
 كتاب "مدارج الدروس العربية"  القيم الثقافية يف
  مرتضى ي علو  يللشيخ احلاج حممد بصر  

 ( البحث اجلامعي)

 

:  إعداد  
قبال أكمل النعم   إ  

١٧١٥٠٠٨٠ : الرقم اجلامعي  
 
 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العبية 

 كلية علوم الرتبية و التعليم

 احلكومية مباالنجموالان ملك إبراهيم اإلسالمية جامعة 

٢٠٢١ 
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 كتاب "مدارج الدروس العربية"  القيم الثقافية يف
 مرتضى  ي علو  يللشيخ احلاج حممد بصر  

 ( البحث اجلامعي)

  (S1مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجاان )
 من قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  
 إعداد : 

 إقبال أكمل النعم   
١٧١٥٠٠٨٠ :الرقم اجلامعي   

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العبية 

 كلية علوم الرتبية و التعليم

 جامعة مولنا موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

٢٠٢١ 
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 استهالل 

 
تَ عاِجُلوانَ ُخِلَق "  َساُورِياُكما ٰاٰيِِتا َفاَل َتسا

ناَساُن ِمنا َعَجل ٍۗ  " االاِ

 ( ٣٧:  األنبياء)

 

َنَِّة الابُ لاهُ " ِل اجلا ثَ ُر أَها  " َأكا

 ( إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل)احلديث يف كتاب 

 

َهُب َهمَّ الاَفََت  " َوة َتذا  الاِعلاِم نِعاَم الاُمرَادِ  أَناَت َلَقارِِّيِِّ  ٠ََي قَ ها

َها الشَِّفا  ِل هللِا ِفي ا َ الاِعَبادِ  ٠َشرَاُب َأها َمة َبْيا كا  " ِلطَاِلِبِ احلِا

 األستاذ العارف ابهلل زين العابدين بن حممد البكري )

 (رسالة يف الشاي والقهوة والدخانيف كتاب 
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 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل : 

 

 اجتهدت و اخلصت األوقات لتعظيم أمر اجلامعة عبادةنفسي الذي قد 

 يف عزيز سبيل هللا. و نفسي الذي قد لبيت أمانة الوالدين للوصول إىل مستوى 

 البحث اجلامعي و تعجبه. و نفسي الذي قد طلبت الرضا هلل و رسوله و قوله 

 "خريكم من تعلم القرآن و علمه" 

 مة اإلميان و اإلسالم و اإلحسان  و ملشاخيي الذين قد اجتهون و ربون لسال

 حِت تناولت عيشة هنيئة لتعليم علومه الصفية 

 و لوالدي أليب و أمي و مجيع أسريت حارضْي لقضاء وظيفِت و عدم كسلي و ما أشبهه 

 و ألصدقاء الصادقْي سائرين معا إيل حرية احلياة و فرح الزمان و نعمته

 

و ينفع و يبارك لنا و جيعلنا من أهل العلم و  عسي هللا أن يفتح فتوحنا فتوح العارفْي 
أهل اخلري و أهل القرآن و أهل السعادة و أهل التقى و العفاف و الغىن و أهل التقوي 

 و أهل اإلستقامة و خيتم لنا ابإلميان ... آمْي
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 تقدير  شكر و

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

معرفة لغته ص          لى هللا عليه وس          لم محدا ملن أنزل القرآن على لس          ان نبيه فجعل  
وس  يلة لفهم دينه و أحكامه والص  الة والس  الم على رس  وله وحبيبه وص  فيه املتكلم ابلض  اد 

 .يف تبيْي كتاب ربه، وعلى آله وصحبه.  أما بعد

أقدم شكري إىل هللا عز وجل على نعمه الكثرية والوفرية حَت متكنت يف انتهاء كتابة هذا 
 القيم الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربية" " وضوع البحث اجلامعي حتت امل

لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة  "  مرتضى ي علو  يللشيخ احلاج حممد بصر  
العربية لكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

ىل من قد ساعدين على كتابة هذا البحث  فيسرين أن أقدم جزيل الشكر وعظيم التقدمي إ
 اجلامعي، وهم :

احلاج عبد احلارس بوص     فه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس     المية    .د. فض     يلة أ .١
 احلكومية ماالنج.

أغوس ميمون بوص   فه عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم  .دفض   يلة  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

أمحد مبلغ بوص     فهما رئيس     ة وكاتب قس     م تعليم اللغة  .د مملوءة احلس     نة و  .دفض     يلة   .٣
العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس          المية احلكومية ماالنج على دعمهما الروحي 

 حَت يتم إخراج هذا البخث اجلامعي على هذه الصورة.
د النافع والتوجيهات  أوريل حبر الدين، الذي يفض   ل اش   راف وتقدمي اإلرش   ا .د فض   يلة .4

 املفيدة الذي ساعدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي.
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واألس      تاذات جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلس      المية احلكومية ماالنج    ةمجيع األس      اتذ .٥
 الذين ينورون ويروحون بعلومهم وارشاداهتم حَت تتم كتابة هذا البحث اجلامعي.

وأخوايت يف قسم تعليم اللغة العربية وكذلك  وخالص الشكر وجزيل الثناء جلميع إخواين .6
أص          حايب املتخرجْي يف املدرس          ة الثانوية اإلس          المية احلكومية األوىل  دينة ماالنج،  

 الذين صاحبوين يف هذه الفرصة الثامنة.

 

 2٠2١يونيو  ٣٠ماالنج، 

 صاحب اإلقرار، 

 

 إقبال أكمل النعم   
 ١٧١٥٠٠٨٠الرقم اجلامعي : 
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   تعليم اللغة العربيةقسم 
   كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير املشرف 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 يقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمه الطالب : 

 إقبال أكمل النعم  :   االسم

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي 

 الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربية" القيم:  املوضوع 
 للشيخ احلاج حممد بصرى علوى مرتضى

قد نظران وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون   
( يف S1س رجاان )على الش كل املطلوب الس تيفاء ش روط املناقش ة إلمتام الدراس ة واحلص ول على درجة  

قس            م تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس            المية احلكومية 
 م.2٠2٠/2٠2١ماالنج للعام الدراسي 

 

 2٠2١يونيو  ٣٠ماالنج، 

 املشرف،
 

 الدكتور أوريل حبر الدين  

١9٧2٠٥٠92٠٠٣١2١٠٠٣رقم التوظيف :   
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   اللغة العربيةقسم تعليم 
   كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

قد اس              تكملت كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلس              المية احلكومية ماالنج  
 جلامعي الذي كتبه الباحث :البحث ا

 إقبال أكمل النعم  :   االسم

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي 

 الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربية" القيم:  املوضوع 
 للشيخ احلاج حممد بصرى علوى مرتضى

قد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلص    الحات الالزمة ليكون على الش    كل املطلوب  
( يف قس     م تعليم اللغة S1الس     تيفاء ش     روط املناقش     ة إلمتام الدراس     ة واحلص     ول على درجة س     رجاان )

العربي  ة كلي  ة علوم الرتبي  ة والتعليم ج  امع  ة موالان م  ال  ك إبراهيم اإلس              المي  ة احلكومي  ة م  االنج للع  ام 
 م من فائق اإلحرتام  وجزيل الشكر.2٠2٠/2٠2١الدراسي 

 

 2٠2١يونيو  ٣٠ماالنج، 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم، 
 

 الدكتور أغوس ميمون 

١96٥٠٨١٧١99٨٠٣١٠٠٣رقم التوظيف :   
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 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
h 

 تقرير جلنة املناقشة 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اكتفيت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه :لقد 

 إقبال أكمل النعم   :   االسم 

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي

 الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربية" القيم:  املوضوع 
 للشيخ احلاج حممد بصرى علوى مرتضى

العربية كلية علوم الرتبية ( يف قس            م تعليم اللغة S1وقررت اللجنة بنجاحه على درجة س            رجاان ) 
 م.2٠2٠/2٠2١والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 وتتكون جلنة املناقشة من :

 ).....................(     الدكتور أوريل حبر الدين .١
 ١9٧2٠٥٠92٠٠٣١2١٠٠٣ : يفظالتو رقم 

 ).....................(    عبد الوهاب رشيدي الدكتور .2
 ١9٧2٠٧١22٠٠٠٠٣١٠٠٣ : يفظالتو رقم 

  ).....................(     الدكتور شهداء .٣
 ١9٧2٠١٠62٠٠٥٠١١٠٠١:  يفظلتو رقم ا

 

 عميد كلية العلوم الرتبية والتعليم
 

 أغوس ميمون   الدكتور

١96٥٠٨١٧١99٨٠٣١٠٠٣رقم التوظيف :   
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 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم الرتبية والتعليم كلية 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

قد استكملت قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم  
 اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث :  

 إقبال أكمل النعم  :   االسم

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي 

 ة" الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربي القيم:  املوضوع 
 للشيخ احلاج حممد بصرى علوى مرتضى

قد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلص    الحات الالزمة ليكون على الش    كل املطلوب  
( يف قس     م تعليم اللغة S1الس     تيفاء ش     روط املناقش     ة إلمتام الدراس     ة واحلص     ول على درجة س     رجاان )

راهيم اإلس              المي  ة احلكومي  ة م  االنج للع  ام العربي  ة كلي  ة علوم الرتبي  ة والتعليم ج  امع  ة موالان م  ال  ك إب
 م من فائق اإلحرتام  وجزيل الشكر.2٠2٠/2٠2١الدراسي 

 

 2٠2١يونيو  ٣٠ماالنج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية، 
 

 

 الدكتورة مملوءة احلسنة  

 ١9٧4١2٠٥2٠٠٠٠٣2٠٠١رقم التوظيف : 
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   قسم تعليم اللغة العربية
   والتعليمكلية علوم الرتبية 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 البحث صالةا إقرار
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 : أان املوقع أدانه  

 إقبال أكمل النعم  :   االسم

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي 

أقر أبن هذا البحث اجلامعي الذي حضره لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم   
اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت  

 ى للشيخ احلاج حممد بصر  الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربية" القيماملوضوع 
 علوى مرتضى  

حض   ره وكتبه بنفس   ي وما ش   وره من إبداع غريي أو .ليف ا خر. وإذا أدعى أحد اس   تقباال  
أنه من .ليفه وتبيْي أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املس          ولية على ذلك، ولن تكون املس          ولية  

عليم جامعة موالان مالك على املش   رف أو على مس    ويل قس   م تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والت
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 2٠2١يونيو  ٣٠ماالنج، 

 صاحب اإلقرار،
 

 

 إقبال أكمل النعم   

٠٨٠١٧١٥٠الرقم اجلامعي :    
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 مواعد اإلشراف 
 إقبال أكمل النعم  :   االسم

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي 

   : الدكتور أوريل حبر الدين  املشرف 

  القيم الثقافية يف كتاب "مدارج الدروس العربية":  املوضوع

 للشيخ احلاج حممد بصرى علوى مرتضى

 التوقيع الوصف  التاريخ  الرقم
  البحث تقدمي موضوع  2٠2١ يناير 2٣ ١
  الثالث -الفصل األول  2٠2١ إبريل ١ 2
  الثالث   –تصحيح الفصل األول  2٠2١إبريل  ٥ ٣
    الرابع الفصل  2٠2١مايو  24 4
    الرابعتصحيح الفصل  2٠2١ يونيو ١١ ٥
  امساخل  –تصحيح الفصل األول  2٠2١ يونيو ١٧ 6
  املوافقة هلذا البحث  2٠2١ يونيو 2٠ ٧

 
 2٠2١يونيو   ٣٠ماالنج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية، 

 

 الدكتورة مملوءة احلسنة  

١9٧4١2٠٥2٠٠٠٠٣2٠٠١رقم التوظيف :   
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 مستخلص البحث 

للش              ي  احل اج  القيم الثق افي ة يف كت اب "م دارج ال دروس العربي ة" ،2٠2١،إقباال أكمال،   النعم 
تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية . البحث اجلامعي، قس    م  حممد بص    رى علوى مرتض    ى

والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف : الدكتور أوريل 
 حبر الدين.

 تعليم اللغة العربيةكتاب ،  القيم الثقافيةالكلمات املفتاحية : 

العناص              ر كمادة تعليم اللغة لكتاب التعليم متنوعة الش              كل. و قد يعدم مألف الكتاب   
ول ذل ك، . العربي ة. فيكون م ا في ه بعض األوج ه فرض              ا الس              تع داد فهم املري د عن د تعليم اللغ ة العربي ة

 وص              ف( 2. )كت اب م دارج ال دروس العربي ة  أه داف .ليف وص              ف  (١) إىل  يه دف ه ذا البح ث
كتاب احملتوى الثقايف يف    وص     ف( ٣)  .يف كتاب مدارج الدروس العربية  أش     كال القيم الثقافة املوجودة

 .مدارج الدروس

وأم ا الب اح ث اس              تعم ل منهجي ة البح ث وص              في ا يف عمل ه و حتلي ل احملتوى ككيفي ة مجع  
التحليل  هي  طريقة حتليل البياانت. و مقابلة ش  خص  ية  والتوثيق  هي  طريقة مجع البياانت. و  البياانت

 triangulasi أو دراسة التثليلهي  د من صحة البياانتالتأكطريقة . و املوضوعي

 كت  اب م  دارج ال  دروس العربي  ة  أه  داف .ليف( يوج  د  ١من ه  ذا البح  ث هي : )  ف  النت  ائج

و الثالث   ،ب اللغةيتعزيز املفردات و ترك الثاين  ،حتس              ْي وتنمية مهارات اللغة على ثالثة أمور منها
تش     كل  يف كتاب مدارج الدروس العربية  أش     كال القيم الثقافة املوجودة( 2. )توكيد األس     س الثقافية

الطيبة  اإلعتقادات وا راء و اخلص    لة فهي العملية و العادات الثاين.  إىل ثالثة أش    ياء. األول التقاليد
ومجيع  ما وجد يف وس     م ا تمع.و هي كل  املعارف اإلجتماعية . الثالثاملوجودة يف وس     م ا تمع

كتاب مدارج  احملتوى الثقايف يف   وص      فل ( ٣)  يف كتاب مدارج الدروس العربية  ةأش      كل هذا موجود
على ثالثة أش     ياء،  يف بيان حممد الناقة ورش     دي أمحد طعيمة كون الرتكيزحص     ل الباحث  .الدروس

 . و احملتوى اللغوي و تقدمي الصورة وهي النص الثقايف
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ABSTRACT 

Ni’am, Iqbal Akmalun, 2021, The Cultural Values in the book "Madarij al-Durus al-

Arabiyyah" Masterpiece of K.H. Basori Alwi Murtadlo. Undergraduate 

Thesis. Arabic Education Department, Islamic Education Teacher Training 

Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor 

: Dr. Uril Bahruddin, M.A. 

Keywords : Cultural Values, Arabic Learning Book 

 Learning books have various styles and sometimes the author of the book 

accidentally omitted elements that are mandatory such as in Arabic learning materials. So 

in it there are various forms that must exist to prepare students' understanding when 

learning Arabic   . Therefore, the researcher aims to find out, firstly, the purpose of writing 

the book Madarij al-Durus al-Arabiyyah. Second, to find out the forms of cultural values 

in the book. Third, to find out the content of cultural learning in the book.  

The researchers used qualitative methods, while the data collection method used 

content analysis. The data collection methods are documentation and personal interviews. 

While the data analysis method used is objective analysis. And the way to check the validity 

of the data is by triangulation studies. 

The results of this research, among others, there is the purpose of writing a book 

which consists of three aspects. The first is to improve and instill maharah or language 

skills. Second, strengthen the aspects of mufradat and tarkib or linguistic rules. Third, 

strengthen cultural principles. The second result is that there are forms of cultural values 

in this book which are formed in three kinds, firstly traditional principles, secondly customs 

which mean good habits or beliefs or opinions that exist in the community and third is 

existing local wisdom. and is different in each community's place of residence. Then the 

final result is to find out the contents of cultural learning in the book. So the researchers 

got an explanation from Rusydi Ahmad Thaimah who formulated it on three aspects, 

namely writing or cultural texts. Second, there are linguistic rules and finally, there are 

images that match the cultural elements 
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ABSTRAK 

 Ni’am, Iqbal Akmalun, 2021, Nilai-Nilai Kebudayaan di Kitab “Madarij al-Durus al-

Arabiyyah” karya K.H. Basori Alwi Murtadlo. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Uril Bahruddin, 

M.A.  

Kata Kunci : Nilai-Nilai Kebudayaan, Kitab Pembelajaran Bahasa Arab 

 Kitab pembelajaran memiliki berbagai macam gaya dan terkadang penulis kitab 

tak sengaja meniadakan unsur-unsur kebahasaan seperti yang ada pada materi 

pembelajaran bahasa Arab. Maka didalamnya terdapat berbagai bentuk yang wajib ada 

untuk mempersiapkan kepahaman murid ketika belajar bahasa Arab  .Maka dari itu peneliti 

bertujuan untuk mengetahui, yang pertama, tujuan penulisan kitab Madarij al-Durus al-

Arabiyyah. Kedua untuk mengetahui bentuk-bentuk nilai budaya yang ada di kitab tersebut. 

Ketiga untuk mengetahui isi pembelajaran budaya di kitab tersebut.  

Adapun peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan cara pengumpulan 

datanya menggunakan konten analisis. Untuk metode pengumpulan datanya adalah 

dokumentasi dan wawancara pribadi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis objektif. Dan cara pengecekan keabsahan data adalah dengan studi 

triangulasi. 

Hasil dari penelitian ini antara lain, terdapat tujuan penulisan kitab yang terdiri dari 

tiga aspek. Pertama untuk memperbagus dan menanamkan maharah atau keterampilan 

bahasa. Kedua menguatkan aspek mufradat dan tarkib atau kaidah kebahasaan. Ketiga 

mengkokohkan asas-asas budaya. Hasil yang kedua yakni adanya bentuk bentuk nilai 

kebudayaan yang ada di kitab ini yang terbentuk pada tiga macam, pertama asas tradisional, 

kedua adat yang bermakna kebiasaan atau kepercayaan atau pendapat-pendapat yang baik 

yang ada di tengah masyarakat dan yang ketiga adalah kearifan lokal yang ada dan berbeda 

di setiap tempat tinggal masyarakat tersebut. Kemudian hasil yang terakhir adalah untuk 

mengetahui isi pembelajaran budaya di kitab tersebut. Maka peneliti mendapatkan 

penjelasan dari Rusydi Ahmad Thaimah yang merumuskan pada tiga aspek, yakni 

penulisan atau teks budaya. Kedua adanya kaidah-kaidah kebahasaan dan yang terakhir 

adanya gambar yang sesuai dengan unsur budaya tersebut 
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 األول  الفصل
 اإلطار العام و الدراسات السابقة 

 
 خلفية البحث أ

األرض. و ذكرها ذكر اجلمال والكمال. إندونيس يا قص ة ص غرية عظيمة عند زواَي 
الفجوة يف قيم    مش              هورة فيه ا  رخيه ا إىل متنوع ة الثق اف ة و الع ادة. لكن ا ن مش              كل ة.

  حمفز للقلق االجتم  اعي ، وال  ذي يرتبم أبعراض ثق  اف  ة ا تمع غري الص              حي  ة  هل  اا تمع  
(MARK LEARY, 1983)      كم  ا ي  دور التج  دِّد والتح  دي  ث، ينقص قلي  ل من القلي  ل مزيته  ا و

 التقليدية إما املالبس و اللعبة و ا الت العادات  . و قلما توجد  ١الثقافة ة يف امورخاص            
. ومع ذلك ذرة البد  اليومي هذا    ثرها عند الزمان والتقدمأ عظيممع أهنا ش       يء   التقليدية

كما يش     كو بعض من األوالد    .٢س     تقبلامليعرِّفها كل جمتمع و جيل  و     عليها أن حيفظها
اهنا وس  يلة من الوس  ائل   الدراس  ية معيف الكتب أنواع اللعبات التقليدية  ع من  و نانعدام   يف

عند طفولتهم هذا ش           يء يس           عدهم و    ئهمابآيعرف أطفال اليوم ثقافة  اإلجتماعية حَت
 واحلالة الرحية سرتقي فعالية التعلم شيء يفرحهم.  

و استعمال   ةفظاحمالثقافة هي نوع من أنواع الرتبية. ألن معها يستطيع اإلنسان   و
يف املدرس   ة. وأما عملية تعلم الثقافة إما مباش   رة او غري الثقافة جيب تعلم   فلذالك   ٣قيمها

مباش  رة. و املراد ابلعملية املباش  رة فهي عندما تكون الثقافة مادة مس  تقلة يف كتاب واحد.  
وأما الِت تراد بغري املباش رة فهي أن تكون املادة جزء متجزء داخل الدراس ة اخلاص ة وتكون 

اما كوهنا مباش او ة يادة الدراس         وهذه امل . يف املهارات اللغويةحمتوى املادة كمثل تعليمها  
الِت الرتبية الوطنية  ضهذا يسري مسايرة مع اغرالطالب. و عظيما لتعطي أثرا غري مباشر س

 
1 Wiryokusumo, Iskandar. 2018. Problem Sosial Budaya. Jurnal Nusantara dan Teknologi Vol.2 

Univ. PGRI Adi Buwana 
 . ثقافتنا اجلذابة. اليمن: دار العلم 2٠١٧.  حممد مصباح الدين. 2

3. Nasruddin Anshori. 2013. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: UB Press: 17 
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ذوي العبقرية واالخالق احملمودة   املتأدب تكامل و نس     ان املعلى بناء اإللحص     ول لتقص     د  
  4ويرفعون القيم الثقاية.

مع  فالثقافة تس             اعد لتعليم اللغة العربية ألن معها قيم لإلتص             ال و اإلجتماعي 
 الثقافة ، يعرف الشخص أو املتعلمون بنية / قواعد اللغة ، وخاصة يف االتصال الشفوي.

من خالل   لتجن  ب ه  ذه األخط  اء ، هن  اك ح  اج  ة إىل فهم الثق  اف  ة ، من بْي أمور أخرى
هذه الثقافة حيث   اس          تخدام الس          ياق االجتماعيغرس الس          ياق االجتماعي والثقايف. 

 ٥لغة األم يف التواصلب يستخدم املتعلمون السياق الثقايف

ومن بعض املعاهد اإلس    المية الِت تس    تقيم يف تعليم هذه القيم الثقافية  هو معهد  
جاس    اري ماالنج وهو ابلتعليم غري املباش    ر حبيث يعلمها داخل املادة دراس    ة القرآنية س    نال
تتكون "م  دارج ال  دروس العربي  ة"     كت  اب    أم  ا التعليم يفغ  ة العربي  ة يف كت  اب  ه املش              هور  الل

  .6١9٧6هو الش   ي  بص   ري علوي س   نة  عهد الكتب على اربعة جملدات ألفها م س   س امل
واقرت ادارة الش  ون االش راف للمجتمع اإلس المي هذه الس نة أبن تلك الكتب تس تخدم 

 .اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف أحناء بالد إندنيسيارمسيا يف املدارس  

كما ذكر عن ذلك الكتاب آلة الطب  واللعبة والتوابل ما أش              بها ذلك كالدوامة  
والطابة املنجل إىل ا خر. ومن هذا التعبري مثال عن املثال أن الثقافة تض           منت فيه. وأما 

اليومي   ة  الط   ال   ب أو املعلم دائم   ا عليهم ذكره   ا وتعريفه   ا. وم يفي   ة تعليمه   ا عن احمل   ادث   ة 
والكت  اب  ة. ومن التعليم ه  ذا الكت  اب يزي  د الفع  الي  ة التعليمي  ة. ألن التعليم يقص               د ابلرتبي ة  

  والتأديبية و وجود زَيدة أثر العلم من بيان هذا الكتاب 

ومن هذا التعبري أراد الكاتب تثبيت القيم وفض             ائلها من كتاب "مدارج الدروس  
.فلذالك   العربية .ليف الكياهي احلاج حممد بصري علوي مرتضى" جلميع القراء والطالب 

 
4  Ibid hal: 67 
5  Syairi, Khairi Abu. 2013. Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Budaya. IAIN Samarinda  
6. Taufiqurrochman. 2017. Madârij Al Durûs Al-‘Arabiyah” karya KH Basori Alwi : Analisis Buku  

dan Pemanfaatannya di Pondok Pesantren. http://journal.imla.or.id/index.php/arabi Arabi 

: Journal of Arabic Studies, 2 (2), 2017, 197-211 DOI: 

http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v2i2.46 
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"مدارج الدروس العربية .ليف الكياهي  أراد الباحث كتابة البحث اجلامعي حتت املض      وع 
 و ركز حبثه علي األشياء التالية  احلاج حممد بصري علوي مرتضى"

 

 أسئلة البحث ب

 الباحث أن يركز أسئلة البحث رادأكما سبق بيانه و بعد  

 كتاب مدارج الدروس العربية؟  أهداف .ليف ما .١
 يف كتاب مدارج الدروس العربية؟ ما أشكال القيم الثقافة املوجودة .2
 ؟   كتاب مدارج الدروس العربيةيف    احملتوى الثقايف ما .٣

 أهداف البحث ج
 كتاب مدارج الدروس العربية  أهداف .ليفوصف   .١
 يف كتاب مدارج الدروس العربية أشكال القيم الثقافة املوجودةوصف   .2
 كتاب مدارج الدروس العربيةاحملتوى الثقايف يف    وصف .٣

 فوائد البحث د
أو اخللقه ا.    إلدام ة قيمه ا و رقي ة  أم ا للطالب ليزداد معرف ة عظيم ة إم ا كف اءهت ا  .١

 اخلاص ىف املدرسة و خارجهاتعلم علمها و دراستها 
و أم ا للمعلم ارتف اع رقي ة تعليم م ادة دراس               اهت ا. ألن مع تض              من القيم الثق افي ة   .2

و تدريب    عملية التعلم تس         هيل طريقة التعليم و حتس         ْي مش         اركة الطالب يف
 مهارات الطالب ومعرفتهم 

 
 حدود البحث ه

 احلدود املوضوعية   .١
القيم الثق افي ة ىف كت اب اخت ار الب اح ث املوض              وع هل ذا البح ث يع  عن  

 للشي  احلاج حممد بصرى علوى مرتضى  "مدارج الدروس العربية"
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 احلدود الزمانية   .2
 .2٠2٠/2٠2١قام الباحث هبذا البحث يع  يف السنة الدراسية 

 حتديد املصطلحات  و
 الثقافة  .١

ميلكه  ا جمتمع معْي و ي ثره  ا جي  ل كيفي  ة احلي  اة املختلف  ة  بك  ل ش              يء يتعلق   هي
 سابق إيل جيل مقبل

 كتاب "مدارج الدروس العربية" .2
ميع دروس اللغة العربية جللش          ي  احلاج حممد بص          ري علوي مرتض          ى لل كتاب    

 تتضن عن القيم الثقافية  طالب 
 
 
 

 السابقة اتالدراس ز
دراس     ة حتليلية لكتاب  وض     وع    2٠١2س     نة  عمار زين الدينلالبحث اجلامعي  .١

و.ثريه حنو مهة التالميذ ىف الفص          ل األول عند دراس          ة  ""مدارج الدروس العربية
ملعرفة خص  ائص الكتاب   اللغة العربية  عهد الدراس  ات القرآنية س  نجاس  رى مالنج

اللغة ملعرفة خص       ائص الكتاب "مدارج الدروس . ""مدارج الدروس اللغة العربية
ملعرفة مهة التالميذ ىف الفص         ل األول عند دراس         ة اللغة العربية ابلكتاب .."العربية

ملعرفة .3 ."مدارج الدروس العربية"  عهد الدراس      ات القرآنية س      نجاس      ري مالنج
.ثري الكت اب "م دارج ال دروس اللغ ة العربي ة" حنو مه ة التالمي ذ ىف الفص               ل األول 

طريقة   .د الدراس       ات القرآنية س       نجاس       ري مالنجعند دراس       ة اللغة العربية  عه
أن مهة التالميذ ىف الفص  ل األول عند دراس  ة اللغة .نتائج البحث    اإلس  تبياانت 

 العربية  عهد الدراسات القرآنية سنجاسرى مالنج حيصل بيانتها من اإلستبياانت 

 و وجود العالقة والتأثري قوية . تدل على أن درجة مهة التالميذ جيد,   4،3جبملة  
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وتعليم اللغة العربية  الثقافة  وض      وع  2٠١4س      نة   مد امساعيلحمل البحث اجلامعي .2
س      تهدف هذه املقالة لبيان العالقة بْي الثقافة  و,الناطق بلغات أخرى د إمساعيل

  دراس    ة وثيقة  .  نهجوتعليم اللغة العربية كلغة اثنية واإلجابة عن األس    ئلة الس    ابقة
تتض              مِّن املعارف والعقائد وأش              كال الفنون والقيم   أن الثقافة نتائج البحثو 

وليس من اليس              ري تعلِّم لغ ة ما  .عادات والتق الي د. واللغ ة وعاء الثق افةوالق انون وال
واجتاهاهم وأمناط معيش        تهم وعقائدهم   دون التعرِّض لثقافة أص        حاهبم من قيمهم

  ألن العربية لغة الثقافة بال منازع
-Madarij al“ وض             وع    2٠١٧س             نة     R. Taufiqurrochman البحث اجلامعي .٣

Durus al ‘Arabiyah” Karya KH Basori Alwi : Analisis Buku dan 

Pemanfaatanya di Pondok Pesantren   البح ث عن الكت اب من حي ث التحلي ل
يوض     ح أن مجيع املكوانت األس     اس     ية  نتائج حبثهوفوائده  نهج حتليل احملتوى. و 

. و أن هذا الكتاب تتض          من أربع مهارات و  حملتوى الكتاب املدرس          ي قد حتقق
تركيب اللغة. و ال س  يما ملزاَيته بوفق اس  تعداد الطالب و قوة مداركهم و حس  بما 

 تكون هلم من التقاليد و العادات و الطبيعات الوطنية

اسم الباحث / موضوع   الرقم
 نتائج البحث  املخالفة  احملاكاة البحث

دراس                 ة  / عم   ار زين ال   دين ١
"م       دارج   ل  ك  ت       اب  حت  ل  ي  ل  ي       ة 

و.ثريه حنو  "ال    دروس العربي    ة 
مهة التالميذ ىف الفص   ل األول 
عند دراس ة اللغة العربية  عهد  
الدراس ات القرآنية س نجاسرى  

 مالنج

ملعرفة خص       ائص  
الكت   اب "م   دارج 
ال ل غ       ة   ال       دروس 

 "العربية 

و  طريق     ة حتليل     ه 
 موضع حبثه

أن مهة التالميذ ىف الفص    ل األول عند دراس    ة .
القرآني     ة  ال     دراس                   ات  العربي     ة  عه     د  اللغ     ة 
س              نج  اس              رى م  النج حيص                ل بي  انته  ا من 

تدل على أن درجة ,  4،3اإلس تبياانت جبملة  
و وجود العالق   ة والت   أثري  . مه   ة التالمي   ذ جي   د

 قوية فيه
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الثق اف ة وتعليم  حمم د امس اعي ل/   ٢
اللغ    ة العربي    ة الن    اطق بلغ    ات 

 أخرى د إمساعيل

أن تعليم الثق   اف   ة 
يكون أس لواب من 
أس               الي ب تعليم 
العربية الس          تثارة 

 دوافع الطالب

يتكلم عن الثقافة 
العربية اإلس  المية  
و يركز احملتوى يف 
 املستوى املبتدئ  

تتض     مِّن املعارف والعقائد وأش     كال   أن الثقافة 
والتق    الي    د.  الفنون والقي والع    ادات  والق    انون  م 

وليس من اليس   ري تعلِّم لغة   .واللغة وعاء الثقافة 
م ا دون التعرِّض لثق اف ة أص              ح اهبم من قيمهم 
واجت  اه  اهم وأمن  اط معيش              تهم وعق  ائ  دهم ألن 

   .العربية لغة الثقافة بال منازع

3 R. Taufiqurrochman/ 

“Madarij al-Durus al 

‘Arabiyah” Karya 

KH Basori Alwi : 

Analisis Buku dan 

Pemanfaatanya di 

Pondok Pesantren 

ع            ن  ي            ع              
و  اخلص                   ائص 
 حمتوَيت الكتاب

 

ه          ذا  ي          رتك          ز 
ع      ن  ال      ب      ح       ث 
الطالب  كف      اءة 
و  ابل       دراس                    ة 
مهاراته. و يتكلم 
أو  امل   ك   ون  ع   ن 

 عضو الكتاب
 

توى و أن ه   ذا الكت   اب يش              تم   ل  ملوء احمل
املق دم ة و املنفع ة و الرتكي ب املن اس              ب ة. و مع 
هذا حتقق هدف الكتاب بدروس        ه و مهاراته.  
إما يف وجه خلفي أو وجه .ليف املادة و وجه  

 الطريقة 
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 ثاين ال فصلال
 نظري اإلطار ال

 

 الكتاب األساسي املبحث األول :

يقوم ب      ها امل لف إلعداد كتابه  يقص      د ابلكتاب األساسي، جمموع العمليات الِت   
قبل إخراجه يف شكله الن      هائي ، وطرح      ه لالستخدام يف فص      ول تعليم اللغ      ة . والوض      ع 
األمثل يف .ليف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقْي ب            ها يفرتض إج            راء ع            دد من  

م والنصوص  الدراسات قبل .ليف أي كتاب ، فض     ال  عن توفر ع     دد من األدوات والقوائ
. ويُقص        د بذلك أيضا ما يقوم به امل لف من عمليات    ٧الِت يعتمد عليها .ليف الكتاب 

الزم         ة إلعداد الكتاب س         واء كانت حبواث أجراها، أو أدوات وقوائم أعدها أو نصوص         ا   
 رجع إليها ، أو جتريبا  قام به.

  : ومن هذه األسس أيضا

ري ملادة الكتاب العلمية إس الميا بطريقة مباش رة أو  االهتمام أبن يكون احملتوى الفك – ١
 . غري مباشرة ابعتبار أن اللغة العربية لغة القرآن

اختيار األلفاظ والرتاكيب الس        هلة الش        ائعة ملادة الكتاب العلمية مع احلرص على  – 2
  احملتوى الفكري اجلديد امليسر

 . لفة مع مراعاة التقومي املستمراإلكثار من التدريبات والتمرينات أبمناطها املخت – ٣

االستعانة ابلصور لكون  ها تشكل عنصرا حسيا  يوضح املادة املقدمة ويقرب  ها ألذهان  – 4
 .الدارسْي

 
 الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقْي بلغات أخرى إعداده حتليله تقوميه د. حممود الناقة و د. رشدي طعيمة ص ١٣٥-١٣6 7
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العن اي ة ابلت درج اللفظي والتس              لس              ل العلمي للم ادة املق دم ة فيكون االنتق ال من   – ٥
 . العلوم إىل ما هو أعلى من هااملفردات إىل اجلمل البسيطة إىل اجلمل املركبة ومن أوليات 

 . سالمة املادة املقدمة من األخطاء اللغوية والعلمية والفكرية – 6

 . الرتكيز على احلوارات القصرية الِت تتطلب ها مواقف احلياة اليومية العامة – ٧

العربي    ة من الن    احيتْي العلمي    ة   –  ٨ تعليم اللغ    ة  املق    دم    ة  تع    اا امل    ادة  احلرص على أن 
 والوظيفية معا  .

 

 الثقافة   : الثايناملبحث  

 الثقافة  تعريف أ. 

اللغة عنص     ر أس     اس     ي من عناص     ر الثقافة، فهي وعاء الثقافة والوس     يلة األوىل للتعبري  
عنها، فال ميكننا أن نتحدث ابللغة  عزل عن الثقافة ، واللغة جزئ من الثقافة ، وهي أي 

األخرى الِت تتغري و تتبدل   ظاهرة اجتماعية ش    أا ش    أن مجيع الظواهر االجتماعية  -اللغة
ومن هنا تظهر لنا العالقة بْي   .آخر حس           ب س           نن مطردة ومتتابعة وتنقل من طور اىل

  ٨غةالثقافة والل
هناك   culture,  مفهوم الثقافة وخص              ائص              ها مقابل كلمة  الثقافة  يف اإل يليزية

مفهوم ع ام، فمفهومه ا اخل اص ِّ ي دل على  و مفهوم ان لكلم ة ِّ  الثق اف ة ه مفهوم خ اص ِّ 
حص              ول الفرد ِّ معْي كأن يقال  فالن رجل مثقف  أي أنه حص              ل على درجة على 
ث عنه كأن يقال   مس     توى علميِّ ِّ دراس     ية، أو يدل ِّ على منم خاص لش     خص     ية املتحد ِّ

 9يع  لديه سعة يف العلم ونبال يف اخللق والسماحة.   زيد مثقف

 
 امتع فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشي ، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب : من النظرية إىل التطبيق )القاهرة : مكتبة وه بة، 2٠٠٣ 8
  رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم األول، .السعودية: جامعة أمِّ القرى، ١9٨6 ،)ص. ٣١2)  9
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وأمِّ هذا  . فهو ما يش     مل أتلف أنواع التفاعل بْي اإلنس     ان وبيئتهمعناها العامِّ و أما 
يتض           مِّن املعارف والعقائد وأش           كال الفنون والقيم والقانون والعادات والتقاليد بل مجيع  

 ١٠القدرات الِت يكتسبها الفرد كعضو من ا تمع.

 ١١خصائص الثقافة فمن أمهها:  اأمِّ  و

أهنا متغرية، وتتغري إىل حدِّ  و   فطرَي يولد معها اإلنس انأهنا مكتس بة، وليس ت أمرا    
أهن ا نس              بي ة و أهن ا منس              وب ة إىل جمتمع خ اص و تلف  و  م ا من جي ل إىل جي ل االخر  

أهنا متكامل، فلكل عنصر و  ابختالف ا تمع أو لكل جمتمع ثقافتهم املختلفة عن غريهم 
 .ثقايف ذو صلة بغريه وهو جزء  ال يتجزأ

 

 اللغة تعليم و الثقافة ب. العالقة بْي 

أما عالقة الثقافة بتعليم اللغة األجانب ، فإن فهم ثقافة امتع يعد جزءا أس          اس          ا من  
إذا ك  ان يرغ  ب يف اتق  اا –تعلم اللغ  ة ، ول  ذل  ك قي  ل : إن دارس اللغ  ة األجنبي  ة الب  د ل  ه  

تعرفاكافيا يعص  مه   من أن يتعارف على حض   ارة امتع الذي يتكلم أفراده تلك اللغة  -جيدا
من الوقوع يف زلل ابلع اخلطورة ، ومن   فإن تعلم لغة أجنبية هو تعلم حض   ارة أص   حاب 
تلك اللغة. ومن ذلك أن دارس اللغة العربية بوص     فها لغة أجنبية ال يس     تطيع فهم مدلول  

 .١2ة ا تمعاملفردات واجلمل  عزل عن ثقاف

 

   معاجلة احملتوى الثقايفج. 

 
 نفس املرجع، ص. ٣22 10
 .نفس املرجع، ص. ٣2٣ 11
 نفس املرجع  2٨2-2٨٣ 12
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مع اجل ة احملتوى الثق ايف يف الكت اب فيق دم الب اح ث م ا اتفق علي ه اخل اء العرب  م ا  أ
 : ١٣يف اجتماع اخلرطوم على النحو التايل

أن يدور احملتوى حول جمموعة عن الشخصيات الِت تلعب أدوارا يف زَيراا أو  ) .١
ر م يف مق  ابالا يف الع  اع العريب ، ومن خالل التج  ارب واملش               اه  دات واألح  داث الِت مت

تنقالم بْي البالد العرية ، واألش     خاص الذين يقابلوم ) من عرب وغريهم ( تعرض مالمح  
احلض  ارة العربية اإلس  المية على امتداديها اجلغرايف والتارخيي ، حبيث يتعرف الدارس بعض  
اخلص ائص احلض ارية واإل ازات العمرانية والعلمية واألحداث التارخيية الِت هلا أثر يف تطور  
احلض  ارة العربية واإلس  المية . على أن تكون فكرة الدوران حول جمموعة من الش  خص  يات 
لتق    دمي املواقف اإلجتم    اعي    ة  غري ملزم    ة مت    ام    ا يف ك    ل املواقف ، وإمن    ا تكون وس              يل    ة 
واملش   اهدات حس   ب موقعها من بنية الكتاب املوض   وعية ، ومن   ميكن اإلس   تغناء عنها 

  يف اللحظات املناسبة

راعى يف الدروس التوازن املناس       ب والواعي بْي تناول املاض       ي ومعايش       ة أن ي) 2
احلاض ر ، مع اإلطالل املش رق على املس تقبل على أن يتم هذا التوازن من خالل النطر إىل 
إ ازات املاضي وقيم احلاضر ابعتبارها ترااث إنسانيا يشرتك اجلميع يف القوامة عليه واحلرص 

 . على بقائه وبنيته

 . ن تكون مادة املوضوعات والدروس مادة صادقة من حيث احملتوىأ) ٣ 

أن تتنوع موض              وعات الكتاب يف عرض              ها للمادة اللغوية من خالل وعاء  ) 4
 املطلوب يسهل مهمة التصميم النحوي وتقدمي املفردات يف تتابعها 

أن تقدم املوض           وعات ما يش           هد ابحرتام عقلية املتعلم واحلرص على وقته ، ) ٥
وذلك أن تكون املعلومات مفيدة يف ابا ، ومركزة حبيث ممكن احملررين من الص  ياغة اللغوية 
بس     هولة من انحية ، كما تس     مح ملص     ممي التدريبات ابلقيام ابلتفص     يل والتوض     يح دون 

 إمالل الدارس من انحية أخرى
 

  نفس املرجع  ٢٨٨-٢٨٩ 13
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 : أن يدور حمتوى الكتاب األول حول احملاور األربعة التالية) 6 . 

 . فة العربية اإلسالميةأ( الثقا 

  ب( احلياة املعاصرة 

 ج( مواقف احلياة اليومية .

د( التفاعل بْي احلض  ارة العربية واإلس  المية والعاع الذي نعيش  ه . حبيث توض  ع   . 
نصوص الكتاب يف إطار تعاا فيه أهم وأبرز جوانب احلضارة والثقافة العربية اإلسالمية ، 

جزات العلمي   ة واألدبي   ة والع   ادات والتق   الي   د ، واجلوان   ب من حي   ث القيم واألخالق واملن
اإلجتماعية للحياة العربية املعاص     رة، مع مراعاة إبراز العناص     ر املش     رتكة بْي الثقافة العربية  
اإلس              المي  ة والثق  اف  ات األخرى من جه  ة ، والرتكيز الواعي على م  ا مييز الثق  اف  ة العربي  ة  

 اإلسالمية من غريها

 

 د. أشكال الثقافة 

ويف ض وء هذا الص دد يقرتح حممد الناقة ورش دي أمحد طعيمة أن يكون الرتكيز يف 
 : أشكال الثقافة حنو

  . اللغة) ١

 التعبري احلركي وامللحمي ، أي داللة التعبري احلركي وامللحمي يف الثقافة العرية) 2

ويف الفرق الرَيض       ية ويف الروابم األس       رية ، والص       داقة ، والزمالة يف الفص       ل  ) ٣
 العمل ... اخل

 .الروابم الدينية واإلقتصادية والسياسية والوطنية ... اخل) 4 
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األلعاب واالس         تماع ووس         ائل التس         لية ، واألغاين واألانش         يد واملأثورات، ) ٥ 
والزَيدات والرحالت لألماكْي املش          هورة واألثرية ، واللقاءات واحلفالت ، واملبارَيت ... 

  .اخل

األعياد واإلحتفاالت القومية والدينية ، واملناسبات املختلفة ذات الطابع العام ) 6
يف الوطن العريب ، ويدخل فيها أيض    ا املواس    م الزراعية وأهم املنتجات الطريفة واملميزة ... 

 .اخل

الع ادات والتق الي د يف ش              َت جوان ب احلي اة العربي ة ، ومنه ا األزَيء واألطعم ة ) ٧ 
لتص             افح والتحية ، واإلعتذار ، وتقدمي اهلداَي ، وعبور الش             ارع وأمساء الناس  والفنون وا

 .واألشياء ، واحلكم واألمثال والنوادر ، مجع املال وصرفه وتوفريه ... اخل

األخالق والص              واب واخلط أ يف س              ي اق الثق افة العربي ة ، واملب ادئ كاألمانة ) ٨ 
 . والصدق والنظافة والطاعة والتفكري الروحي

 . الفكاهة والنوادر العربية) 9 

 . املرأة والرجل ودورمها يف امتع اإلسالمي) ١٠ 

 . الدين بكل جوانبه) ١١ 

 .التعلمكوسيلة الستيعاب الثقافة وألخذ مكانة فيها) ١2 

 . األحداث التارخيية والشخصيات املشهورة) ١٣ 

 . الرَيضات العربية) ١4 

اجل امع ات ، واملن اهج والكت ب واإلمتح اانت التعليم يف امل دارس والكلي ات و ) ١٥ 
 والشهادات ، واملعلمْي والتدريس والتكاليف واملباين واإلدارة ... اخل

 

 ه. حمتوى الكتاب الثقايف 
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ويقص      د به املادة التعليملة والثقافية الِت يقدمها الكتاب للدارس      ْي . والقض      يتان  
اختيار احملتوى وتنظيمه . ومن هنا  : الرئيس       تان اللتان تش       غالن ذهن م لف الكتاب مها

فقد تنوعت األس           ئلة الِت تندرج حتت هذا لتش           مل أتلف عناص           ر احملتوى )املفردات  
والرتاكيب وتعليم القواعد ونوع اللغة املعلمة واملض        مون الثقايف( س        واء فيما خيص اختيار  

 ١4. و ا خر تشمل إىل النص الثقايف و تقدمي الصورةاحملتوى أو تنطيم

 

 

 تعليم اللغة اللغة العربية  : لثاملبحث الثا

تعليم   أم او أن التعليم نظري ة واح دة الِت تتكون من العوام ل يرابم بعض              ه ا ببعض.
اللغة العربية فهي ليس              ت لغة ص              عبة كما يعتقد بعض وإمبا ص              عوبتها يف الطرائق 

١٥هتدريس     يف  بتبعةؼواألس   اليب ا
و من عوامله هي معلم و متعلم )طالب( و جمتمع   . 

و دولة و منهج دراس ي و غرض التعليم و طريقة و مادة دراس ية و تقومي ووس ائل تعليمية  
 . ١6يف تعليم اللغة العربية تشتمل عن علوم العربية  و غريها.

ء ات على العموم مجيع خ ا .أريع مه ارات  وأم ا الغرض من تعليم اللغ ة العربي ة لتطوير
والقراءة  وهي االس  تماع والكالم تس  مى  هارة اللغة. أن االس  تماع أربعة  اللغة تنقس  م على

امله ارات   كثري اإلنت اج  مه ارة ِّ اللغ ة  والكت اب ة هي اللغ ة املتفتح . و مه ارة الكالم مه ارة  هي
هذه املهارات أعمال  .)  :2٠١2Nuha Ulin  ٨٣بعض        ها البعض مجيعا.) اللغة مرتابطة

مرتية أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية، هذا احلال يدل على أن مهارة االستماع تقع  

 
 طعيمة ، دليل عمل يف إعداد املواد، ١٥2 14
يف كل سنة عقدت   .عبد الكرمي، مدى توافر مهارات تكنوعبيا التعليم لدي معلمي اللغة العربية يف ا ؼبرحلة األساسية، األردف، ٠٣9٣ ،ص ٠9  15

 ؿالدو من بثقُفتؼوا برابءػا من عدد ب س ؼا  ىذا يف ؾشار لقد اندونسيا،  العربية اللغة مدرسي ارابد تنظمو الذي  الدويل ب س ؼيف إندونسيا ا
٧جاكر ، ربت عنواف اهلل ىداية  شريف جامعة رحاب  يف الندوة  عقدت ابضيةؼا السنة يف عربية، َغت  وبلداف العربية  

 Mirwan Akhmad Taufiq Universitas Islam Negeri Sunan منهج تعليم العربية ألغراض خاصةه خصائصه ومشكالته  16
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يف أول تعليم اللغ ة العربي ة   مه ارة الكالم و مه ارة القراءة و مه ارة الكت اب ة، و ك ان ت هل ذه  
 .١٧املهارات عالقة بْي كل واحد منها كأهنا مهارة واحدة

 اللغوية أربعة و هي: املهارات  

 مهارة االستماع .أ

قال معينْي و أص      حابه " مهارة االس      تماع هي احدى من مهارات اللغوية مهمة  
ج  دا، و ك  ل األفراد تطل  ب هلم ق  درة االس              تم  اع جي  دا". عن  د رمح  ان اإلبراهيم " مه  ارة 

نطقها  االس       تماع هي التكرر ألص       رات ابللغة اجلديدة حَت فتقتاده األذن و من   ميكن 
 نطقا سليما".

( أه داف تعليم اللغ ة العربي ة كلغ ة أجنبي ة يف ١9٧٨يف دراس              ت ه ) ق د ح دد "يونس"
 املستوى األول على مهارة االستماع كما يلى:

أن مييز بْي   و أن مييز بْي احلرك ات الطويل ة و القص              رية و  أن يتعرف األص              وات العربي ة
 ص      وات ورموزها املكتوبة رابطا ص      حيحاأن يربم بْي األو  األص      وات املتجاورة يف النطق

أن  و أن يتعرف التنوين كما يف كلمة )كتاٌب( و  أن مييز األص   وات الض   عفة و الش   ددة و
أن  ل وأن يتعرف أنواع التنغيم  و  مييز بْي الكلم ات ابلنظر إىل ض              بطه ا أو تش              كيله ا

 ١٨يستخرج األفكار الرئيسية الِت يبدو أهنا تعبري عن أفكار الكاتب

مهارة االس      تماع هي القدرة على مساع الكلمة و اجلملة بلفل هبا الش      خص  ذن  إ
ال قيمة إىل حْي يعت   هارة الكالم. و أهداف األس            اس            ية هذه املهارة يف تعليم اللغة 

هي يس  تطيع التالميذ أن يعرفوا و مييزوا يف األص  وات اللغة العربية، احلركات الطويلة  العربية
 .١9جيعلهم تعويد يف السماع اللغة العربية و القصرية، التنغيم حَت

 

 
 إبتكارات معلم اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكالم حممد عارف حكيم وعلى صادقي 17
 إبتكارات معلم اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكالم حممد عارف حكيم وعلى صادقي 18
 نفس املرجع. صفحة ٥ 19
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 مهارة الكالم .ب 

الكالم وس    يلة من وس    ائل االتص    ال اللغوي بْي األفراد مثلها ىف ذلك مثل االس    تماع  
والكت اب ة والقر اءة. إن ه كم ا نعلم ض              رورة اجتم اعي ة لنق ل األفك ار والوقوف على أفك ار 

كما  )  ٥٨٨د طعيمة: دون الس   نة، أ خرين على امتداد بعد الزمان واملكان )رش   دى أمح
قال حممد على اخلواىل " أن اللغة أس         اس ص         وتية، فقد تكلم االنس         ان قبل ان يكتبها   
فاللغة أس    اس نش    اط الش    فوي أو الكالم." الكالم هو مهارة إمتاجية  تتطلب من املتعلم  

 القدرة على استعمال أصوات اللغة بصورة صحيحة )و هذا حيقق يف مرحلة السماع(

أم  ا أه  داف مه  ارة الكالم عن  د دكتور فتحى على يونس و دكتور حمم  د عب  د الرؤوف 
 الشي ، فهي:

أن  و  أن مييز األص    وات املتش    اهبة نطقا و  أن ينطق األص    وات العربية نطقا ص    حيحا 
أن يس    تخدم الرتاكيب العربية الص    حيحة و  مييز بْي احلركات الطويلة و احلركات القص    رية

أن يدير حوارا مع أحد الناطقْي  و  يع  عن أفكاره بطريقة ص       حيحةأن  و عند التحدث 
و أمر احملاض    ر الطالب ليع وا س    بعة كلمات من تلك الكلمة لتكون س    بعة مجلة  ابلعربية
 (Imam Makruf: 2009, 117-122)كالمهم  عن ب ع  الطال مفيدة

يحا، ألن اذن مهارة الكالم هي القدرة على تكلم ابللغة العربية ص    حيص    ا و فص     
هي  أس          اس اللغة هي الكالم. و أهداف األس          اس          ية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية

 .2٠التالميذ يستطيعون أن يتكلموا األصوات العربية تكلما صحيحا

 

 مهارة القراءةج. 

مه   ارة ف.  2١القراءة فهي عملي   ة عق   دي   ة تتم فيه   ا الرموز الكت   اب   ة إىل معىن ذهبي   ة
األداء، إخراج احلروف من   الص      حيح للكلمات واجلمل والفقرات، حس      نالقراءة: النطق  

 
 إبتكارات معلم اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكالم حممد عارف حكيم وعلى صادقي 20
 عبد العزيز وعبد ا يد، الرتبية والطريقة، (مصر: دار املعارف، د،ت) ص، 9٣ 21
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القراءة فن من  ف  أ ارجه ا، التعبري عن املع اين، الفهم، الس              رع ة، التجلي ل، النق د، احلكم.  
الفنون األس      اس      ية للغة، فهي األس      اس الذى تبىن عليه فروع النش      اط اللغوي من حمادثة، 

لقراءة عند دكتور فتحى على يونس و دكتور حممد أما أهداف مهارة ا.22 وإس    تماع، وكتابة
 عبد الرؤوف الشي ، فهي:

  أن يس    تخرج الفكرة العامة للنص املقروء و أن يقرأ نص    ا عربيا بس    هولة و س    رعة مناس    بة 
أن يتعرف املعاىن املختلفة لكلمة واحدة )  و أن يس   تخرج األفكار الفرعية النص املقروء و

أن حيل ل النص و   يتعرف كلم ات ج دي دة ملعىن واح د ) الرتادف(أن  و   املش              رتك اللفظى(
أن يس  تنتج    و أن يض  ع عنواان مناس  با للنص املقروء و  املقروء اىل أجزاء حمددا العالقة بينها

أن مييز بْي احلقائق و ا راء و   و  أن يس    تنتج غرض الكاتب  و املعاىن الض    منية من النص
 النظرَيت.  

درة على القراءة النص              وص العربي ة أو الكت ب املكتوب ة ذن مه ارة القراءة هي الق  إ
هي  ابللغة العربية جيدا و فص  يحا، و أهداف األس  اس  ية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية

يس        تطيع التالميذ أن يقرءوا قراءة ص        حيحة من اللغة العربية و يفهموا ماذا قرأهم إما من  
 .2٣كلمة، مجلة، او نص اللغة العربية

 

 ارة الكتابةمه د.

اإلدارية املوض  وعية الدقيقة وجتنب   الكتابة هي تدريب العاملْي على مهارة الكتابة
يتطل  ب تطوير التفكري وزَيدة حص              يل  ة معلوم  ات  األخط  اء اهلج  ائي  ة واإلمالئي  ة، وه  ذا

و تعليمها على قدرة الطلبة يف التعبري عمال    . الكتابة يف العاملْي اللغوية وترقيه أسلوهبم
   24يتعلق يف ذهنه مناألفكار و املشاعر عن طريقة الكتابة 

 
 حسن جعفر اخلليفة،مراجع السابق ،ص.١١٧ 22
 Aida Fitria تعليم أارج احلروف العربية وأاثره ىف مهارة القراءة  23
 رشدي أمحد  طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقْي هبا. مصر، جامعة املنصورة، ١9٨9، ص ١٨٧   24
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أم   ا أه   داف مه   ارة الكت   اب   ة عن   د دكتور فتحى على يونس و دكتور حمم   د عب   د  
 الرؤوف الشي ، فهي:

أن  و  أن يعرف املب   ادئ الَت ت دى إىل وض              وح اخلم و  أن يكت   ب ميم ميكن قراءت   ه 
أن يتعرف مبادئ اإلمالء و العالقة بْي الرمز و   و  ستطيع الكتابة من اليمْي إىل الشمالي

 . 2٥أن يكون الكلمات من احلروف و أن يستخدم القواعد استخداما صحيحاو   الصوت 

ذن مه ارة الكت اب ة هي الق درة على الكت اب ة فيه ا قرأه ا من النص              وص العربي ة أو  إ
  أهداف األس    اس    ية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية هي يس    تطيعالكتب اللغة العربية، و 

التالمي ذ أن يكتبوا اللغ ة العربي ة ميم جي د ال ذي ين اس               ب بنظ ام املعْي يف الكت اب ة كمث ل  
 26كتابة من وضع احلروف، كتابة اللغة العربية من اليمىن إىل اليسرى، و حنو ذلك 

 

 مدارج الدروس العربية : الرابعاملبحث 

كتاب مدارج الدروس العربية، حماولة ملرب عظيم و منس    جم للتعليم و داع اىل س    بيله  
الكرمي، الش    ي  احلاج حممد بص    ري علوي مرتض    ى، أعظمه هللا أجره و نفعنا هللا بعلومه و  
أس     راره آمْي.  كتاب أبربعة جملدة و تض     من أبربع مهارات كاملة هذا، مش     مل ابلدروس 

اهرا و إم ا مبت دءا. في ه أربع ة و ن انون إىل ن اني ة و ن انون جمل دا، العربي ة جلميع ط ال ب إم ا م  
و ينقس   م من أربعة و ثالثْي درس   ا ىف ا لد األول و س   تة عش   ر دروس   ا ىف ا لد الثاين و  

. و أما ماديته 2٧أربعة عش   ر دروس   ا ىف ا لد الثالث و نانية عش   ر دروس   ا ىف ا لد الرابع
 حبث أتصر مسهل. 

 

 
 luluk masudah 2011. 2٧ استخدام لعبة ترتيب الكلمات و لعبة الس ال و اجلواب لرتقية وهارة الكتابة 25
 luluk masudah 2011.2٨ استخدام لعبة ترتيب الكلمات و لعبة الس ال و اجلواب لرتقية و مهارة الكتابة 26
27 “MADÂRIJ AL-DURÛS AL-‘ARABIYAH” KARYA KH BASORI ALWI : ANALISIS 

BUKU DAN PEMANFAATANNYA DI PONDOK PESANTREN R. Taufiqurrochman   2017  
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 ثالث ال فصلال
 منهج البحث

 مدخل الكيفي مدخل البحثأ .

يف هذا البحث اس            تخدم الباحث مدخل البحث يع  املدخل الكيفي. املدخل  
الكيفي هو طريقة البحث الِت تنتج البياانت الوصفية كمثل الكلمات املكتوبة أو املنطوقة 

اس    تخدام اللغة أو علم من األش    خاص و س    لوكهم املالحل. ش    دد البحث الكيفي على  
 2٨اللغة كالوسيلة يف آداء البحث

 تهاسرتاجيو  نوع البحثب.

هذه  و  مدارج الدروس العربية.يف كتاب    الثقافيةقيم  الموض              وع هذا البحث هو 
يف امله  ارات اللغوي  ة األربع  ة وهي مه  ارة    الثق  افي  ةإىل كيفي  ة ت  دريس قيم    توج  ه   ال  دراس               ة

كتاب هذا الوالكتابة. يعتمد تركيز الدراس        ة على افرتاض أن  اءةوالكالم والقر ماع  اإلس        ت
تعليمي قد مت إعداده عن عمد ملس   اعدة املعلمْي ابإلض   افة إىل حتقيق أهداف  الكمص   در  

أن   ،يع الثق   افي   ة  قيم  لا، وك   ذل   ك تعليم    األربع   ةالل امله   ارات  حتعلم اللغ   ة العربي   ة من  
 .قيمهاالكتاب قد مت إعداده كمكون لتعلم اللغة وكذلك 

أو   مع مالحظة تركيز املش كلة ، ميكن تص نيف هذا البحث على أنه حبث وص في
حتليل  Content Analysis /ظر إىل اس             رتاتيجية أحباث حتليل احملتوى )،ن وص             ف حتليلي

حمتوى بقوله أنه أس      لوب من أس      اليب البحث العلمي يعرف بيلس      ون حتليل . و احملتوى(
الذي هي البحث  يس   تهدف الوص   ف املوض   وعي املنظم والكمي للمض   مون الظاهر ملادة  

على    . و٣٠الذي حتص  ل بياانت الوص  في عن احملتوى أو املعلومات املكتوابت  ،29االتص  ال
وثيقة   ص اس        تنتاجات ص        حيحة من كتاب أوأهنا االس        رتاتيجية الص        حيحة الس        تخال

 
28 Ajat Rukajat, Penedekatan Penelitian Kualitatif, (Sleman : Deepublish, 2018), hal : 6 
 ص٣٨: رشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية ل امج تعليم العربية (مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ١9٨٥  29
30 Nyoman Kuntha Ratna, Metodologi Penelitian- Kajian Budaya dan Ilmu Humaniora Pada :  

Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 358 
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(Lincoln:1981العريب امل       درس              ي  الكت       اب   ، احل       ال       ة  ه       ذه  ويف   ، ابركس   .(  يقول 
(١969Holsti:  إن حتليل احملتوى هو دراس      ة هتدف إىل حتليل رس      ائل التواص      ل بطريقة )

تعريف ا لتحليل احملتوى وهو أي أس             لوب يس             تخدم    (Holsti:١969. يوفر  )٣١علمية
الس   تخالص النتائج من خالل اجلهود املبذولة للعثور على خص   ائص الرس   ائل ، والِت يتم  

ا ملكون حتلي    ل احملتوى ال    ذي اقرتحت    ه  .تنفي    ذه    ا بش              ك    ل موض              وعي ومنهجي  وفق     
(Krippendorf:1980)  خطوات   ثةثال، يتكون نش              اط حتليل احملتوى يف هذه الدراس              ة من

 :٣2رئيسية ، وهي

أوال ، تش         كيل البياانت. تش         كيل البياانت عبارة عن عملية تتكون من التوحيد  
وحتديد العينات وأنظمة التس    جيل. الوحدة هي نش    اط لتقطيع أعراض القلق إىل وحدات 

فئات رئيسية )وفق ا لصياغة املشكلة أعاله(. يعتمد    ٥حتليل منفصلة. تعتمد الوحدة على 
حتديد العينة على الوحدات والوحدات الفرعية للتحليل. يتم ترميز الوحدات ووص        فها يف 

 .شكل ميكن حتليله

اثني ا ، س         حب االس         تدالل هو أهم خطوة يف حتليل احملتوى ، ألنه ينطوي على 
ص الحية عمل نش اط التحليل هذا. س حب االس تدالل هو عملية لكيفية ارتباط البياانت 

هلذه احلاجة يف هذه الدراس  ة  .(Krippendorf 1980) املعيارية الِت تقوم عليها ابلس  ياق والنظرية
، يتم ص        ياغة كل فئة من الناحية التش        غيلية وفق ا للس        ياق والنظرية القياس        ية وأهدافها. 

 ٣٣تستخدم نتائج الصياغة كأساس يف تطوير األدوات 

 مصدر البياانت ج.

  Lincoln(  ١969)  Holstiاس  تناد ا إىل حدود فهم حتليل احملتوى الذي اقرتحه  
(١9٨١) Krippendorf (١9فإن حتليل احملتوى هو تقنية حبثية لدراس     ة وثيقة من  ٨٠ ، )

 
 Darkun Muhammad. 2013 حتليل احملتوى للكتاب دروي اللغة العربية ملسروحْي و ا خرين  يف ضوء املنهج الدارسي .  31
 نفس املرجع   32
 darkun muhammad 2013 حتليل احملتوى للكتاب دروي اللغة العربية ملسروحْي و ا خرين  يف ضوء املنهج الدارسي .  33
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. يقال إنه ص        اب إذا مت بطريقة موض        وعية ٣4أجل اس        تخالص اس        تنتاجات ص        حيحة
أنه موض          وعي ومنهجي إذا كان لديه  ومنهجية للعمل من خالل مراعاة الس          ياق. يقال  
 .٣٥طريقة معينة للعمل حبيث تكون النتائج قابلة للتكرار

 . أدوات اجلمع البياانتد

للحص ول على البياانت املطلوبة وفق ا لتلك الِت ص يغت يف ص ياغة املش كلة أعاله 
دراس    ة  ، تعتمد أداة يف ش    كل دليل قائمة مرجعية حتتوي على عناص    ر من األس    ئلة على 

حرف ا من    ١٨نظرية إلعداد املواد التعليمية. مت تكييف عناص              ر أداة الفحص الِت تغطي  
"تطوير تعليم الش     خص     يات الثقافية واألمة ، اإلرش     ادات املدرس     ية. وزارة الرتبية الوطنية. 

". بسبب الوقت والطاقة واالعتبارات املالية   2٠١٠مركز حبوث وتطوير املناهج جاكر  ، 
، ع يقم الب  اح  ث بتحلي  ل مجيع اجلوان  ب املطلوب  ة ، لكن  ه أخ  ذ بعض األش              ي  اء   املت  اح  ة

 .األساسية للقيام به
 حتليل البياانت ه. 

مهم ا ك ان نوع البح ث ، ميكن أن تكون البحوث الوص              في ة يف ش              ك ل طرق 
اس   تكش   افية أو تطويرية هي نفس   ها ألن البياانت الِت يتم احلص   ول عليها هي نفس   ها. ما 

و كيفية تفس ري البياانت واس تخالص النتائج. البياانت الِت مت احلص ول عليها هو أتلف ه
 .من االستبياانت أو قائمة التحقق ، خلص أو جممعة وفقا لشكل األداة املستخدمة

  د من صحة البياانتالتأكطريقة و. 

 triangulasi أو دراسة التثليل هي د من صحة البياانت التأكطريقة فأما 

 

 

 
34 Nyoman Kuntha Ratna, Metodologi Penelitian- Kajian Budaya dan Ilmu Humaniora Pada :  

Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
 نفس املرجع  35
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الرابع الفصل   

  و مناقشتها عرض البياانت و حتليلها

 

عرض البياانت وحتليلها وهي تشمل على ثالثة مباحثيريد الباحث  فصل و يف هذا ال  

  

هداف .ليف كتاب مدارج الدروس العربيةأ املبحث األول :    

أشكال القيم الثقافة املوجودة يف كتاب مدارج الدروس العربية املبحث الثاين :    

 مدارج الدروس العربية احملتوى الثقافية لدى متعلمي كتاب  املبحث الثالث :

 

 كتاب مدارج الدروس العربية   أتليف  أهدافاملبحث األول : 

تعليمية  لكي يكون الكت اب التعليمي كت ااب جي دا الب د أن ي لف يف ض              وء خط ة 

حمكمة، حتدد أهدافها، ويربم حمتواها بدالة األهداف. والبد أن يكون الكتاب انعكاس        ا 

على هذه األهداف و س              اعيا حنو حتقيقها. وال ش              ك أن أي عمل جاد يبدأ بتحديد  

هي أول املدخالت العملية   األهداف بوضوح   اختيار الوسائل الِت حتقق هذا اهلدف. و

حي ث  ه داف و حت دي ده ا من االمور ابلغ ة األمهي ة يف العملي ة التعليمي ة التعليمي ة ومعرف ة األ

 أهنا  ثابة التغريات الِت يتوقع أن حيدثها املنهج يف شخصيات الطالب. 

 مقدمته :  كما يف  الكتاب  ليففأما أهداف .
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تعليم املادة وفق اس             تعدادهم وقوة مداركهم وحس             بما تكون هلم من التقاليد والعادات "

 طبيعات الوطنية لتكون سهلة هلم يف أول خطوهتم إىل معرفة اللغة"وال

كيف يقوم امل لف .  طفاللأل  العلم النفس          ي خاص          ابْي أن م لف الكتاب يفهم  ي األول

يتض  ح من الدرس األول الذي يعلم ثالث مفردات  و بتدريس  ها حس  ب مس  توى الطالب 

. وهذا تدرجيي ا على مدى عدة اجتماعات وفق ا ملس     توى الص     ف الذي مت فقم يف درس     ه

س          يس          تمر يف الدرس و حتديده ملعيار قدرة الطالب على الفهم حَت يتم اعتباره كافي ا ، 

الت  ايل. ومن انحي  ة املفردات ، فهي م  أخوذة من األش              ي  اء أو الكلم  ات املوجودة حوهل  ا  

و  ذلك.  أش       بهوما  ةبيالدفرت واملس       طر واحلقب و احبيث يس       هل تذكرها. مثل القلم والكت

عندما يقوم احض        ار األش        ياء وعرض        ها، س        يذكر الطالب اللغة العربية.   املعلم  هدفي

ابإلض افة إىل ذلك ، يتم إعطاء الطرق الِت ع يتم تقدميها بس بب عامل اس تعداد الطالب.  

  جتماع األول سوى القليل هبدف فهمه.لذلك ع يعلم اإل

كالس            يكي يف اخلمس            ينيات كما يتض            ح من مفردات   اءعلم  من هواملألف    واثني ا ، 

القص   ص عن ركوب   و الطابة و  دوامةكيف يلعب األطفال ال  ،املوض   وعات واجلوانب فيه

القطار  واحلياة اليومية يف املس    تش    في  ومكتب ال يد وما ش    ابه ، وكلها توض    ح أن اللغة 

ا تواص  لية وتفاعلية.    ا على عناص  ر من التقاليد التقليدية  جيب أن تكون أيض    حيتوي أيض   

. و قد فهم املألف فهما جيدا على األس       س الثقافية بال ازالة ثقافة وش       خص       يات الدولة
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العرب. ككلمة أهال و س       هال ككلمة التلبية و كلمة مع الس       المة ككلمة الفراق و كلمة 

 اإلندونيسية. ثقافة العربية و لأحسنت ككلمة املدح. و كلها متناسبة اب

الكت اب ،   ه داف .ليفيف كت اب ه أن هن اك ثالث ة أغراض أل طعيم ة  دي أمح دش                ر   رأىو 

حيتوي    هو نفس الغرض من .ليف الكت اب من دراس               ة الكت اب   البح ث واملميز أن ه ذا

 على ثالثة أمور، منها :

 . حتسْي وتنمية مهارات اللغة أ

 . تعزيز املفردات و تراكيب اللغةب 

 توكيد األسس الثقافية  .ج

 

 حتسني وتنمية مهارات اللغة  .أ

تعرف املهارة أبهنا السرعة والدقة واألجادة يف أي عمل من األعمال. فعندما   

يقوم شخص القاء حماضرة مراعيا النطق اجليد لأللفاظ و ضبم الرتاكيب اللغوية ومراعاة 

أماكن الوصل والفصل، ومستخدما الصوت املع  عما يقول. وعند نقول أن هذا  

 الشخص لديه مهارة يف احلديث. 
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اإلستماع والكالم والقراءة تنوع املهارات اللغوية إىل أربع مهارات، وهي و ت

 والكتابة

 األول، مهارة اإلستماع. 

يع  تركيز الشخص املستمع لكالم املتحدث بغرض فهم مضمونه وحتليله   

ونقده. أي ليس املقصود من االستماع اإلنصات للحديث فقم بل يتجاوز  

 ا ومدى صحة هلذه الدالالت.ذلك إىل ربم الرموز بداللته

العربية كلغة اثنية. فإذا استطاع املعلم أن ويعد االستماع املهارة األوىل لتعليم  

يبْي له كما أن على املعلم أن يكون يف هذه املهارة  ح و  ح الطالب معه. 

الغرض من االستماع، كأن يكون للتقليد واحلفل و احملاكاة ملفردات لغوية بسيطة 

لة، كأن يعلمه عبارات ا املة والشكر أو عبارات التحية أو يكون الغرض وسه

من اإلستماع هو فهم الفكرة الرئيسية للموضوع أو اإلستماع هلدف التذوق  

 والتحليل.

 

كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات فيوجد  و بعدما الحل الباحث 

بفعالية   م. أما حملتوى الكتاب يشكل اإلستماعاإلستماع حينما فعالية التعلي  ملهارة

 تعليمية بْي االستاذ و التلميذ 
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 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

  36معاجلة االستماع

 : يهتم الكتاب  هارة االستماع ١البنود 

 : تتم معاجلة االستماع بصورة متدرجة 2البنود 

 الطالب على فهم املسموع من املعلم والشريم : يدرب  ٣البنود 

  : عدد النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسب 4البنود 

  : طبيعة النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسبة ٥البنود 

 : عدد التمارين املصاحبة لكل نص مسموع كاف ومناسب 6البنود 

 
 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٫ إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقْي هبا. العربية للجميع. ١4٣2. ص ٧6 36
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 الثاين، مهارة الكالم. 
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العربية الِت نطقا سليما حبيث  رج هذه األصوات من أارجها  ويقصد به نطق األصوات 

وتعرف مهارة احلديث أبهنا الكالم ابستمرار دون  املتعارف عليها لدى علماء اللغة. 

توقف مطلوب بدون تكرار املفردات مصوره متقاربة مع استخدام الصوت املع  واملدارس 

اهلدف اللغة وهو القدرة على االتصال عندما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن حيقق 

 اب خرين وي فهمهم ماذا يريد

 

كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات فيوجد  و بعدما الحل الباحث 

 : الكالم كما يلي  ملهارة

 يف ا لد األول  
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الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة -

وعالمة ثقافتها هي املسطرة و املمسحة،   هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها.

 ألهنا من ا الت التقليدية تستعملها من زمان ماضي

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  -

الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي اللوح و أمساء الناس  هي من نوع مهارة 

)فائز و حامد و حممود(، ألهنا من ا الت التقليدية تستعملها من زمان ماضي وأما 

 أمساء الناس هي من العناصر التقليدية الِت حتمل فيها العملية املوجودة يف وسم ا تمع. 
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 يف ا لد الثاين  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  -

هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي املرسم و املقلمة و 

احل  و الصندوق، ألهنا من ا الت التقليدية تستعملها من زمان ماضي و ووجود كيفية  

ال وسهال" و "أهال ومرحبا" تكون هلا من العادات، وهي من  اتصالية تشكل بكلمة "أه

 أشكال الثقافة  

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  -

هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي كيفية اتصالية تشكل 
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ر و السرور" تكون هلا من العادات، وهي من أشكال  بكلمة "صباح اخلري" و "صباح النو 

 الثقافة 

 

 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  -

هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي أمساء الناس )أنيس و 

 التقليدية الِت حتمل فيها العملية املوجودة يف وسم ا تمع. حانف(، ألهنا من العناصر 
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  -

هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي أمساء الناس )أنيس و 

ألهنا من العناصر التقليدية الِت حتمل فيها حانف( و كيفية اتصالية )صباح األمس(  

 العملية املوجودة يف وسم ا تمع

 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  

هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي كلمة "جغرافيا" ألهنا  

 التعارف اإلجتماعية الِت تشكل من أشكال الثقافة  من مثال
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكالم. والسبب ألهنا حمادثة و  -

هي من نوع مهارة الكالم على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي الكلمة "السكك و 

دة يف وسم ا تمع و الِت اخلطوط احلديدية" ألهنا من مثال التعارف اإلجتماعية املوجو 

 تشكل من أشكال الثقافة

 

 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

  37معاجلة الكالم 

 يهتم الكتاب  هارة الكالم:   ١البنود 

 : تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة 2البنود 

 : يتم التدريب عليها من خالل حوارات طبيعية  ٣البنود 

 : يتم التدريب عليها من خالل مجل متفرقة يرددها الطالب  4البنود 

 : يتم التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات ٥البنود 

 يتم التدريب على التعبري عن املوضوعات الِت مرت ابلطالب   6البنود 

 عن موضوعات جديدة : يتم التدريب على التعبري  ٧البنود 

 
 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٫ إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقْي هبا. العربية للجميع. ١4٣2. ص ٧٧ 37
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 : نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب ٨ البنود 

 : عدد التمارين على مهارة الكالم كاف  9البنود 
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 الثالث، مهارة القراءة 

والقراءة عامل أساسي يف بناء الشخصية و صقلها، فهي تزود القارئ به املعارف  

يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة، كما أهنا هي أداة  واخل ات الِت قد ال يستطيع أن 

 الطالب يف حتصيل علومه الدراسية. فمن ال يقرأ جيدا، ال حيصل جيدا. 

والقراءة هي النافذة للمدارس األجنبية الِت من خالهلا يستطيع أن يطل ويرى الثقافة  

ة األوىل إلشباع رغبات فإن القراءة تكاد تكون هي الوسيلاإلسالمية والعربية، ومن    

 وفهم الدراس األجنيب الذي يتطلع إىل فكر العرب و تراثهم.  
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كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات فيوجد  و بعدما الحل الباحث 

 : القراءة كما يلي  ملهارة

 يف ا لد األول  

 

تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا نص و يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب -

هي من نوع مهارة القراءة. وعالمة ثقافتها هي املسطرة و املمسحة و احمل ة، ألهنا من 

 ا الت التقليدية تستعملها من زمان ماضي
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا حمادثة و -

مهارة القراءة على جهة تطبيقها. وعالمة ثقافتها هي كيفية اتصالية تشكل هي من نوع 

 بكلمة "صباح اخلري" و "صباح السرور" تكون هلا من العادات، وهي من أشكال الثقافة

 

 يف ا لد الثاين  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا نص و -

رة القراءة. وعالمة ثقافتها هي القرطاس و السبورة و احل  و احمل ة، ألهنا  هي من نوع مها

 من ا الت التقليدية تستعملها من زمان ماضي



56 
 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا نص و هي -

من العادات، وهي من من نوع مهارة القراءة. وعالمة ثقافتها هي قراءة القرآن تكون هلا 

 أشكال الثقافة 

 

 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا نص و -

هي من نوع مهارة القراءة. وعالمة ثقافتها هي األدوات املطبخية، ألهنا من ا الت 

 التقليدية تستعملها من زمان ماضي
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تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا نص و هي  يف الصورة الثانية-

من نوع مهارة القراءة. وعالمة ثقافتها هي األدوات املطبخية، ألهنا من ا الت التقليدية  

 تستعملها من زمان ماضي

 

 يف ا لد الرابع

 

والسبب ألهنا نص و يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. -

هي من نوع مهارة القراءة. وعالمة ثقافتها هي لقطار و األدوات حوله. ألنه من عناصر  

 التقاليد الِت تشكل من أشكال الثقافة
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة القراءة. والسبب ألهنا نص و -

ر و األدوات حوله. ألنه من عناصر  هي من نوع مهارة القراءة. وعالمة ثقافتها هي لقطا

 التقاليد الِت تشكل من أشكال الثقافة

 

 

 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

  38معاجلة القراءة

 يهتم الكتاب ابلقراءة : ١البنود 

 : يتم معاجلة القراءة بصورة مناسبة  2البنود 

 : يتم معاجلة القراءة بصورة متدرجة  ٣البنود 

 : عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب 4البنود 

 : طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبة   ٥البنود 

 : عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب 6البنود 

 : التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكيب جديدة  ٧البنود 
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 املناسب والرمز )احلرف( الكتايب   : متكن الطالب من الربم بْي املعىن ٨البنود 

 : متكن الطالب من التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات 9البنود 

 : متكن الطالب من معرفة دالالت عالمات الرتقيم  ١٠ البنود

 : التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة  ١١البنود 
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 الرابع، مهارة الكتابة.  

الكتابة نشاط معقد جدا، ولذلك فإنه تعريف الكتابة اجليدة أمر يصعب الوصول إليه،  

ولكن قد تعرف الكتابة ألهنا رسم احلروف ميم واضح ال لبس فيه وال ارتياب مع مراعاة  

حبيث تعطي  املنهج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية املتفق عليها لدى أهلها 

ومن خالل هذا التعريف أن الكتابة تتناول ثالثة  يف النهاية معىن مفيدا وداللة معينة.  

جوانب وهي اخلم الواضح ومهاراته الفرعية و النهج السليم حلروف الكلمات وتركيب  

اجلمل و تضافر ها حبيث حتمل معىن ومضموان ويتضمن هذا العنصر مراعاة القواعد  

 .ة يف الكتابةالنحويية والصرفي
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كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات فيوجد  و بعدما الحل الباحث 

 : الكتابة كما يلي  ملهارة

 يف ا لد األول  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين -

وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  يطبقه الطالب ابلكتابة. 

استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل 

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين -

الب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  يطبقه الط
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استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل 

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

 

 

 يف ا لد الثاين  

 

تابة. والسبب ألن فيها مترين يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الك-

يطبقه الطالب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  
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استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل 

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

تضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب ت-

يطبقه الطالب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  

استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل 

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

 

 الثالث يف ا لد 
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يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين -

يطبقه الطالب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  

استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل 

 عية من أشكال الثقافة املعارف اإلجتما

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين -

يطبقه الطالب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  

استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل 

 ملعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة ا
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 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين -

يطبقه الطالب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  

ب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها الطال 

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن مهارة الكتابة. والسبب ألن فيها مترين -

يطبقه الطالب ابلكتابة. وعالمة ثقافتها هي ا الت املدرسية ألهنا من ا الت التقليدية  
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يستعملها الطالب يف إندونيسيا. وهذ يدل على شكل  استعماهلا من زمان ماضي و

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

 

 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

 3٩معاجلة الكتابة

 يهتم الكتاب  هارة الكتابة :  ١البنود 

 يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة :  2البنود 

 الكتابة ا ليةيدرب الكتاب على  :  ٣البنود 

 يدرب الكتاب على الكتابة اإلبداعية:  4البنود 

 تبدأ تدريبات الكتابة اب لية :  ٥البنود 

 يتم التدريب على الكتابة اإلبداعية  رحلة مناسبة:  6البنود 

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية وإدراك العالق ة بْي شكل احلرف  :  ٧البنود 

 وصوته
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 م التدريب عل . ى كتابة احلروف العربية متصلة يف مواقعها املختلفةيت :  ٨البنود 

 عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف:  9  البنود 

 نوع التمارين على مهارة الكتابة مناسب:  ١٠البنود 
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 . تعزيز املفردات و تراكيب اللغة ب

أساسي يف تعلم اللغة العربية قال عبد املعْي يف كتابته، أن الرتكيب هو عنصر 

ليمكن أن ميلك مهارات اللغة العربية. اإلنسان جيب أن يفهم الرتكيب. بدون فهم  

الرتكيب ال يستطيع أن يفهم مهارات اللغة العربية جبدة وصحيح. ولذلك تعلم الرتكيب  

 ال ميكن أن يتفرق من تعلم اللغة العربية. ويرى اإلنسان أن تعلم اللغة صعبه بدون

استثناء اللغة العربية، ألن الكثري من القواعد جيب أن يتعلمها. وهذا ما يسبب الصداع 

 . 4٠ابللغة العربية

 
40 Zakiah, Pembelajaran Nahwu dengan Pendekatan Kontekstual. Afaq Arabiyyah, (Jakarta: 2009), 

Vol. 4 No. 1 Hal. 4 
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الرتكيب مهم جدا يف تعليم اللغة العربية. بدون تعلمه  ال ميكن الطلبة بناء  

الكلمات يف اللغة العربية بشكل صحيح. إن كان اإلنسان فاهم عن تركيب اللغة العربية  

هم عن اللغة العربية كلها. مثل مهارات االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة. ألن  فيف

 4١الرتكيب وسيلة من وسائل الذي يوصلها الطلبة لقراءة حمادثة وكتابه صحيحة

والرتكيب يسمى أيضا ابلقواعد. والقواعد مجع من قاعدة، يع  قانون رَيضي  

الدستور والقانون. الرتكيب هو جزء من عناصر اللغة ملخص بعبارة ج ية تسما أيضا 

العربية الذي يتكون من علم النحو والصرف. رأى حممد سفيان أن النحو هو أحد فروع  

 42اللغة العربية الذي حيكم القراءة االخرية من كل كلمة  وقعه يف اجلملة

تلك اللغة ويف   ومن أمهية تعليم قواعد اللغة العربية أن يتعلم اللغة فسوف يستعمل

استعماهلا اللغة حيتاج إىل قوانْي يستخدمها لفهم الكلمات أو تركيبها. الن هبا نعلم  

وصحىح الكلمات أو تركيبها وراء العلماء وا تهدين كما يف مسائل الفقه الِت تكتب يف 

 الكتب املعت ة ابستخدام اللغة العربية

 

  : فأهداف قواعد اللغة العربية كما يلي 

 ول تصليح أساليب اللغة عن اخلطأ  األ −

 
41 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Uin Malang Press, 2009) 

hal. 58 
42 M. Sofyan, Ilmu Nahwu /Tata Bahasa Arab, (Yogyakarta: Kota Kembang) hal. 9 
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 الثاين تعيْي الطالب أن تصمم قصد األساليب عندها فرق قليل −

 تطوير مادة اللغة سهلة يف فهمه الثالث  −

 الرابع حفل تركيب اللغة وحسن املعىن   −

 اخلامس تذكري االلتباس وضع يف ال معىن −

 

أربعة جملدات فيوجد  كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من و بعدما الحل الباحث 

 : تعزيز املفردات و تراكيب اللغة كما يلي

 يف ا لد األول  
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يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن تراكيب اللغة. والسبب ألن فيها تغيري  -

 الكلمة على جهة املذكر و امل نث املذكورة أبنواع األلوان 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن تراكيب اللغة. والسبب ألن فيها تغيري  -

 الكلمة على جهة الصرف املذكورة  بكلمة األفعال "أكتب" و "أقرأ" و "أرسم"  

 

 يف ا لد الثاين  

 

التنبيه  يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن تراكيب اللغة. والسبب ألن فيها -

 لتغيري الضمري املكتوب كضمري "ه" ل "هو" و "ك" ل "أنت" و "ي" ل "أان"
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن تراكيب اللغة. والسبب ألن فيها تغيري  -

الكلمة على جهة الصرف املذكورة  بفعل األمر بكلمة "اكتب" و "امحل" و "امحل" و  

 ريه فعل النهي بزَيدة "ال" و تغي

 

 يف ا لد الثالث

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن املفردات. والسبب ألن فيها متنوعة -

 الكلمة وفق استعداد الطالب و قوة مداركهم ك "املصفية" و "املصفاة" و القهوة"
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن املفردات. والسبب ألن فيها متنوعة -

 الكلمة وفق استعداد الطالب و قوة مداركهم كأقسام البيت املوجودة يف الصورة 

 

 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن املفردات. والسبب ألن فيها متنوعة -

الكلمة وفق استعداد الطالب و قوة مداركهم كمفردات حول مكتب ال يد املوجودة يف 

  الصورة
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الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن املفردات. والسبب ألن فيها متنوعة يف -

 الكلمة وفق استعداد الطالب و قوة مداركهم كمفردات حول السوق املوجودة يف الصورة 

 

 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

  43معاجلة املفردات 

 الواحد مناسب: عدد املفردات اجلديدة يف الدرس  ١البنود 

 : مت التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناه ا ب صورة جيدة  2البنود 

 : يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  ٣البنود 

 : يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية 4البنود 

 : يتم عرض املفردات اجلديدة برتاكيب معروفة ٥البنود 

 ابملفردات اجلديدة بوسائل حتقق اهلدف : يتم التعريف  6 البنود 

 :  تار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع ٧ البنود 
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 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

  44معاجلة الرتاكيب

 : يتم تقدمي الرتاكيب بناء على مبدأ الشيوع ١البنود 

 الدرس الواحد مناسب: عدد الرتاكيب اجلديدة يف  2البنود 

 : يتم عرض الرتاكيب بتدرج مقبول  ٣البنود 

 : يتم التدريب على الرتاكيب بصورة كافية 4البنود 

 : تقدم الرتاكيب اجلديدة  فردات معروفة ٥البنود 

 : يتم تعزيز الرتاكيب السابقة بدرجة كافية 6البنود 

 ل الدروس : يتم التدريب على الرتاكيب وظيفيا  يف أوائ ٧البنود 

 : يقدم النحو نظرَي   رحلة مناسبة  ٨البنود 

 : يغطي الكتاب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية املناسبة للمستوى  9البنود 
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 توكيد األسس الثقايف .ج

تعرف الثقافة أبهنا األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم واالجتاهات والعادات  

تسود يف جمتمع من ا تمعات. و بعبارة أخرى تع  الثقافة كل ما صنعه  والتقاليد الِت 

ال توجد يف جمتمع دون آخر، فلكل جمتمع له  اإلنسان بعقله ويده. وثقافة هبذا املعىن 

ابختالف ا تمعات. أهدافه وإجتاهاته وعاداته وتقاليده. ومن   فإن الثقافة  تلف 

در املشرتك بْي أفراد ا تمع الواحد مثل عادات  ويقصد بعموميات الثقافة ذلك الق

 األكل واللغة الِت يتحدثون هبا وطريقة التحية واملالبس وما أشبه ذلك 

ومعىن ذلك أن دارس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ال يستطيع فهم مدلول   

القصد يف  املفردات واجلمل  عزل عن الثقافة ا تمع وإال فكيف يفهم الدارس و الطالب 

 تسري الثقافة  و كتاب التعليم أبهداف واحد. ومنها، كما يلي مادة التعليم؟ فهناك 

كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات و بعدما الحل الباحث 

 : فيوجد توكيد األسس الثقايف كما يلي
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 يف ا لد األول  

 

أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  يف الصورة األوىل تدل على -

ا الت املوجودة يف املدرسة و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من زمان ماضي و  

يستعملها أعضاء املدرسة يف إندونيسيا ككلمة اجلرس و الطالسة. وهذ يدل على شكل  

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  يف الصورة -

ا الت املوجودة يف املدرسة و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من زمان ماضي و  

يستعملها الطالب اإلندونيسي ككلمة السبورة و الطالسة. وهذ يدل على شكل 

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 
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 د الثاين يف ا ل 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

ا الت املوجودة يف وسم ا تمع و هي من ا الت و األعمال التقليدية املوجودة من  

زمان ماضي و يعمل  و يستعملها بعض الناس يف إندونيسيا ككلمة يقضب العشب و  

 املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة  املنجل. وهذ يدل على شكل

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

ا الت املوجودة يف وسم ا تمع و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من زمان ماضي 

يدل على و يستعملها بعض الناس يف إندونيسيا ككلمة يقضب العشب و السياج. وهذ 

 شكل املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 
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 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

ا الت املطبخية املوجودة يف وسم ا تمع و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من  

ندونيسيا ككلمة يقلب و مقلبة و الكبشة و  زمان ماضي و يستعملها بعض الناس يف إ

 الصاج. وهذ يدل على شكل املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

ا الت املطبخية املوجودة يف وسم ا تمع و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من  
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ماضي و يستعملها بعض الناس يف إندونيسيا ككلمة املشواة و يشوي. وهذ يدل زمان 

 على شكل املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة

 

 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

األعمال التقليدية استعماهلا من زمان  األعمال املوجودة يف وسم ا تمع و هي من 

ماضي و يستعملها بعض الناس يف إندونيسيا ككلمة صندوق ال يد و كيفية توفري  

 النقود. وهذ يدل على شكل املعارف اإلجتماعية من أشكال الثقافة
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يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن األسس الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

د يف وسم ا تمع و هذ يدل على شكل املعارف اإلجتماعية من أشكال املكان املوجو 

 الثقافة

 

 

 مدارج الدروس العربيةاستمارة تقومي كتاب 

 4٥معاجلة األمور الثقافية 

 يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة: ١البنود 

 والسنة حيتوي الكتاب على نصوص متعددة من الكتاب :  2 البنود

 مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسْي التعليمي:  ٣البنود 

 مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسْي اللغوي:  4البنود 

 احملتوى الثقايف يليب حاجات الدارسي:  ٥البنود 

 يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم :  6البنود 

 
 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٫ إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقْي هبا. العربية للجميع. ١4٣2. ص ٧٨ 45
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 املخالفات الثقافية واإلسالمية خيلو الكتاب من : ٧ البنود 

 احملتوى ثري ابملفردات اإلسالمية الشائعة : ٨البنود 

 نصوص الكتاب تتفق وتتكامل مع مفاهيم الثقافة اإلسالمية  : 9البنود 

 مدى تنوع احملتوى الثقايف  : ١٠ البنود 

 يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية :  ١١البنود 

 يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من احلضارة اإلسالمية  : ١2 البنود 

 خيرج الدارس للكتاب ابنطباع إجيايب عن الثقافة اإلسالمية :   ١٣البنود 

 مالءمة احملتوى الثقايف لعمر الدارسْي : ١4 البنود
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العربية أشكال القيم الثقافة املوجودة يف كتاب مدارج الدروس  :املبحث الثاين    

وعادات  الثقافة ال توجد يف جمتمع دون آخر. يف كل جمتمع له أهداف واجتاه 

 وتقاليد و من   فإن الثقافة  تلف ابختالف ا تمعات خاصة يف أشكاهلا 

الثقافة  تلف ابختالف ا تمعات و أهنا  تلف داخل ا تمع الواحد إىل   

الثقافة ذلك القدر املشرتك بْي أفراد  عموميات و اخلصوصيات. ويقصد هبا عموميات 

ا تمع الواحد، كمثل عادات األكل و اللغة الِت يتحدثون هبا  ووطريقة التحية و 

املالبس اخل.  وبينما يقصد ميصوصيات الثقافة العناصر الثقافية الِت حتكم السلوك فريق 

بلوماسىي و الديمعْي أو فئات معينة من ا تمع، مثل القضاة و  أعضاء السلك 

  .الدميوكريَت و أساتذة اجلامعات 

وكما ينبغي أن يقدم هذه الثقافة وقفا لضروريتها للدارس و يف دراسة، وكان من 

بْي أهدافها معرفة املواقف الِت حيتاج إليها الدراس عند زَيرته للدول العربية. وقد أسفرت  

 النتائج عن أن املواقف الِت حيتاج إليها دارس، كمثل 

وقت الفراغ و السفر و السوق و  العمل و بياانت الشخصية و السكن أو حتية الناس و 

 املطعم و الصحة و املرض و اخلدمات 



87 
 

الدكتور رشدي طعيمة تشكيل احملتوى  أشكال احملتوى الثقايف، يشكل لنعرف بنا  و 

 التقاليد والعادات واملعارف اإلجتماعية.  الثقايف إىل ثالثة أشياء منها :  

 

 التقاليد  أ

التقاليد والعادات هلا معنيان، العام و خلاص. و أما تعريف العام عن التقاليد هي  

كيوم احلفلة املوجودة يف الصحيح واحلسن كورثة أسالف ا تمع، التقومي أو اإلفرتاض  

كاليمنتان . و املثال ا خر يف إندونيسيا يع  "عبادة تيواه" يف  46وسم منطقة معْيِّ 

وقطع  األصابع يف لطريقة رجوع األرواح إىل اجلنة فهو من إميان هناك ا تمع. الوسطى 

سومطره الغربية لداللة  لداللة احلزينة من موت أعضاء األسرة و " بوءك" من  فافووا 

و استمر  احلزينة علي احلبيب و الشريفة. وأما اخلاص هي كل ما وجد من زمان ماضي

و هي تتضمن علي متنوعة   ".tradisionalويل و يسمي يف لغة إندونيسيا "من عمر ط

و عملية   الوجه، منها : ا لة و البضاعة و اللعبة و العملية و النشاط و املركب و موقفه 

واألعياد  األغاين واالانشيد الروابم الدينية واالقتصادية والسياسية والوطنية و  التعليم و  

  وسائل النقل واالتصال واالنتقالو والدينية واملناسبات املختلفة   واالحتفاالت القومية

 
 الثقافة اإلسالمية يف مقررات تعليم اللغة العربية لغة اثنية  46
 11 د. عيسى عودة برهومة
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واملالبس. فرأى الباحة أن يف كتاب مدارج الدروس العربية الذي يتكون من أربعة جملد  

 موجود من جهة التقاليد.   

كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات و بعدما الحل الباحث 

 : كما يليفيوجد الشكل التقليدي  

 يف ا لد األول  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل التقليدي. وعالمته هو ا الت  -

املدرسية و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها طالب 

 املدرسة يف إندونيسيا ككلمة املرسم و احملفظة. 
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المته هو ا الت  يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل التقليدي. وع-

املدرسية و هي من ا الت التقليدية استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها طالب 

 املدرسة يف إندونيسيا ككلمة لوح و مقلمة و طباشري. 

 

 يف ا لد الثاين  

 

 يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل التقليدي. وعالمته هو الطابة-

 لتقليدية لعبها بعض األوالد اإلندونيسيا  و هي من األلعاب ا.

 يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل التقليدي. وعالمته هو الدوامة-

 األلعاب التقليدية لعبها بعض األوالد اإلندونيسيا   و هي من ا.
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 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل التقليدي. وعالمة ثقافته هو  -

ا الت املطبخية املوجودة يف وسم ا تمع استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها بعض 

 الناس يف إندونيسيا ككلمة يقلب و مقلبة و الكبشة و الصاج. 

كل التقليدي. وعالمة ثقافته هو  يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن الش -

ا الت املطبخية املوجودة يف وسم ا تمع استعماهلا من زمان ماضي و يستعملها بعض 

 الناس يف إندونيسيا ككلمة القدر و املروحة  و الفعل كيسلق و يروح 
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 يف ا لد الرابع

 

التقليدي. وعالمة ثقافته هو  يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل -

أال  بعض اإلندونيسي من زمان ماضي ال ي املوجود يف وسم ا تمع استعماهلا املركب

 وهي العربة. 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن الشكل التقليدي. وعالمة ثقافته هو  -

 تمع إندونيسيا  كلمة سرابَي و عاصمة جاوى الشرقية. ألهنا والية موجودة يف وسم جم
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 العادات ب 

كمثل    4٧وأما العادات علي املعىن العام هي القواعد الِت يتم اتباعها منذ زمان ماضي 

احتفال " ابْي" يف ابيل و "كاسادا" يف برومو و "ديبوس" يف بنتان. فأما املعىن اخلاص 

ع. و هي  اإلعتقادات وا راء و اخلصلة الطيبة املوجودة يف وسم ا تم هي العملية و

الصواب واخلطا واملبادئ كاألمانة والصدق  األخالق و   تتضمن علي متنوعة الوجه، منها

املرأة والرجل ودوره ما يف ا تمعات اإلسالم و  والنظافة و الطاعة والتفكري الروحي و  

وحقوق اإلنسان يف احلضارة اإلسالمية. فرأى الباحة أن يف كتاب  الدين بكل جوانبه  

 دروس العربية الذي يتكون من أربعة جملد موجود من جهة العادات. مدارج ال

كتاب مدارج الدروس الذي يتكون من أربعة جملدات و بعدما الحل الباحث 

 : فيوجد شكل العادات كما يلي

 

 

 

 

 
 رشدي طعيمة الكتاب األساسي لتعليم اللغة  292- 29٠ 47
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 يف ا لد األول  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

 كيفية اتصالية يوجد يف وسم ا تمع يع  كلمة صباح اخلري وصباح السرور والعافية

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

 يع  كلمة تعلم القرآن وتعلم من الكتاب أعمال اليومية يوجد يف وسم ا تمع 
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 يف ا لد الثاين  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

 قراءة القرآن ألنه من عملية املسلم أو العادة احلسنة.

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

 كلمة 

 اطمة". و السبب ألنه من كيفية اتصالية  تأدب "َي خري، أان آخذه" و "أشكرك َي ف
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 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

 عبادة املسلم توجد يف وسم ا تمع يع  صالة الفجر مجاعة 

ثقافتها هي  يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة-

يع  كلمة "مرحبا" إلجابة نداء كيفية اتصالية  حبسن أدب يوجد يف وسم ا تمع 

 الوالدة
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 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

 اجلوالن يف املدينة الِت توجد يف وسم ا تمع 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن شكل العادات. وعالمة ثقافتها هي -

والرمحة" و   عليكم وعليهم السالمككلمة " كيفية اتصالية  يوجد يف وسم ا تمع 

 متشكر كثريا وجزاكم هللا خريا" "

 للسالم و الشكر عند الناس  
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 املعارف اإلجتماعية  ج

يف ضوء  و  فالشكل ا خر من أشكال الثقافة يع  املعارف اإلجتماعية

هذا الصدد يقرتح حممد الناقة ورشدي أمحد طعيمة أن  يكون الرتكيز مثل أمساء  

العملية و النشاط و الوالية وامسها و الطعام و املشروب  األشخاص و األلعوبة و 

التعليم يف املدارس  واحلكم واألمثال والنوادر و   و الفواكه و البضائع و التوابل

والكليات واجلامعات واملناهج والكتب واإلمتحاانت والشهادات واملعلمْي  

ة واألماكن املقدسة املساجد ودور العبادوالتدريس والتكاليف واملباين واإلدارة و 

واجلغرافيا العاع و الفنون املسرحية والسينما واملوسيقى والغناء والرسم والتصوير 

وهي مجيع مظاهر التقدم العلمي املوجودة يف  واألدب والشعر  والقصة. والبالد

 املعينة.   خصائص الوالية أو االجتماع

يتكون من أربعة   فرأى الباحة أن يف كتاب مدارج الدروس العربية الذي

 جملد موجود من جهة املعارف اإلجتماعية كما يلي : 
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 يف ا لد األول  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها -

هي أمساء الناس )فائز و لطفي( املوجودة يف وسم ا تمع و ا الت الكتابية املدرسية 

 )ممسحة و حمفظة و حم ة( استعملها الناس من زمان ماضي 

عارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن امل-

و  و حممد و أمحد و حامد( املوجودة يف وسم ا تمع هي أمساء الناس )فائز و لطفي

 األعمال اليومية كقراءة القرآن و الدرس 
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 يف ا لد الثاين  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها -

املوجودة يف وسم ا تمع  و كلمة  "يقضب العشب" وهو من األعمال اليوميةهي كلمة 

   "املنجل" من ا الت التقليدية استعمله الناس من زمان ماضي

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها -

و  دية املوجودة يف وسم ا تمعهي كلمة الطابة و الدوامة و الكرة تع  األلعاب التقلي

 األعمال اليومية ككلمة "يقضب العشب"  
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 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها -

ا تمع  و كلمة "خريطة إندونيسيا" هي  وهي من حياة وما حوهلا  هي حجرة املطالعة

 املعارف اإلجتماعية  الوالية من

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها -

هي كلمة الكبشة و الصاج و املشواة و الكباب والقدر تع  ا الت التقليدية استعملها  

 املوجودة يف وسم ا تمع الناس من زمان ماضي و فعل "يشوي" من األعمال
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 الرابع يف ا لد

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة ثقافتها -

وما حوهلا و كلمة السيارة و سائق املتأدب تصور املعارف    هي اجلوالن يف املدينة

 اإلجتماعية

ثقافتها يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب تتضمن املعارف اإلجتماعية. وعالمة -

  املوجودة يف وسم ا تمع هي السفر إىل سرابَي يع  من األعمال اليومية
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 احملتوى الثقايف يف كتاب مدارج الدروس العربيةاملبحث الثالث 

الكت  اب التعليمي يزود ال  دارس              ْي ابجلوان  ب الثق  افي  ة املرغوب فيه  ا، كم  ا مي  دهم  

هتم على النق د، و االجت اه العقلي حنو أح داث ه ابخل ات واملعلوم ات واحلق ائق الِت تنمي ق درا

كجزء أن من عملية التفاهم و االس         تيعاب، كما ميثل الكتاب التعليمي الس         لطة يف فرد 

والكتاب هو الوعاء   .الفكرة، فهو ي كد املعاين ومن هنا فإنه ش   ديد التأثري على الدارس   ْي

التالمي  ذ ليس فقم للتالمي  ذ ب  ل  ال  ذي حيم  ل املعلوم  ات واالجت  اه  ات املراد وأرس              له  ا يف  

 .للمعلمْي وغريهم أيضا. فهو ميدهم ابخل ات واحلقائق، وهو مصدر ثقايف هلم

على  يف ض      وء هذا البحث يبْي حممد الناقة ورش      دي أمحد طعيمة كون الرتكيزو 

 ثالثة أشياء، وهي النص الثقايف و احملتوى اللغوي و تقدمي الصورة

 

 النص الثقايف 

ينقس  م على القس  مْي، نص الكتابة و  و مة املكتوبة املض  مونة ابلعناص  ر الثقافية. هو الكل 

نص احملادثة. فرأى الباحة أن يف كتاب مدارج الدروس العربية الذي يتكون من أربعة جملد  

 النص الثقايف املوجود كما يلي :
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 يف ا لد األول  

 

النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو كيفية  يف الص   ورة األوىل تدل على أن الكتاب يتض   من  -

الس  الم عليكم" و "وعليكم الس  الم ورمحة هللا" و "أهال وس  هال"  " اتص  الية تش  كل بكلمة

املوجودة يف  الِت تص              ور الع ادات  و "وأهال بكم" و "كيف ح ال ك" و "احلم د هلل ميري"

 وسم ا تمع

  ايف. وعالمة ثقافته هو ا الت يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن النص الثق-

  املقلمة و السبورة و الطالسة ككلمة  املوجودة يف وسم ا تمع املدرسية

 



104 
 

 يف ا لد الثاين  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

اإلجتماعية املوجودة يف  السياج" الِت تصور املعارف " تشكل بكلمة ا الت التقليدية

 وسم ا تمع 

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

املنجل" الِت تصور املعارف اإلجتماعية املوجودة يف   " تشكل بكلمة التقليدية  ا الت 

 وسم ا تمع 
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 يف ا لد الثالث 

 

الكتاب يتضمن النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو  يف الصورة األوىل تدل على أن -

الساطور و اهلاوون و ماعون األابزير الِت تصور املعارف   تشكل بكلمة ا الت التقليدية

 اإلجتماعية املوجودة يف وسم ا تمع

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

الِت تصور املعارف اإلجتماعية املوجودة   و ال كة  البئر بكلمة تشكل التقليدية  ا الت 

 يف وسم ا تمع 
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 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو  -

الفجل و القوطة و البطاطش و الطماطم الِت تصور  تشكل بكلمة اخلضروات و الفواكه

 جتماعية املوجودة يف وسم ا تمعاملعارف اإل

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن النص الثقايف. وعالمة ثقافته هو دكان  -

تصور املعارف اإلجتماعية املوجودة يف وسم   قماش و احلرير تشكل بكلمة املالبس

 ا تمع
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 احملتوى اللغوي 

املفردات والرتكيب. فرأى الباحة أن يف كتاب مدارج  وهذا القسم ينقسم على اثنْي، يع  

 الدروس العربية الذي يتكون من أربعة جملد احملتوى اللغوي املوجود كما يلي : 

 يف ا لد األول  

 

 يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو مفردات -

تصور املعارف اإلجتماعية  طباشري لوح و مقلمة و تشكل بكلمة املدرسية ا الت 

 املوجودة يف وسم ا تمع
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 يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو مفردات -

 املوجودة يف وسم ا تمع  التقليدية  ا الت 

 

 يف ا لد الثاين  

 

اللغوي. وعالمته هو مفردات يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى -

 األعمال اليومية تصور حاالت يف وسم ا تمع ككلمة "أزرع األزهار" و املرشة

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو الرتكيب  -

 عن الضمائر بشكل اللعب املوجود يف وسم ا تمع كما يف الصورة تع  الكرة 
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 د الثالث يف ا ل

 

 يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو مفردات -

 املوجودة يف غرفة النوم. والصورة تصور السرير بوجه ماضي  وهو من التقليدية  ا الت 

 يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو مفردات -

املوجودة يف وسم ا تمع كاملقلبة و الصاج و الكبشة. و تغري ضمري   التقليدية  ا الت 

 الفعل على شكل صرفه ككلمة "قلبنا" و "قلبتم" و قلبنت" 
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 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو تغري  -

أان أرغب يف أن  و املصادر الصرحية ككلمة "ضمري الفعل على شكل املصادر امل ولة 

 أركب احلصان" و "أان أرغب يف ركوب احلصان"

 يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن احملتوى اللغوي. وعالمته هو تركيب-

ككلمة "أحبك كذلك أن أسجل ورقِت   املوجودة يف وسم ا تمع التقليدية  ا الت 

و"على إرسائل الورقة مسجلة" و "مع رقِت هذه" هذه" و "أحبك كذلك تسجيل و 

 التسجيل" و "ابلتسجيل"
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 تقدمي الصورة

فرأى الباحة أن يف كتاب مدارج الدروس العربية الذي يتكون من أربعة جملد تقدمي  

 الصورة املوجود كما يلي : 

 يف ا لد األول  

 

الصورة. وعالمته بوجود الصورة يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي -

 ككلمة جرس و طالسة  الثقافية

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة -

 الثقافية
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 يف ا لد الثاين  

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة -

 مة هبو خلفي ككل  الثقافية

يف الصورة الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة -

 ثوي  الثقافية ككلمة
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 يف ا لد الثالث 

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة -

 ككلمة أكنس الساحة  الثقافية

الثانية تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة يف الصورة -

 تتبت األزهار الثقافية ككلمة
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 يف ا لد الرابع

 

يف الصورة األوىل تدل على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة -

 ككلمة مكتب ال يد و ما حوله   الثقافية

على أن الكتاب يتضمن تقدمي الصورة. وعالمته بوجود الصورة يف الصورة الثانية تدل -

 ما حوهلا املستشفى الثقافية ككلمة
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 الفصل اخلامس 

 اخلامتة 

 نتائج البحث ص ملخ - أ
القيم الثق  افي  ة يف كت  اب "م  دارج ال  دروس بع  د انته  اء عملي  ة البح  ث عن  

حص            ل الباحث على ، للش            ي  احلاج حممد بص            رى علوى مرتض            ى العربية"
 االستنتاجيات كما ا يت :

 
 كتاب مدارج الدروس العربية  أتليف  أهداف .١

حتس              ْي وتنمي ة  منه  ا    .الكت  اب حيتوي على ثالث  ة أمور  .ليفف  أم  ا أه  داف   
بناء القواعد ملرحلة األويل ملعرفة اللغة و فهمها حَت اس           تطاع    ع ت  مهارات اللغة

تعزيز الث اين  .التعليم و تعليميت ه جي دااملري د تطبيق مه ارات اللغ ة األربع ة من كت اب 
ع  اس              تقرار أنواع املفردت و تركي ب اللغ ة من جه ة  ت  املفردات و تراكي ب اللغ ة

الص     رف و النحو  كعنص     ر أس     اس     ي يف تعليم اللغة العربية. و وجب على املتعلم 
ع  ت  توكيد األس          س الثقافيةالثالث  .  نعلم وص          حىح الكلمات  لتعليمه ألن فيها

املعتقدات واملفاهيم واالجتاهات والعادات والتقاليد الِت تس ود يف جمتمع من   معرفة
املتعلق ة بكت اب تعليم اللغ ة العربي ة. و هب ا يعرف علوم اللغ ة س              هل ة و   ا تمع ات 

 .فرحة
 
 

 أشكال القيم الثقافة املوجودة يف كتاب مدارج الدروس العربية .٢
و هي كل ما  أش        ياء. األول التقاليدفركز الباحث أهنا تش        كل إىل ثالثة  

و اس     تمر من عمر طويل و يس     مي يف لغة إندونيس     يا  وجد من زمان ماض     ي
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 "tradisional ".  اإلعتقادات وا راء و اخلص             لة  فهي العملية و العادات  الثاين 
 الطيبة املوجودة يف وس         م ا تمع. و هي تتض         من علي متنوعة الوجه، منها

و هي كل ما وجد يف وس  م ا تمع. و  املعارف اإلجتماعية . الثالثاألخالق
. ومجيع أش      كل هذا موجود يف كتاب مدارج تنوعةخص      لتها املكل جمتمعة هلا 
 الدروس العربية 

 
 احملتوى الثقايف يف كتاب مدارج الدروس العربية .3

 يف بيان حممد الناقة ورش        دي أمحد طعيمة كون الرتكيزحص        ل الباحث 
 األول. و احملتوى اللغوي و تقدمي الصورة على ثالثة أشياء، وهي النص الثقايف

  .يع  املفردات والرتكيب  الثاين  .ونة ابلعناصر الثقافيةهو الكلمة املكتوبة املضم
 بوجود الصورة املناسبة بيانة لعناصر الثقافة  الثالث
 

 قرتاحاتاال -ب
ابعتب  ار على م  ا حص              ل  ه الب  اح  ث على البي  اانت أثن  اء عملي  ة حبث  ه، ق  ام 
الباحث اعطاء االقرتاحات إىل بعض فريق الذين س        يقومون بعملية البحث هلذا  

. أوال، س    يعطي  يف أي مكان املوض    وع وكذلك إىل مجيع مدرس    ْي للغة العربية يف
  القيم الثقافيةالباحث االقرتاحات إىل الباحثْي الذين س  يقومون اداء البحث عن 

خص ائص ه و أس راره مناجة و أمنية  يرجي لكل الباحث أن يعلم    .التعليم يف كتاب 
 . لفهم و عمل علم هللا

 الث   اني   ة هت  دف إىل مجيع امل  درس              ْي يف م  ادة اللغ   ة العربي   ة قرتاح  ات  واإل

وال    كم اللام ال و جلاقبول و لا  ونفع لإلص              الح ه ذا البح ث اجل امعي رج اءا ل
 أرجو بعد ذلك إىل النفع العميم والرضى من املوىل الكرمي
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عبدالردمن تنيو ع ن الفرحة معاير تقومي كتب تعليم العربية لغري الناطقْي هبا: دراسة  
 2٥وصفية حتليلية، ص 
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 دليل املقابلة 
1. Bagaimana pendapat saudara akan adanya materi budaya yang ada di kitab 

Madarij ad Durus al Arobiyyah ? 

2. Apakah materi seperti ini dibutuhkan ? 

3. Apa alasannya ? 

4. Apakah tujuan penulisan kitab sudah sesuai ? 

5. Apa alasannya ? 

6. Apakah kitab tersebut sudah mencangkup 4 maharoh ? 

7. Apa alasannya ? 

8. Apakah dalam pelaksanaanya sudah sesuai juga sudah sesuai dengan 4 

maharoh ? 

9. Apa alasannya ? 

10. Apakah kitab tersebut telah mencangkup tentang kebahasaan dari segi 

tarkib dan mufrodat ? 

11. Apa alasannya ? 

12. Dari bentuknya, apakah telah mencangkup segi tradisi? 

13. Dari bentuknya, apakah telah mencangkup segi adat? 

14. Dari bentuknya, apakah telah mencangkup segi kearifan lokal? 

15. Apakah ada gambar-gambar sebagai penguat dalam kitab tersebut ?  

 

 
 دليل املالحظة 

1. Bagaimana respon santri saat mempelajari materi tentang kebudayaan ? 

2. Bagaimana antusias siswa saat menceritakan ulang tentang materi budaya 

? 

3. Bagaimana pengalaman santri tentang materi budaya yang sedang 

dipelajari ? 
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 جدول مادة التعليم يف كتاب مدارج الدروس العربية 

 املادة يف ا لد األول

 صفحة الدرس  املادة الرقم
 ٧-١ ٣-١ كلمة األسئلة و اإلشارة  ١
 ١٨-١٥ 9-4 حروف اجلرِّ و احملادثة  2
 22-١9 ١٣-١٠ األلوان و احملادثة ٣
 29-2٣ ١6-١4 اسم املعرفة و النكرة و احملادثة 4
 ٥٨-٣٠ 26-١٧ الظرف و الضمري و احملادثةاسم  ٥
 ٨٠-٥9 ٣4-2٧ الفعل و الفاعل و املفعول و احملادثة 6
 ٨4-٨١ - )فهرس عن املفردات و األفعال(  ٧
 

 املادة يف ا لد الثاين

 صفحة الدرس  املادة الرقم
 96-٨٨ 2-١ اإلسم و الضمري و احملادثة ١
 ١٠٣-9٧ 4-٣ احملادثةالظرف و "أن" مصدرية و  2
 ١١6-١٠4 6-٥ كلمة األسئلة و احملادثة ٣
 ١٣١-١١٧ ١٠-٧ اجلمع و املفرد و احملادثة   4
-١١ فعل األمر و النهي ٥

١٥ 
١٣2-١٥٧ 

 ١6١-١٥٨ ١6 أعضاء اجلسم   6
 ١66-١62 - )فهرس عن األفعال املفردات( ٧
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 املادة يف ا لد الثالث

 صفحة  الدرس  املادة الرقم
 ١٧٣-١٧٠ ١ كلمة اإلشارة و اجلمع ١
 ١٨2-١٧4 2 البيت و أقسامه 2
 ١9٨-١٨٣ 4-٣ و حجرة املطالعة  ١٠-١العدد  ٣
 2٠9-١99 6-٥ و حجرة النوم 2٠-١١العدد  4
 22٠-2١٠ ٨-٧ فعل املاضي و املضارع و احملادثة  ٥
 2٣٣-22١ ١٠-9 العدد و املعدود و حجرة األكل 6
 2٥4-2٣4 ١٣-١١ املطب يف  ٧
 26٣-2٥٥ ١4  البئر و ال كة ٨
 2٨٣-264 - )فهرس عن األفعال و املفردة( 9

 املادة يف ا لد الرابع

 

 صفحة الدرس  املادة الرقم
 2٨٧-2٧4 2-١ اجلوالن يف املدينة و إن و كان و أخواهتا ١
 ٣٠٧-2٨٨ 6-٣ السفر إىل سوراابَي 2
 ٣١١-٣٠٨ ٧ اسم املصدر  ٣
 ٣2٠-٣١2 9-٨ القطار و احملادثة  4
 ٣٣٧-٣2١ ١٣-١٠ إىل مكتب ال يد و ثالثي جمرد و مزيد ٥
 ٣42-٣٣٨ ١4 يف املستشفى   6
 ٣٥٣-٣4٣ ١٧-١٥ يف السوق ٧
 ٣٥9-٣٥4 ١٨ يف دكان األقمشة ٨
 ٣69-٣6٠ -   )فهرس عن األفعال و املفردة( 9
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 مدارج الدروس العربية استمارة تقومي كتاب 

 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       يهتم الكتاب  هارة االستماع ١

       تتم معاجلة االستماع بصورة متدرجة 2

       يدرب الطالب على فهم املسموع من املعلم والشريم ٣

       مناسبعدد النصوص املسموعة يف كل وحدة  4

       طبيعة النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسبة  ٥

       عدد التمارين املصاحبة لكل نص مسموع كاف ومناسب 6

 

 

 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       يهتم الكتاب  هارة الكالم  ١

       تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة  2

       التدريب عليها من خالل حوارات طبيعية يتم  ٣

       يتم التدريب عليها من خالل مجل متفرقة يرددها الطالب  4

       يتم التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات ٥

       يتم التدريب على التعبري عن املوضوعات الِت مرت ابلطالب 6

       موضوعات جديدة يتم التدريب على التعبري عن  ٧
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       نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب  ٨

       عدد التمارين على مهارة الكالم كاف 9

 

 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       يهتم الكتاب ابلقراءة  ١

       يتم معاجلة القراءة بصورة مناسبة . 2

       بصورة متدرجةيتم معاجلة القراءة  . ٣

       عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب  4

       طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبة  ٥

       عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب  6

       التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكيب جديدة ٧

متكن الطالب من الربم بْي املعىن  املناسب والرمز )احلرف(   ٨

 الكتايب 

      

متكن الطالب من التعرف إىل معاين الكلمات من خالل  9

 السياقات

      

       . متكن الطالب من معرفة دالالت عالمات الرتقيم ١٠

       التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة ١١
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 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       يهتم الكتاب  هارة الكتابة  ١

       يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة  2

       يدرب الكتاب على الكتابة ا لية ٣

       يدرب الكتاب على الكتابة اإلبداعية . 4

       تبدأ تدريبات الكتابة اب لية ٥

       التدريب على الكتابة اإلبداعية  رحلة مناسبةيتم  6

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية وإدراك العالق ة بْي   ٧

 شكل احلرف وصوته 

      

يتم التدريب عل . ى كتابة احلروف العربية متصلة يف   ٨

 مواقعها املختلفة 

      

       عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف  9

       نوع التمارين على مهارة الكتابة مناسب ١٠

 

 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب ١

مت التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناه ا ب صورة   2

 جيدة

      

       يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  ٣
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       تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافيةيتم  4

       يتم عرض املفردات اجلديدة برتاكيب معروفة  ٥

       يتم التعريف ابملفردات اجلديدة بوسائل حتقق اهلدف  6

        تار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع  ٧

 

 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       يتم تقدمي الرتاكيب بناء على مبدأ الشيوع  ١

       عدد الرتاكيب اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب 2

       يتم عرض الرتاكيب بتدرج مقبول  ٣

       يتم التدريب على الرتاكيب بصورة كافية  4

       تقدم الرتاكيب اجلديدة  فردات معروفة  ٥

       الرتاكيب السابقة بدرجة كافيةيتم تعزيز  6

       يتم التدريب على الرتاكيب وظيفيا  يف أوائل الدروس  ٧

       يقدم النحو نظرَي   رحلة مناسبة  ٨

يغطي الكتاب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية املناسبة  9

 للمستوى
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 البنود  الرقم 
 درجات التقومي

١ 2 ٣ 4 ٥ 6 

       يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة  ١

       حيتوي الكتاب على نصوص متعددة من الكتاب والسنة  . 2

       مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسْي التعليمي  ٣

       مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسْي اللغوي  4

       حاجات الدارسي احملتوى الثقايف يليب  ٥

       يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم 6

       خيلو الكتاب من املخالفات الثقافية واإلسالمية  ٧

       احملتوى ثري ابملفردات اإلسالمية الشائعة ٨

نصوص الكتاب تتفق وتتكامل مع مفاهيم الثقافة  9

 اإلسالمية

      

       الثقايف مدى تنوع احملتوى  ١٠

       يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية  ١١

       يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من احلضارة اإلسالمية  ١2

       خيرج الدارس للكتاب ابنطباع إجيايب عن الثقافة اإلسالمية ١٣

       مالءمة احملتوى الثقايف لعمر الدارسْي  ١4
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ملقابلة  ا  
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 مدارج الدروس العربيةمقوم كتاب 
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 السرية الذاتية 

 املعلومات الشخصية - أ
 
 إقبال أكمل النعم   :   سم اإل

 ١٧١٥٠٠٨٠:  الرقم اجلامعي
 : علوم الرتبية والتعليم / تعليم اللغة العربية   كلية / قسم

 ١999  مايو ١6، ماالنج:  مكان و ري  امليالد
 ا: إندونيسي  اجلنسية

 2٠١٧:  سنة بداية الدراسة
 ، ماالنج  ٧/2غالونغونغ : شارع   العنوان

 iqbalakmal16@gmail.com :  ال يد اإللكرتوين

 

 املستوى  الدراسي -ب

 الرقم  املستوى الدراسي السنة
42٠٥  - ٠٠2٠  ١ احلكومية ماالنج روضة األطفال فنبينا  

2٠٠٥ -  2٠١١  2 اإلبتدائية ماالنج  غادينغ كسريمدرسة  
2٠١١ -  2٠١٧  ٣ الدراسات القرآنية معهد  
2٠١١ -  2٠١4  4 سنجاسري  كومية األوىلاملدرسة املتوسطة احل 
2٠١4 – 2٠١٧ املعارف سنجاسري املدرسة الثانوية اإلسالمية    ٥ 

ا ن  – 2٠١٧ قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك   
 6 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

ا ن  – ٨2٠١  ٧ املعهد لتحفيل القرآن روضة الصاحلْي ماالنج  
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