اللسانية 

فلهذين كتابني قد يناسب معيار ماكي يف كتاب تعليم اللغة لغري انطقني 
د املوا  ميتلك   ة أنبواد أكثر. حىت ميكن الطل حيتاج إىل مراعاة تكرار امل  كنهبا. ل

يعىن اللغة  تعليم  من  هدف  لكون  بغريهم  جيدا.  االتصال  على  الطلبة  قدرة   
 ة والتعويد.  ا حيتاج إىل املمارسسفاهيا كاان أم حتريراي. وهذ

 العربية  غةبني كتاب تعليم اللغة العربية وكتاب ماهر يف الل االختلفأوجه  .2
 اختيار املادة  ( أ

تابة. أن يف كتاب تعليم ع والكالستما رة اايف مه  هذان كتاابن  خيتلف  فقد
العربي املتوسطة يركز يف متييز أصوات احلروف اهلجائيةاللغة  يف   ة ملدرسة حممدية 

وأ األول.  عن الدرس  االستماع  مهارة  تعليم  الثامن  الدرس  إىل  الثاين  للدرس  ما 
املفر  تلفيظ  املفردات  داطريق  من  احملاكاة  أي  ويف  ت  املدرس.  ألقاها   عليم تاليت 

عالكتا  مهارة األول  الدرس  يف  الكتاب  هذا  ركزت  احلروف بة  ن كيفية كتابة 
لكتابة اجلارية  ابلقاعدة  مناسبا  إذ  اهلجائية  اهلجائية  ويف احلروف  متصال.  ا كان 

والضم املنفصل  الضمري  حنو  األساسية  القاعدة  اختارت  وما   ريالقاعدة  املتصل 
بني رجلني واحلوار    احلوارملثال  ضع او ألمساء. ويف مادة احلوار  أشبه ذلك حول ا

 ار بني الرجل واملرأة.بني مرأتني واحلو 
كاملة املتوسطة  درسة اإلسالمية املتوأما يف كتاب ماهر يف اللغة العربية للم

 قرأها املدرس  ليتتعليم مهارة االستماع من خالل االستماع إىل النصوص العربية ا
ربية وفهم املسموع.  وص العع النصستما اتعليمها يعىن القدرة على  ألن هدف من  
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مهارة   تعليم  العناصر ألن هدف ويف  بوضع  التحريري  التعبري  خالل  الكتابة من 
 ى تعبري األفكار على شكل الكتابة. يمها يعىن القدرة عل من تعل 

واد املختارة واألهداف من ملأن معيار الكفاءة من هذين كتابني يناسب اب
الكفاءةت معيار  أن  األللكت  عليمها.  القاب  اهلجائية  ول  احلروف  متييز  على  درة 

وقراءوقراء بغريهم  واحملاورة  املفردات  وذكر  العربية  الكلمة  وكتابة  النصوص ة  ة 
 هذا املعيار يناسب ابلطلبة يف مستوى املبتدئ.  العربية. ف

ألصوات العربية  اين هي القدرة على استماع الثعيار الكفاءة للكتاب املوأما 
وقراءة النصوص  هم وتعبري األفكار على شكل الكتابة  رة بغري احملاو وع و موفهم املس 

   توسط.العربية. فهذا يناسب مبعيار الطلبة يف مستوى امل
يف معيار الكفاءة البد أن يناسب بكفاءة الطلبة ومستوى    فقال ماكي أن

ا 106الطلبة. رأت  الب فبهذا  يف  الكفاءة  معيار  أن  يناسب  احثة  األول  لكتاب 
الكتاب الثاين   اب الثاين يناسب مبستوى املتوسط. ألن  الكت تدئ ويفاملب  مبستوى

 ة العربية. اللغتعلم صعب للطلبة ملن مل ميتلك زاد كايف يف 
العربية" الختيار املفردات  إمكانية تعلمها،    ولعوامل اللغة  يف كتاب "تعليم 

والتواز   ةتصفاملات  رداملف  اختار واملابلشمول  واملالصقة  واأللفة  يب والرتكاحة  ت ع 
)املفردات والرتكياأل املختارة ال ساسية مث تطبيقهما  النصوص. فانصوص  ب( يف 

 رج املادة.   يستخدم املفردات والرتكيب خا
يف كتاب   العربية"لكن  اللغة  فىي  املتكاملة    "ماهر  اإلسالمية  للمدرسة 

 وضة يف املادة. فردات يف النصوص مل يكن معر ملاملتوسطة بعض ا
 ة دتدرج املا (ب
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الان كتاهذ فابن  املواد  ألن  التجمع  مراعاة  من  مببادئ  خيلوا  يهتم  يهما  
ردات املعروضة يف كتاب "ماهر يف  التجانس والتباين والتوازي. إال يف بعض املف

ع األسرة   ضو املفردات مل يكن متجانس ابملوضوع. مثل يف مو   اللغة العربية" بعض
ما املفردات  اهناك  هذا  يف  أن  مع  ورفوف  ا  كتاب لئدة  األكل   ملوضوع فيه  عن 

 سبها أن جتمع يف موضوع الطعام والشراب.والشراب، وكات املفردات أن
 عرض املادة (ج
 فاضلياإلجراء الت (1

الت اإلجراء  مراعاة  من  الخيلو  هذين كتابني  تعرض  أن  فيهما  ألن  فاضلي 
 ة العربية للمدرسة اإلسالمي. لكن لكتاب ماهر يف اللغة نيبعض املواد بلغة الدارس

ول إىل املوضوع وهذا  سطة الفصل السابع يضع نص عريب قبل دخاملتو   تكاملةامل
مرا إىل  ابلعربية  انطقني  غري  للطلبة  موضع  حيتاج  ألن  النص.  لفهم  املدرس  قبة 

 ع.  النص يف أول املوضو 
 اإلجراء التصويري (2

ال اللغة  ويري مهم يف عرض املادة لكتتصرأى ماكي أن اإلجراء  اب تعليم 
انطق هبنيلغري  الصو أل  107ا.   ان  إليصال  اللغة  مادة  عرض  يف  تساعد  لرسالة  رة 

رسة حممدية املتوسطة الفصل ملد  "تعليم اللغة العربية"يف كتاب    املضمونة يف املواد.
لع  الصور  استخدم  عام. السابع  بشكل  النصوص  وأحوال  املفردات  معىن  رض 

جيدا   الصورةلكن    بني املفردات والصورة.  مايف بعض املفردات مل يكن منظا  مهم
 وملوان.
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للمدرسة اإلسالمية املتكاملة املتوسطة    "لعربيةماهر يف اللغة ا"وأما لكتاب  
اس السابع  الصورة   متخدالفصل  لون  املعروضة. لكن  ابلنصوص  الصورة مناسب 

 انقص اجلذابة ألن لون الصورة أبيض وأسود. 
اللغن  م تعليم  جيري كتاب  أن  اإلجرامث  هبا  انطقني  لغري  صويري الت  ءة 
فهم  لتجعل   على  وتساعد  وجذابة  مشوقة  الصور املادة  وكانت  املواد.  مضمون 

 املستخدمة ملون أبلوان متنوعة.
 السياقيراء اإلج (3

العربية"كتاب    يف  عرض اللغة  الفصل   "تعليم  املتوسطة  حممدية  ملدرسة 
التدريالسابع   املفردات  س  خطة  ووضع  املادة.  يف كل لكل  احملتاجة  الزائدة 

دونيسي مقدمة قبل املوضوع. ويف كل بداية املوضوع نص إنل آخر  ع يف كوضو ملا
 دخول املوضوع أي التعربيف العام.

يف العربيةم"ب   كتاوعرض  اللغة  يف  املتكاملة   "اهر  اإلسالمية  للمدرسة 
السابع. الفصل  املنهجية    املتوسطة  الزائدلكاخلطة  واملفردات  املوضوع  لتزويد ل  ة 

 .ت الطلبة ابملفردا
ألن فيهما الخيلو ن يناسبان معيار ماكي  هذان كتااب  لك،مثل ذ  ما كانمه

من   ماكي  رأى  ألن  السياقي.  اإلجراء  مراعاة  تعليم الالمن  يراعي كتاب  أن  زم 
يم اللغة عل اللغة اإلجراء السياقي. وهذا يناسب ابألسس الثقافية يف إعداد كتاب ت

 108ني هبا العربية لغري انطق
 التكرار  ( د

البا أحرأت  العربيةتعل "ب  لكتان  ثة  اللغة  امل  " يم  حممدية  توسطة  ملدرسة 
و  جيد،  بشكل  التكرار  يوجد  املوضوع  أوائل  يف  السابع  ينخفض الفصل  لكن 

لكتاب   وأما  املوضوع.  أواخر  يف  العربية"التكرار  اللغة  يف  للمدرسة    "ماهر 
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  تعليم "تاب  كأقل تكرارا ابلنسبة إىل    املة املتوسطة الفصل السابعتك اإلسالمية امل
 فصل السابع. حممدية املتوسطة الملدرسة  "العربية اللغة

اللغة.   تعليم  يف  السلوكية  يوافق مذهب  التكرار  حيتاج أما  اللغة  تعليم  أبن 
ميتلك ن  إىل املمارسة والتعويد. فبتعويد الطلبة على استخدام املواد ميكن للطلبة أ

فال تنال   109.لسانيةلكة الامل   رف ابن خلدون يف نظريته يفامللكة اللغوية كما ع
 110رار املادة. كة اللسانية إال بتكاملل 

تعليم  كتااب   نهذاف يناسب معيار ماكي يف كتاب  قد  انطقني  ن  لغري  اللغة 
 ادهبا. لكن حيتاج إىل مراعاة تكرار املواد أكثر. حىت ميكن الطلبة أن ميتلك املو 

ا تعليم  من  هدف  لكون  عل جيدا.  الطلبة  قدرة  يعىن  ب اال  ىللغة  غريهم  تصال 
 إىل املمارسة والتعويد.  حتريراي. وهذا حيتاج سفاهيا كاان أم 
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 السادس الباب 
 اخلامتة

 لخص نتائج البحثم .أ
 : وخلصت الباحثة حبثها أن

املتوسطة     .1 حممدية  ملدرسة  العربية  اللغة  تعليم    ( SMP Muhammadiyah)  كتاب 
م اللغة لغري انطيقني هبا   تعليماكي يفيس  جنع مناسب مبعيار وليام فراالفصل الساب

اخت حيث  عمن  أن  وإال  املادة.  وتكرار  املادة  وعرض  املادة  وتدرج  املادة  رض يار 
 املواد يف اإلجراء التصويري أن ينظم متاما بني املفردات والصورة لعرض املواد.   

يف .2 ماهر  لا  كتاب  العربية  اإلسالللغة  )لمدرسة  املتكاملة   ناسبم  (SMP ITمية 
انطيقني هبا من حيث اختيار املادة  م فراجنيس ماكي يف تعليم اللغة لغري  ر وليامبعيا

إال يف عرض املواد يف اإلجراء التصويري  كرار املادة.  وتدرج املادة وعرض املادة وت
 ملادة هتم بتكرار اوأن ي رة جذابةصو أن يلون الصورة أبلوان متفاوتة حىت تكون ال

قد اس .3 أما  ماكي    معايريوىف  توهذان كتاابن  هبا.  انطقينا  لغري  اللغة  املود يف  لتعليم 
املتوسطة   حممدية  ملدرسة  العربية  اللغة  تعليم    (SMP Muhammadiyah)  كتاب 

اهر يف اللغة العربية  م  الفصل السابع مناسب للطلبة يف مستوى املبتدئ وأما كتاب 
 وسط. ى املتمستو  ( مناسب للطلبة يفSMP IT)ة املتكاملة مدرسة اإلسالميلل 

 لتوصيات واالقتاحاتا .ب
ن  باحثة يف تصميم املواد لتعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا أفبهذا اقرتحت ال

اختيار   يف  املادة.  وتكرار  املادة  وعرض  املادة  وتدرج  املادة  اختيار  يف  جيدا  يهتم 
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ة ر اللغختياالكفاءة ومدة وقت التعلم و يستند إىل األهداف ومعيار ان  املادة البد أ
ن يركز إىل التجمع والرتتيب. يف التجمع يف تدرج املدة أمل إمكانية التعلم. و وعوا

ومتباين متجانس  يكون  األسس   أن  مببادئ  يستند  أن  الرتتيب  ويف  ومتواز، 
التف اإلجراء  يراعي  أن  املواد  عرض  ويف  املقصودي  اضالسيكولوجيا.  واإلجراء  لي 

رار يف املهارة  ر املواد أن يقع التكالتكرا. ويف  ياقيس راء التصويري واإلجراء الواإلج
 رة الكتابة.  اللغوية حنو مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومها
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 واملراجع  قائمة املصادر
 العربية واملراجع املصادرأوال: 

احملسن عبد  بن  تصميم  .2019  وإخواة،   احلدييب على  العربية    معايري  اللغة  كتاب 
 الرايض: دار الوجوه ىل. ة األو الطباع. سير املد

ء األول اجلز .  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .يمةطعرشدي أمحد  
التدريس وطرق  الثاين  . املناهج  اللغة   .الفسم  معهد  القرى  أم  جامعة  دمسق: 

 العربية ث واملناهج سلسلة يف تعليم حو العربية وحدة الب
ربامج ليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لد  م.1985هـ/1406  ،  طعيمة  رشدي أمحد

 مكة: معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى. تعليم العربية
هللا   انصر احلميدو الغايل  عبد  لغري   .هللاعبد   عبد  التعليمية  الكتاب  إعداد  أسس 

 القاهرة: دار االعتصام  .ةالناطقني ابلعربي
:    الرايض.  مها  الناطقني  لغري   يةلتعليما  تب كال  إعداد   أسس  .1991،_______

 الغايل دار
القاهرة:  .  د التعليمية تكنولوجيا إنتاج املوا  .2002  ،الفرجاينعبد العظيم عبد السالم  

 دار غريب للطباعة  والنشر 
حباث أ  . اللغة العربية وأتليفها  يمأسس إعداد مواد تعل .  2005،  الناقة  حممود كامل  
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