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 البحث أصالة إقرار
 
 : أدناه ادلواقعة أنا

 مشرفة أيو فريدة:   اإلسم
 96402992:  اجلامعي الرقم
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 (تقوميية-حتليلية دراسة) تشكولز إليكيهارد" ادلعاصرة العربية"    
 ادلاجستَت درجة على للحصول شرط لتوفَت تودأعد الذي البحث ىذا بأن أقر

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة العليا الدراسات كلية العربية غةالل تعليم يف
. اآلخر تأليف أو غَتي إبداع من زورهتا وما بنفسي وكتبتها حضرهتا ماالنج، احلكومية

 أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أهنا وتبُت تأليفو من إهنا استقباال أحد أدعى وإذا
 العليا الدراسات كلية على أو ادلشرف على سؤوليةادل تكون ولن ذلك، على ادلسؤولية
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة

 .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار ىذا وحررت
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 ستهاللاال شعار
 
. 

 
 "نقطة من يبدأ موجود ىو ما لك"

  (دريدا جاك)
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 اإلهداء
 

 إىل خالصة ىدية البحث ىذا أىدي
 

 لطفى حممد حبييب زوجي
 النبيو أنيس حممدو  النقيب صدقي حممد ياابن 

  خالدة والديت ؛أرشد أمحد والدي
 احلسٌت هللا ىداية محايت زبيدي؛ على محي

 النهى وىلوحممد أمُت رضوان وأ مولديةفَتوز األعزاء خويت إ
 ون"حممد"بٍت مجيع 

 مشاييخيو  أساتيذي مجيعو 
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 البحث مستخلص

 الكتاب يف االتصالية الكفاية أساس على التعليمية ادلواد. 0209. أيو فريدا شرفة،م
 قسم. رسالة .(تقوميية-حتليلية دراسة) تشكولز إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم
 إيال نور تورةكالد ( 0) ادلشرفة ادلاجيسًت، وركاديناتا ولدانا الدكتور(: 9) فادلشر  ،ماالنج
 .ادلاجيسًت إيفاوايت

 تشكولز اتصالية، كفاية ادلعاصرة، العربية تعليمية، مواد: ادلفتاحية الكلمة

كتاب ىي  واليت كتبها غَت العرب  ادلختلفة البلدانادلستخدمة يف ادلدرسية من الكتب 
 مدخال، ُيزعم أن ىذا الكتاب يستخدم من قبل ادلؤلف. صرة" لشولزا"العربية ادلع

. ، حىت أن بعض اللهجات العربية مدرجة فيو، يؤكد أحدىا على الكفاءة الثقافيةااتصالي
 إىل باإلضافة. كافيا يكن مل العمل ىذا فإن االسًتاتيجية، الكفاية حيث من ذلك، ومع

 من منظور حبيث. عام بشكل العربية اللغة ميتعل دلواد خمصًصا الكتاب ىذا كان ذلك،
 .كامل غَت التعليمية ادلواد إعداد أسس

 التعليمة ادلواد أسس( 9) دلعرفة ىي البحث ىذا أىداف السابقة، لةأادلس تلك على بناء
 فيها، االتصالية الكفاية( 0) تشكولز، إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف
 .االتصالية لكفايةا منظور من فييها التعليمية ادلواد( 0)

 عدادإ أسس نظرية مع الًتبوي اللغوي دخلادل البحثىذا  يستخدم العلمية الناحية من
 مدخل البحث ىذا فإن ادلنهجية، الناحية من أما. االتصال ونظرية التعليمية ادلواد

بيانات مكتوبة مأخوذة وىي  ،ىذا النوع من البحث ىو مكتبة. استداليل-اصطناعي
 صداراإل أو الورقي الكتاب بشكل سواء لتشكولز صرة"امن الكتاب ادلدرسي "العربية ادلع

 طريقة استخدمفيو  البيانات مجع. www.modern-standar.arabic.net يف كما اإللكًتوين
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 طريقة استخدم فيو البيانات حتليلو . ادلراجعة ئمةوقا واجملموعة طلبال تقنية مع التوثيق
 طرقو  الثقافية؛ وادلوضوعات وادلركيب والتصنيفي اجملايل التحليل تقنية مع سرباديل جيمس
 .العظمي واذليكل الكلي واذليكل  الدقيقة اذليكل تقنية مع اخلطاب حتليل

" ادلؤية العربية" ادلدرسي الكتاب إعداد أسس( 9: )ىي البحث ىذا حصلها اليت نتائجال
 اختيارىا من تتكون اليت ادلواد راض؛أغ االتصايل؛-البنائي ادلدخل ىي تشكولز إليكهارد
 الكتاب ذلك يف االتصالية الكفايات( 0) ، وتقومي وطرق؛ وعرضها؛ وترتيبها وتنظيمها

 اللغوية، واألنثروبولوجيا االجتماعية؛ واللغوية اخلطاب؛ وحتليل حنوية؛ كفاية ىي
 جيدة االتصالية يةالكفا من منظور الكتاب ذلك يف التعليمية ادلادة( 0)و .واالسًتاتيجية

 7. 52،12 إىل تصل بنسبة جًدا
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ABSTRACT 
 

Musyrifa, Furaida Ayu. 2021. Communicative Competency-Based Language 
Learning Materials in the textbook “al-‘Arabiyyah al-Mu'a>s{irah” by 
Eckehard Schulz. Thesis. Arabic Language Education Study Program, 
Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 

Advisors: (I) Dr. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. (II) Dr. Nur Ila Ifawati, 

M.Pd. 

Keywords: Learning Materials, Modern Arabic, Communicative Competence, 

Schulz 

One of the textbooks used in various countries and written by non-Arabs, is “al-

‘Arabiyyah al-Mu'a>s{irah” by Eckehard Schulz. By the author, this book is 
claimed to use a communicative approach, one of which emphasizes cultural 

competence, even some Arabic dialects are included in it. However, in terms of 

strategic competence, this work is inadequate. This work is also still influenced 
by the structural approach. In addition, initially this book was intended for 

Arabic learning materials in general so that in terms of the principle of compiling 

teaching materials, it was not complete. 

Based on these problems, this study determine to (1) the principles of preparing 

learning materials in the text book “al-‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” by Eckehard 

Schulz, (2) communicative competence in the book, and ( 3) The learning 

material in the book is reviewed from communicative competence. 

From a scientific point of view, the research uses an educational linguistic 

approach with the theory of the principles of preparing learning materials and 

communicative theory. As for the methodological aspect, this research approach 
is synthetic-heuristic. The type of this research is literature, namely written data 

sourced from the book “al-‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” by Schulz 's work in the 

form of textbooks and e-edition as at url: www.modern-standar.arabic.net. This 
research data collection uses the documentation method with searching, 

collection and check list techniques. This research data analysis used the James 

Spradley method with domain, taxonomy, componential and cultural themes 
techniques; and discourse analysis methods with micro-structure, macro-

structure and super-structure techniques. 

The results of the study show that (1) the principles of preparing the textbook 
“al-‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” by Schulz is a communicative-constructivism 

approach; destination; material consisting of selection, organization, sorting and 

presentation; methods and evaluation of learning, (2) the communicative 
competencies in the book are grammatical, discourse analysis, sociolinguistic, 

anthropolinguistic and strategic competencies; and (3) the learning materials in 

the book are viewed from a very good communicative competence with the 
percentage reaching 85, 45%. 
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ABSTRAK 

 
Musyrifa, Furaida Ayu. 2021. Materi Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi 

Komunikatif di Buku Teks “al-‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” Karya Eckehard 
Schulz. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) 

Dr. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. (II) Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd. 

 
Kata kunci: Materi Pembelajaran, Bahasa Arab Modern, Kompetensi  

Komunikatif, Schulz. 

 

Salah satu buku ajar yang digunakan di berbagai negara dan ditulis oleh orang 
non-Arab, adalah buku teks “al-‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” karya Eckehard 

Schulz. Oleh penulisnya, buku ini diklaim menggunakan pendekatan 

komunikatif, yang salah satunya menekankan pada kompetensi budaya, bahkan 
beberapa dialek Arab juga masuk di dalamnya. Meski demikian, ditinjau dari 

kompetensi strategik, karya itu kurang memadai. Karya ini juga masih 

terpengaruh dengan pendekatan struktural. Selain itu, awalnya buku ini 
diperuntukkan untuk materi pembelajaran bahasa Arab secara umum sehingga 

ditinjau dari asas penyusunan  bahan ajar tidak lengkap.  

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 
asas-asas penyusunan materi pembelajaran dalam buku teks “al-‘Arabiyyah al-

Mu‘a>s{irah” karya Eckehard Schulz, (2) kompetensi komunikatif di dalam buku 

tersebut, dan (3) Materi pembelajaran di dalam buku tersebut ditinjau dari 
kompetensi komunikatif. 

Ditinjau dari segi keilmuan penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik 

edukasional dengan teori asas-asas penyusunan materi pembelajaran dan teori 
komunikatif. Adapun ditinjau dari segi metodologis, pendekatan penelitian ini 

adalah sintetik-heuristik. Adapun jenis penelitian ini adalah pustaka, yaitu data-

data tertulis yang bersumber dari buku “al-‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” karya 
Schulz dalam bentuk buku teks dan e-edition seperti di url: www.modern-

standar.arabic.net. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi dengan teknik searching, collection dan check list. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode James Spradley dengan teknik 

domain, taksonomi, komponensial dan tema budaya, dan metode analisis wacana 

dengan teknik mikro struktur, makro struktur dan super struktur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) asas-asas penyusunan buku teks “al-
‘Arabiyyah al-Mu‘a>s{irah” karya Schulz adalah pendekatan konstruksivisme-

komunikatif; tujuan; materi yang terdiri dari pemilihan, organisasi, pengurutan 

dan penyajian; metode dan evaluasi pembelajaran, (2) kompetensi komunikatif 
dalam buku tersebut adalah kompetensi gramatika, analisis wacana, 

sosiolinguistik, antropolinguistik dan startegik; dan (3) materi pembelajaran di 

dalam buku tersebut ditinjau dari kompetensi komunikatif sangat baik dengan 
persentase mencapai 85, 45%. 
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 والتقدير الشكر كلمة
 

 نبينا وادلرسلُت األنبياء أشرف على موالسال والصالة العادلُت، رب هلل احلمد
 .بعد أّما أمجعُت، وصحبو آلو وعلى وسلم، عليو هللا ىصل حممد

 أساس على التعليمية ادلواد" ادلوضوع حتت اجلامعي البحث ىذا بةكتا متت قد
 دراسة) تشكولز إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفاية
 الدراسات يف العربية اللغة تعليم لقسم ادلاجستَت درجة على للحصول" (يةتقومي-حتليلية
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا

 يف ينو ساعد قد نالذي من إىل تقديري وعظيم شكري جزيل أقدم أن فيسرين
 :البحث ىذا كتابة
 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير فوبوص احلارس عبد الدكتور األستاذ فضيلة .9

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 جامعة العليا الدراسات كلية عميد بوصفها سنبلة أمي الدكتورة األستاذة فضيلة .0
 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 الدراسات العربية اللغة تعليم قسم رئيس بوصفو وركاديناتا ولدانا الدكتور فضيلة  .0
 األولشرف دلكاو  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا
 .عميقة فيدةم ةز تاإرشادات دمىذا البحث  كتابة  شرفالذي 

ىذا كتابة ت  شرفاليت  الثانية ةكادلشرف ادلاجيسًت إيفاوايت إيال نور الدكتورة فضيلة .1
 .عميقة فيدةم نافعة إرشادات البحث

 جنمباال احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة واألستاذات ذيتاألسا مجيع .2
 .البحث ىذا كتابة تتم حىت وإرشاداهتم بعلومهم روحي ينورون الذين

 جامعة العليا الدراسات يف العربية اللغة تعليم قسم" ز" الفصل يف أصدقائي مجيع .3
 .جناالمب احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا
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 .ثَتاك  خَتا هللا جزاكم
 
 

 .م 0209 ولييو  90 ،باتو
 الباحثة

 
 
  مشرفة أيو فريدة



 م 
 

 البحث حمتويات
 ب ..........................................................ادلشرف موافقة
 ج ......................................................ادلناقشة جلنة اعتماد
 د ...........................................ادلاجستري رسالة خطة أصالة إقرار
 ىـ .........................................................االستهالل شعار

 و ...................................................................اإلهداء
 ز ........................................................البحث مستخلص

 ي ....................................................والتقدير الشكر كلمة
 م .......................................................لبحثا حمتويات

 ع ...........................................................اجلداول قائمة
 ص ..............................................................الصور قائمة
 ق ......................................................الرموز..... فهرس

   

 9 ..........................................العام اإلطار:  األول الفصل
 9 ..............................................قدمةادل .أ  
 2 ........................................البحث أسئلة .ب  
 2 ........................................البحث أىداف .ج  
 2 ..........................................البحث أمهية .د  
 3 ......................................السابقة الدراسات .ه  
 90 .....................................ادلصطلحات حتديد .و  

 91 ..........................................النظري اإلطار:  الثاين الفصل
 91 ..............................التعليمية ادلواد: ولاأل ادلبحث 
 01 .........................اإلتصالية الكفايات:  الثاين ادلبحث 
   الكفاية أساس على التعليمية ادلواد: الثالث ادلبحث 



 ن 
 

 01 ..........................................االتصالية
 19 ..........................................البحث منهجية:  الثالث الفصل

 19 ..................................ونوعو البحث مدخل .أ  
 10 .....................................ومصادرىا البينات .ب  
 10 ..................................البينات مجعأسلوب  .ج  
 10 .........................................البينات حتليل .د  

 13 وحتليلها البيانات عرض:  الرابع الفصل
 13 .............العربية يف التعليمية ادلواد أسس: األول ادلبحث 
 13 .........................عامة ادلعاصرة العربية كتاب .أ  
 16 ........ .............................الكتاب مدخل .ب  
 20 ......................................الكتاب أغراض .ج  
 21 ......................................الكتاب مواد .د  
 21 ............................... ادلواد اختيار .9 
 35 ................................ ادلواد تنظيم .0 
 44 ................................ ادلواد ترتيب .0 
 59 ..................................ادلواد تقوية .1 
 54 ................................ ادلواد عرض .2 
 69 .........................................الكتاب طرق .ه  
 60 .....................................الكتاب تقوميات .و  
 62 ..........العربية كتاب يف االتصالية الكفاية :الثاين ادلبحث 
 62 ..................................النحوية الكفاية .أ  
 920 ............................ اباخلط حتليل كفاية .ب  

 926 ...........................االجتماعية اللغة كفاية .ج  



 س 
 

 904 .............................. الثقافية اللغة كفاية .د  
 913 ............................. االسًتاتيجية الكفاية .ه  
 من العربية كتاب يف التعليمية ادلواد: الثالث ادلبحث 

 ..................................التصاليةا الكفاية منظور 
 

922 

 930 ...............................نتائج البحثمناقشة  : اخلامس الفصل

 930 ادلواد التعليمية..............................أسس  .أ  
 935 االتصالية.................................لكفاية ا .ب  

 949 ............................................اخلامتة:   سادسال الفصل
 949 .............................البحث تنائج ملخص .أ  
 940 ........................... واالقًتاحات التوصيات .ب  
   

 942 ............................................................... ادلراجع
  ادلالحق قائمة

  يةالذات السرية
 

  



 ع 
 

 اجلداول قائمة
   

 25 ..................ادلعاصرة العربية كتاب يف ادلختارة ادلواد نوع  .9 اجلدول
 26 ................ادلعاصرة العربية كتاب يف ادلختارة ادلفردات نوع  .0 اجلدول
 39 ................ادلعاصرة العربية كتاب يف ادلختارة القواعد نوع  .0 اجلدول
 30 .............ادلعاصرة العربية كتاب يف ومؤشراهتا ادلختارة ادلهارات  .1 اجلدول
 33 .....................ادلعاصرة العربية يف للماضي الشيوع مثل  .2 اجلدول
 36 ...................ادلعاصرة العربية كتاب يف القواعد مادة تنظيم  .3 اجلدول
 40 ..........ادلعاصرة العربية كتاب يف والنص ادلفردات دةما تنظيم  .4 اجلدول
 41 ................,ادلعاصرة العربية كتاب يف ادلهارات مواد تنظيم  .5 اجلدول
 43 .....................الثالث للدرس( مقًتح) احلصص تسلسل  .6 اجلدول
 46 ..........عاصرةادل العربية كتاب يف درس كل فرعي يف الًتتيب  .92 اجلدول
 59 .....ادلعاصرة العربية كتاب يف التدريباب أو القوية للمادة التقنية  .99 اجلدول
 50 ........ادلعاصرة العربية يف القويات أو لتدريبات التقنيات مثال  .90 اجلدول
 51 ........................التفضيل اسم قواعد تدريب يف ادلثال  .90 اجلدول
 61 ..........................ادلكثفة ادلراجعة يف النصوص زيادة  .91 اجلدول
 62 .....................ادلعاصرة العربية كتاب يف الوصفية النحوية  .92 اجلدول
 922 .............ادلعاصرة العربية كتاب يف التعليمية النحوية الكفاية  .93 اجلدول
 999 ......ادلعاصرة العربية كتاب يف واحلديثة الًتاثية بُت للفرق ادلثال  .94 اجلدول
 أدوات أحد من العربية اللهجات بُت ادلقارنة مثال  .95 اجلدول

 ........................... .ادلعاصرة العربية كتاب يف االستفهام
 

990 
 900 .............ادلعاصرة العربية كتاب يف والسياقات ادلوضوعات  .96 اجلدول
  " اإلسالم؟ تعرف ىل" دلوضوع الثقافية ادلفرادات  .02 اجلدول



 ف 
 

 905 .............................العربية ادلعاصرة بيةالعر  كتاب يف
 العربية كتاب يف" وادلطر ادلدينة"  دلوضوع الثقافية ادلفرادات  .09 اجلدول

 ................................................ادلعاصرة 
 

902 
 900 دلعاصرةا العربية كتاب يف "الصحراء" دلوضوع الثقافية ادلفرادات  .00 اجلدول
 900 ....................واإلندونيسيا العربية تصريف يف ادلتماثلة  .00 اجلدول
 901 ..........عاصرةادل العربية كتاب يف اللفظية للمصاحبة النمط  .01 اجلدول
 903 ........ ....واإليندونيسيا العربية بُت وظيفي ترتيب يف ادلثال  .02 اجلدول
 904 .......... .....واإليندونسيا العربية بُت وظيفية دلطابقة ادلثال  .03 اجلدول
 906 ................. ادلعاصرة العربية يف االفتتاحية العبارات مثال  .04 اجلدول
 912 .................... ادلعاصرة العربية يف اخلتامية العبارات مثال  .05 اجلدول
 كتاب يف االتصالية الكفايات أساس على التعليمية ادلواد  .06 اجلدول

 ............................................ادلعاصرة العربية
 

922 
 

  



 ص 
 

 الصور قائمة
   

 12 ............................................ريالنظ اإلطار .9 الصورة
 45 ................ادلعاصرة العربية كتاب يف درس كل يف لًتتيب النمط .0 الصورة
  الرئيسية الويب وصفحة الورقي للكتاب الغالف بُت الصورة .0 الصورة

 ...........................................اإللكًتوين لإلصدار
 
55 

 
  



 ق 
 

 الرموز فهرس
 
  الفقرة:  //

  الدرس:  .(د)
  حتليلها مت الىت العناصر:  __
  اط : اذليكل اخل *
 



1 
 

 األول الفصل
  العام اإلطار

 
 دقمة امل .أ 

 ادلدخل بُت التكامل. متنوعة العربية اللغة تعليم تطوير يف ادلستخدم ادلدخل
 ىي األقل، على علوم ةمسخب ستندي التكامل ىذا. فيو عام شكل ىو والتعليمي اللغوي

 متعلي أىداف بناء يتم ىذا، من 1.النفسو  واألنثروبولوجيا اعاإلجتمو  والًتبية اللغة علم
 العربية اللغة ميتعلل ادلداخل من مدخل 2.تعليميةال وا ادل شكل إىل وتقسيمها العربية اللغة
  .االتصالية ىي ادلذكورة التخصصات ىذه تدمج اليت

 ةمصطلح ىي الكفاية. ادلستقبل يف الكفاية دبصطلح مدموج ادلدخل ىذا
 اللغوية ادلهارات عن Chomsky Avram Noam تشومسكي نعوم أفرام نظرية من ةمأخوذ

 ايستخدمه ةرئيسي ةمصطلح يى االتصالية أماو . اللغوي اجملال يف باأل اء تقابل اليت
3.االجتماعي اللغة علم خرباء

 أيدي ويف والبنيوية، اإل راك يف الكفاية كانت السابق، يف 
 ىنا ومن .قيقياحل تصالاال شكل يف الكالم أفعال ذبلى االجتماعيُت اللغويُت ىؤالء

 ادلوا  إعدا  سياق يف ،الدمج ىذا لوجو  نظرًا .اللغة متعلمي إىل ادلدرسون يعلمها
 .فيو ىدف أو مدخل بأهنا تصاليةاال الكفاية تسمية ديكن ،التعليمية

 اليت ادلثالية فاذلد أو خلادلد ماىمف ىي االتصالية الكفاية الوقت، ىذا يف
 علم مثال "اللغوية ةقدر ال" بُت الكفاية ىذه تدمج .العربية اللغة متعلمي ديتلكها أن جيب

 .والكتابة والقراءة الكالمو  ستماعاإل مثال "اللغوية ةهار ادل"و النحوو  الصرفو  األصوات
 لغوية اجتماعيةو  وخطابية ضلوية ىي عناصر على الكفاية ىذه تشمل ذلك، إىل باإلضافة

                                                             
1
 Hans Stern, Fundamental Concepts of Language Teaching (Oxford: Oxford 

University Press, 1983), 44. 
2
 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional: Metodologi Pembelajaran Bahasa, 

Analisis Konstrastif Antarbahasa, Analisis Kesalahan Berbahasa (Jakarta: Erlangga, 1997), 4–6. 
3
 Ahmad Muradi, ‚Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,‛ 

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 1, no. 1 (1 Juli 2014): 32. 
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 هبا ديارسها اليت بالطريقة العربية اللغة الطالب ديارس أن حبيث واسًتاتيجية لغوية ثقافيةو 
 .ذلك من تقريب بصورة وأ األصلي اللغة ىذه متحدثو

 إذا ادلستغرب، من ليس لذلك4
 ،الكفاية ىذه ربقيق على الطالب اعدةدلس مصممة اللغة ميتعل مكونات صبيع كان

 ادلدرسُت بُت ربطي الذي تعليمي موضوع هافي ألن التعليمية ادلوا  مكونة خاصة
  5.ميالتعل عملية تكن مل بغَتىا بل ،مباشرة والدارسُت

 العرب غَت بعض على السهل من يكن مل التطبيقية، الناحية من ذلك، ومع
. االتصالية الكفاية ويدخل يصف الذي ادلدرسي الكتاب يف التعليمية ادلوا  تصنيف

 .ةارجياخلو  ةداخليال لغويةال العربية الثقافة اصرعن على تشمل الكفاية ىذه ألن وذلك
 باإلضافة. عربية ةيثقافو  إجتماعية أي اليومية احلياة يف لديهم ليسوا غالبا ادلصنفون ينماب

 اللغات مع ذلا يكون حبيث ةوشليز  ةفريد ةلغوي باليبأس العربية اللغة تتميز ذلك، إىل
 من كونتف سامية من عائلة لغتهم تكن مل إذا ذلك، على عالوة. ثَتةك اختالفا األخرى

 6 .أكثر وباتالصع
 أن االتصالية الكفاية أساس على العربية اللغة تعلم موا  إعدا  جيب لذلك،

 علم مثال العربية اللغوية والقدرات األربع العربية ادلهارات لديهم ادلصنفون هايصنف
 علم مثال البالغة علم على القدرة أيًضا عليهم جيب .والداللة والنحو والصرف األصوات

 خبصائص ويلمون وعمومياهتا العربية الثقافة خصوصيات وتعرفون. والبيان والبديع ادلعاين
 .معو يتعامل الذي اجملتمع ويف فيها يعيش اليت وبالبيئة اللغة هبذه والناطق العريب اإلنسان

                                                             
4
 Michael Canale dan Merrill Swain, Theoretical Bases of Communicative Approaches 

to Second Language Teaching and Testing (Oxford: Oxford University Press, 1980), 29–31. 
5
 Direktorat KSSK Madrasah Ditjen Pendis Kemenag RI, ‚Keputusan Menteri Agama 

Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab,‛ 2019, 5. 
6
 اقًتاح-الصعوبات تشخيص: يف وميدانية نظرية  راسة وثقافتها العربية اللغة وتعلم تعليم طالب، بو اذلا ي عبد 

 .118–96 ،(1991 العربية، اذلالل: رباط) اللسانية األىداف يف األبعا  ثالثي تصنيف بناء- يداكتيكية ومناىج مقاربات
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 .العربية اجلزيرة شبو يف أو العربيُت مع تعيشُت كانواو 
 ذلك عليهم جيب ذلك، جانب إىل7

 .خاصة العربية اللغة تعليم موا  وإعدا  وفهمو، الًتبية علم إتقان
8 

 تشكولز إليكيهار " ادلعاصرة العربية" كتاب العرب غَت كتبها اليت الكتب من
 ألنو هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم يف الكتب أفضل من الكتاب ىذا. األدلاين

 يف الالزمة ادلبا ئ يستخدم أنو ويدعي 9.إندونيسيا منها سلتلفة  ول يف يستخدم
 ديكن حبيث النحو إىل األصوات علم من منهجي بشكل منظمة فيو ادلوا و . االتصال
 الدرس من منظور لكذ .الكتاب ىذا استخدام العربية اللغة يعرفون مل الذين للطالب

 ،االتصالية الكفاية فهومدل شابوم. وكتابتها ونطقها اذلجائية احلروف عن مقدمة ىو األول
 والقراءة واحملا ثة واالستماع والقواعد ادلفر ات وى. الوحدة نظرية منوذج يف مرتبة ىاموا 

 العناصر تعترب ذلك، خبالف.  رس كل يف احدو  وقت يف تدريسها يتم والكتابة
 ذلجات أربع ىناك أن ذلك على الدالئل من .الكتاب ىذا يف واألنثروبولوجية االجتماعية

 10 .وادلغربية وادلصرية والسورية العراقية ىي
 الكتاب ىذا يستخدم ،النحوية وأ ويةاللغ كفايةال حيث من ذلك، ومع
( مذكر) masculine و( اسم) nominative مثل إصلليزية حديثة غربية لغوية مصطلحات

11وغَتىا (حرف) literally و( شخص) person و
 وزلَتة مرىقة للطالب تكون حيث 

 كان الدروس كل يف ألن ،اتصاليا ليس ،ويالبني ادلدخل أقرب وفيو .العربية اللغة فهم يف
 أيًضا الكتاب ىذا يُظهر ال اللغوية، الثقافية ةيالكفا ناحية ومن. النحوية بالقواعد يبدأ

 تصاحب اليت اإلشارات أو اجلسدية احلركة مثل خارجيا، الثقايف اللغوي من اجلوانب
 .الثقافة على القائمة ةاللغ ألمهية األكثر اجلانب ىي ىذه أن من الرغم على. التواصل

                                                             
7
 العربية اللغة معهد: ادلكرمة مكة) العربية تعليم لربامج التعليمية ادلوا  اعدا  يف عمل  ليل, طعيمة أضبد رشدي 

 .29(, 1985, القرى أم جامعة

8
 .4–3 ،(2004 الكتب، عامل: ادلكرمة مكة) هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة اكتساب يف التمهيد حسان، سبام 

9
 www.modern-standart-arabic.net 16/01/2021 إليها الوصول 

10
 Eckehard Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi dengan Beberapa Dialek Arab 

Terpenting, vol. 1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), ix-x. 
11

 Schulz, 1: xiii. 
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 احملا ثة بدائل يعطي ال الكتاب ىذا االسًتاتيجية، الكفاية حيث منو  ذلك، خبالف
  .فيها االتصال يف انقطاع يكون عندما ادلختلفة

 جديد بنمط الكتاب ذاى صنع التعليمية، ادلوا  إعدا  أسس حيث من حُت يف
 اإلسالمية ادلدارس يف ادلستخدمة بيةالعر  الكتب أو العام اللغوي الًتتيب مع ناسبي ال
 العربية اللغة قواعد  رسوا كانوا الذين نو تعلمادل سيجد حبيث إندونيسيا يف بسانًتينو 

 سيحصل االجتماعات، ىحدإ يف ،ادلثال سبيل على .بنائها وإعا ة هافهم يف صعوبة
 يف ىو كما. مباشرة غَت البعض بعضها بُت العالقةو  سلتلفة ضلوية موا  على ادلتعلمون

 أو نعتوال مثٌتللو  لجمعل وضمائر والعد  هاوأمناط الكلمات جذور ىو الثالث الدرس
 إليو وادلضاف وادلضاف وادلستقبل، ادلضارع، ىي السا س يف أو 12،والنسب الصفة

  13 .عشرة إىل واحد من األصلية واألعدا  ادلتصلة، والضمائر
 الكتاب يف كلو  رس كل يف ميالتعل أىداف بأن يتفاقم قد ،كلو السابق ىذا

 اجلديدة وادلفر ات القواعد حفظ من الطلبة لتمكُت يعٌت ومتكرر عام بشكل مكتوب
 تعليم دلوا  لكن ،عامة صفية لربامج خيصص ال الكتاب وىذا. ادلنزلة الواجبات واصلاز
 ىذا كان إذا وبالتايل،14 .فقط األكا دييُت ويستهدف طبيعتهاب ةصااخل العربية اللغة

 وعيوب قصور على طالعاإل ديكن أكا ديية غَت و وائر عام برامج يف يستخدم الكتاب
 قارات عدة يف العربية اللغة لتعليم استخدم مدرسي كتاب أنو من الرغم ىعل. فيو أخرى

 العيوب أو القصور أوجو تقليل على قا رًا الكتاب ىذا يكون أن جيب ،عديدة لسنوات
 أسس يف يبحث أن بد ال ةادلذكور  ادلسألة اخللفية هىذ وعلى. عليها القضاء حىت بل

 .فيو ليةتصااال كفايةالو  ادلعاصرة العربية مدرسي كتاب إعدا 

 
 

                                                             
12

 Schulz, 1: 39–48. 
13

 Schulz, 1: 111-124. 
14

 M. Jaeni, ‚  الدكتور لألستاذ ةصرعالما العربية لكتاب ليليةتح  راسة ستشرقُتلما عند العربية اللغة تعليم طريقة
تشكولز إيكيهار  ,‛ HIKMATUNA 1, no. 2 (2 Desember 2015): 242. 
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 البحث أسئل  .ب 

 ىذا أسئلة زترك   سبق، فيما الباحثة شرحتها الىت البحث خلفية على اعتما ا
 :يلي ما على البحث

 إليكيهار  "ادلعاصرة العربية" ادلدرسي كتابال يف التعليمة ادلوا  أسس كيف .1
 ؟ تشكولز

 إليكيهار  "ادلعاصرة عربيةال" ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفاية كيف .2
 ؟ تشكولز

 إليكيهار  "ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف التعليمية ادلوا  كيف .3
 ؟ االتصالية الكفاية منظور من تشكولز

 
 البحث أهماف .ج 

 :ىي البحث ىذا أىداف السابقة، البحث أسئلة من انطالقا
 إليكيهار  "ادلعاصرة العربية" سيادلدر  الكتاب يف التعليمة ادلوا  أسس دلعرفة .1

 .تشكولز

 إليكيهار " ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفاية دلعرفة .2
  تشكولز

 إليكيهار  "ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف التعليمية ادلوا  دلعرفة .3
 .االتصالية الكفاية منظور من تشكولز

 

 البحث أمهي  .د 

 : قسمان فيو ستحصل الىت البحث ذاى أمهية
 ادلدرسي الكتاب وتقومي ربليل على يدل البحث ىذا يكون أن ،نظرية أوال،

 . فيو العربية التعليمية ادلوا  على خاصة االتصالية الكفاية النظرية وتفصيل العربية اللغة
 ىي ،تطبيقية ثانيا،
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 ،االتصالية بادلدخل التعليم على مساعدا البحث ىذا يكون أن: للمتعلمُت .1

 العربية ادلدرسي اللغة استخدام يف ادلتعلم على يسهل يكون أن: للمعلمُت .2
 ،االتصالية الكفاية على بناء واختيارىا وتقوديها وربليلها

 الكفاية نظرية تطبيق عن عليهم مراجعا يكون أن: خريناآل للباحثُت .3
 .العرية التعليمية ادلوا  اعدا  يف االتصالية

 كوني أن :بسانًتين أو وادلدرسة اجلامعة مثل العربية اللغة تعليم دلؤسسات .4
 اللغة ميتعل موا  تصبح حبيث االتصالية الكفاية بناء يف للتفكَت مكونات

 .العربية

 يكون أن: وتعليمهاأ وآ هبا العربية اللغة علم قسم فيها تفتح اليت للجامعة .5
 .عربيةال ميتعلل  واادل مقرر يف األسس من أساسيا

 

 السابدق  المراسات .ه 

. كثَتة العربية اللغة" ادلدرسي كتاب يف تحبث الىت السابقة دراساتال كانت
 ملو  ،أدلانيا من الكتاب ىذا نأل .العربية اللغة تعليم يف وتطبيقها فيها اوا م تناقش غالبا،

 كما ة الكتاب ةمطابق( 2015) الرضبن توفيق اخترب قد ،واسعا إندونيسيا يف ستخدمي
 مثل العربية اللغة يدرسادل كتابال معايَت أو شروط لو أن إىل وخلص .العربية اللغة ميتعل

 تسمح أخرى  اعمة أ واتو  ةواضح مدرسي كتاب ومكونات ادلنهجي التعليم ىيكل
 عملية بطريقة عايلال إىل عدا ياإل ىستو ادل من العربية اللغة يتعلمون الذين للمتعلمُت

15 .إندونيسيا يف استخدامو ديكن بديالً  مدرسًيا كتابًا كوني نأ حبيث
  

. أيضاFransiska (2008 ) برانسيسكا ىاأكد الرضبن هبا حصل الىت النتيجة
 تيبوالًت  االختيار منها ادلدرسية الكتب معايَت استوىف قد ادلعاصرة العربية كتاب أن قال

 ادلدخل يستخدم تصنيفو أن برانسيسكا أظهر نكا ذلك، خبالف. والتكرار والتعريض
                                                             

15
 Raden Taufikurrahman, ‚Bahasa Arab Baku dan Modern / Al-‘Arabiyah Al-

Mu’ashirah (Sebuah Alternatif),‛ OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra 9, no. 2 (25 November 

2015): 119. 
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 ىو استنتاجي، منط باستخدام يعٌت فيو ادلوا  تعريض خالل من ذلك تضحي. ادلعريفي
 ادلهارات أيًضا ادلتعلمُت يعلم الكتاب ىذا فإن ذلا، ووفًقا. أمثاذلا مث النحوية قواعدال من

 االستماع مهارات من والكتابة القراءة مهارات يقدم الكتاب ىذا فإن ذلك، ومع. األربع
 ىذا من ادلتوقعة النهائية القدرة من اذلدف فإن ذلك، عن النظر بصرف. والكالم
 16 .النحوية القواعد تطبيق على القدرة ىو الكتاب

 أيًضاEdiyani (2016 ) إيدياين قال التعليمية، ادلوا  إعدا  دببا ئ يتعلق فيما
 يقصدىا اليت ادلبا ئ. بيةالعر  اللغة درسيادل كتاببال يسمى أن ديكن الكتاب ىذا أن

 من غراضاأل فإن ،اذل بالنسبة. النفس وعلم اللغة وتعليم االجتماعية-الثقافة ىي إيدياين
 اللغوية الكفاية ترتبط. واالتصالية اللغوية ةيكفا لطالب أن ىو رةاصادلع العربية كتاب

 العناصر ستخدامبا االتصالية الكفاية ترتبط وأما األربع، وادلهارات النحوية بالعناصر
 ىذا جيمع الكفاءات، ىاتُت لتحقيق. االجتماعية السياقات أو ادلعينة ادلواقف يف اللغوية

 ليةتصااال وشبو واالتصالية ادليكانيكية التمارين مثل اللغوي التدريب أساليب الكتاب
 17 .ادلعنوية أو واذلا فية

 البناء منظور من ادلعاصرة العربية كتاب يف حبث قد( 2015) وىاب وأما
 ادلناسبة والطريقة القياس بنموذج ىيكلًيا منهًجا يستخدم بناءه فإن عنده. واحملتوى
. اتصالًيا منهًجا يستخدم كان أنو رأى احملتوى، حيث من. والًتصبة القوائد ىي لتعليمو

 ادلدرسي الكتاب فئة يف ضمن الكتاب ىذا. ادلعروضة اتادلوضوع على يعتمد ىذا،
 خلص قد األساس ىذا وعلى. فقط اإلسالم عن ليس ادلعروض ادلوضوع ألن ،احلديث

  رس كل ألن الكالسيكية، ادلبا ئ على قائم حديث كتاب عام، بشكل أنو إىل وىاب

                                                             
16

 Toni Pransiska, ‚Buku Teks Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’āshirah Bagi Penutur 

Non-Arab: Desain, Kontruksi Dan Implementasi,‛ Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 17, no. 1 (3 

Juli 2018): 1–20. 
17

 Muhammad Ediyani, ‚Analisis Materi Pembelajaran Bahasa Arab Pada Buku Al-

Lughah Al-‘Arabiyyah Al-Mu’âshirah Dengan Pendekatan Asas Pengembangan Materi,‛ Al 
Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2, no. 1 (16 Juni 2016): 109–22.  
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 ومهارات لعربيةا النصوص فهم ضلو يوجو مث وشرحها، اللغة القواعد دبقدمة يبدأ فيو
 18 .الكالم

 استخدم فقد للكتاب، ةمطبوع اوصنص السابقة الدراسات  رامص تكان إذا
 التصميم على  راستهم تركز . ممصدرى من للكتاب ةإلكًتوني( 2020) وآخرون طاىر

 لغةالب حديثًا مدرسًيا كتابًا شولز كتاب يستخدم التصميم، من انطالقًا. واخلطاب
 الكتاب يعتمد.  ولية كلغة العربية اللغة تعليم يف ذلجاهتا وبعض الفصحى العربية

 للعصر ادلميزة السمات ىحدإ وىو إلكًتوين أو الويب موقع على ادلستخدم ادلدرسي
 من الفيديو مثل ادلتعد ة الوسائط على القائمة ادلوار  كان هناأ مع. 4.0 الصناعي
 تشمل اليت للغاية شامل الكتاب ىذا فإن اخلطاب، حيث من أما. كافية غَت الكتاب
 والبيئة يةوالدين والسياسية والثقافة يةواالقتصا  واالجتماعية يةالتعليم هانم ادلواضيع

 خطابا الدين الكتاب ىذا يضع ال الكالسيكية، الكتب عكس على. والتكنولوجيا
 19 .كثَتا للخطاب العلماين العقالين النموذج على ويؤكد سائدا

 العربية لكتاب اإللكًتونية صا رادل أيًضا ستخدما الذي ىو ،(2017) مشهو  
 كتاب مع اللهجات تعليم أن إىل تشَت منو النتيجة. فيو اللهجات يف حبث قد ادلعاصرة،

 أمبيل سونان جامعة لطالب بالنفس بالثقة الشعور يف فعاليتها أثبتت ادلعصارة العربية
. أخرى إىل واحدة منطقة من ذلجاهتا زبتلف اليت العربية احملا ثة يف احلكومية اإلسالمية
20.ومصر غربمو  وعراق سوريا ىي  ول أربع من الكتاب ىذا يف ادلستخدمة واللهجات

 

. السورية اللهجة ىي فيو األكثر اللهجة أن ،(2018) علوم قال مشهو ، لرأي تعزيزًا
 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة يف اللهجة تعليم طريقة فإن نفسو، الوقت ويف

 نظرية مع يتوافق اتاللهج تعليم أن علوم أظهر كما. بو متصل وغَت اإلنًتنتب متصل
                                                             

18
 Muhbib Abdul Wahab, ‚Konstruksi Buku Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Mu’âshirah 

Karya Eckehard Schulz: Analisis Isi dan Wacana,‛ Afaq Arabiyyah Jurnal Kebahasaaraban dan 
Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 1 (2010): 14–16. 

19
 Muhammad Thohir, Mohammad Kurjum, dan Abdul Muhid, ‚Design and Discourse 

of Modern Standard Arabic E-Textbook,‛ LITERA 19, no. 1 (18 Maret 2020): 15–16. 
20

 Fathin Masyhud, ‚ منوذجا ادلعاصرة العربية كتاب تدريس اإللكًتوين؛ التعليم عرب العربية اللهجات تذوق ,‛ 

Arabi : Journal of Arabic Studies 2, no. 2 (31 Desember 2017): 229–40. 
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 واخليال والشخصية والنشط والنظام االستخدام وظيفة ىي ،Hallidayىوليداي
 وادلوا  التحتية البنية حيث من ىناك تزال ال عنده، أن مع. واإلعالم واالستكشاف

 21 .للطالب صعوبات من ذبعل والقدرات التعليمية
 ادلدرسي الكتابب العربية للغة تعليمي برنامج تطبيق يف (2019) شريفة حبثت

. احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة اللغة تطوير مركز يف ادلعاصرة العربية اإللكًتوين
 وأشكال والتصميمات والتقنيات األساليب تصنيفب يعمل فيو التطبيق اىذ اعندى

 اللغة معمل واستخدام حره وحوار وجةم حوار مثل العربية للغة ادلكثف التعليم أنشطة
 تطبيق يكن مل عندىا ذلك أن مع.واحملا ثة الكتابة وتدريب العربية النصوص وقراءة

 22 .سباًما ناجًحا الربنامج
 الكتاب بُت( 2019) الدين نور قارن السابقة، األحباث عكس على

 مقارنتها، تتم مكونات شبانية ىناك. اإلنًتنت على العربيةو  ادلعاصرة للعربية اإللكًتوين
 اللغوية وادلهارات الكتاب ولغة الكتاب عدا إ وأساسيات واإلخراج العامة البيانات وىي

 الثمانية ادلكونات ىذه فإن عنده. الكتاب ومنهج اللغوية والتدريبات الثقافة وتديس
23.سلتلفة بأجزاء كانت وإن الكتابُت، يف موجو ة

  
 ،ادلعاصرة العربية كتاب موا  يف ببحثAhmala (2018 ) أضباال تقم ملو 

 بالكتاب العربية اللغة ميتعل يف ادلصاحب القاموس استخدام فعالية يف حبثت ولكنو
 القاموس أن وأظهرت. احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة يف ادلعاصرة العربية

 كلمة كل يف احلركة ربديد على سهولة وىو الطالب على إجيايب أثر لو كان ادلصاحب
 تغيَت وربديد كلمة، كل يف ادلوجو ة الزيا ة األحرف وفهم كلمة، كل جذر وربديد

                                                             
21

 Syaiful Ulum, ‚  يف ىاليدي نظرة وجهة من ادلعاصرة العربية كتاب يف اللغوية اللهجات تعليم يف ادلشكالت
وراباياس احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جبامعة والتعليم الًتبية كلية يف الثاين ادلستوى يف اجلد  للطالب ادلكثف الفصل ‛ 

(Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6. 
22

 Ainun Syarifah, ‚Implementasi E-Edition Modern Standard Arabic (MSA) Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab,‛ Jurnal Alfazuna : Jurnal Pembelajaran Bahasa Arab Dan 
Kebahasaaraban 4, no. 1 (8 Desember 2019): 65–67. 

23
 Ahmad Nuruddin, ‚ ادلعاصرة العربية بُت اإللكًتوين الكتاب ربليل  (Modern Standard Arabic) والعربية 

اإلنًتنت على  (Arabic Online) ( مقارنة  راسة )‛ (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 97–98. 
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 العكس أو إلندونيسيا عريب معٌت عن وحبث األمر أو ادلضارع أو ادلاضى مثل لافعاأل
 24 .ةصحيح هنايتها أو وسطها أو الكلمة أول يف كانت إما حرفاأل بُت ربطالو 

 الكفاية منظور من ادلعاصرة العربية كتاب يفJaeni (2015 ) جيٍت حبث
 شكل يف تصف الكتاب يف االتصالية الكفاية فإن عنده. والثقافية واالتصالية اللغوية

 ىي الكتاب يف اللغوية الكفاية أن حُت يف. ادلختلفة ادلواقف يف الكاملة اجلمل استخدام
 ادلفر ات اختيار( 2 األكثر، ىو األول أن إال والبنيوي، االتصايل ادلنهج باستخدام( 1

 والتدريبات؛ واجلمل ادلفر ات مناذج مع التكرار الًتبية؛ علم دببا ئ والتنظيم والقاعدة؛
 وأما. وادلمارسة واحملا ثة والقراءة وادلفر ات القواعد مكونات مع التعليمية ادلوا  وتعريض
 اللغة وضع لكن فقط، واإلسالمية العربية الثقافة تصف ال الكتاب يف الثقافية الكفاية
 25 .أكثر فيو أكا ديية ثقافة ادلعروضة الثقافة تكون حبيث معرفة كلغة العربية

 عميقة وليست عامة الدراسي ادلوا  إعدا  ربليل يف ادلذكورة الدراسات كانت
 وإيدياين وبرانسيسكا الرضبن توفيق حبث مثل السابقة األحباث. كافية ببيانات وجدلية
 من التعليمية ادلوا  إعدا  يف تبحث الىت عامة نظريات تقدمي على أكثروا ووىاب

 .عميقا ربليال يكن مل عليو موا ىم ربليل أي بعميق ادلعاصرة العربية كتاب يف مناقشتها
 ىذا يف وأما .فقط ةسابق ةمطبوع دمةخادلست األساسية مصا رىم أن ذلك، خبالف
 دلطبوعة مثال فرقال بينهما كانو . للكتاب ةجديد ةمطبوع امصدر  يستخدم البحث
 . رسا وعشرون أربعة يدةوجلد  رسا وعشرون شبانية سابقة

 إال عميق، طاىر حبث أما26
 العربية درسيادل كتابلل اإللكًتوين بشكل ركز اليت التعليمية ادلوا  تصميم يف مناقشتو أن

 . ادلطبوعة النصوص من ليست ادللفات إىل دتستن اليت ادلعاصرة
                                                             

24
 Majidatun Ahmala, ‚Kamus Aplikasi‛ Sebagai Media Pendamping Buku ‘al-

Arabiyah al-Mu’āṣiroh,‛ Jurnal Alfazuna : Jurnal Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 

3, no. 1 (18 Desember 2018): 49. 
25

 Jaeni, 43–242 تشكولز، العربية اللغة متعلي طريقة” . 

26
بُت قارن  Eckehard Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi dengan Beberapa Dialek 

Arab Terpenting, vol. 1 dan 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), x. و  Eckehard Schulz, 

Bahasa Arab Baku dan Modern, Tata Bahasa – Kosa Kata – Teks-teks – Latihan – Percakapan 

(Yogyakarta: LKiS, 2010), vii-ix.  
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 ىو منو اجزء لكن ،كليا الكتاب ىذا عن يبحثا فلم وعلوم مشهو ي أما
 مل ادلعاصرة، العربية بكتاب ارتباطها من الرغم على أضباال، حىت. فقط فيو اتذلج

 رنو  ،تقريبا ألضباال مشابو .لو ادلصاحب القاموس يف حبثت ذلك من مباشرة، تبحث
 يف الكتاب ىذا تطبيق يف احبث كالمها. مباشرة الكتاب أيضا يبحثا مل وشريفة ينالد

 .العربية اللغة تعليم

 طاىر حبث ىو البحث ىذا من قريب ىو ما االتصالية، الكفاية ربليل يف
 كوناتادل إحدى من اخلطاب وذلك. الكتاب يف اخلطاب طاىر شرح وقد. وجيٍت

. الكتاب يف والثقافية واالتصالية اللغوية الكفاية يف بحثي جيٍت وأما. االتصالية لكفايةل
 االختالف ذلك يتجلى .سلتلفة والباحثة جيٍت بُت ادلستخدمة االتصالية نظرية لكن

 ىي عنده االتصالية الكفايةب يسمى وما .الثالث ادلفاىيم بُت جيٍت ليفصت من باعتبار
 تستخدمها اليت النظرية أو Halliday يىاليدا نظرية وجهة يف االجتماعية اللغوية الكفاية
 رئيسة ىي البحث ىذا يف االتصالية الكفاية أن حُت يف. اللغة وظائف أي الباحثة
(core) على أيًضا جيٍت حد ىا اليت الثقافة زيترك .جيٍت يستخدمها اليت الكفاءات من 

 من يفهم كما ىو وذلك. واللهجات النص موضوعاتو  للمؤلف الدينية العقاعد
 اللغوي اجلانب من الثقافة عنده وليست .البحث ىذا يف اإلجتماعية الكفاية مفهموم
 لغويوال ،ةالثقافي تعبَتاتال أو الثقافية النحوية القواعد أو ةالثقافي فر اتادل مثل الداخلي
 جيٍت فهم أن كما. وغَتىا اللغة أل اء ادلصاحبة اللفطي وشبو احلركية مثل اخلارجيي
 عد  يف أخَتًا، .ةجديد غَت األساسية ومصا رىا .اإلسًتاتيجية الكفاية ليشم ال اتصاال

 يعرض ال فإنو اللغوية الكفاية موا  لشرح ادلثال، سبيل على. عميق غَت جليٍت التحليالت
 .الكتاب من زلتويات جدول إال

 النصوص ليلرب يف بحثال يوجد ال ادلذكورة، السابقة الدراسات على بناءً 
 ادلوا  أسس نظرية باستخدام ادلعاصرة العربية ادلدرسي كتاب من إللكًتونيةوا ادلطبوعة



12 
 

 .شامال الًتبويُت اللغويُت من بناؤىا مت اليت االتصالية الكفاية بنظرية لهالحي مث التعليمية،
 .تكميلية أو مقارنة بيانات البحث ىذا يف السابقة الدراسات ستكون ذلك، ومع

 

 املصطلحات حتميم .و 

 معيار، كتاب وىو معُت، رلال يف ادلدرسي الكتاب ىو ادلدرسي لكتابا .1
 تعليمية، وأغراض بأىداف ادلعُت اجملال يف مفكرون أو خرباء بتصنيفو قام

 سهولة مهاااستفه وديكن هبا متوافقة تعليمية بوسائل رلهزة وىو
 .تعليمي برنامج يف تساعد أن حبيث واجلامعات ادلدارس يف للمستخدمُت

 العلمي العمل عليها يقوم أن ديكن اليت والقواعد ادلبا ئ رلموع ىي األسس .2
 .ومعاير فئات منها الباحثة وأخذت رلال يف

 أساسية موا  من الطالب بو وديارس يدرس ما كل ىي التعليمية ادلوا  .3
 .فيها معينة كفاية إلنتاج وتقوديية و اعمة

 التعليمية ادلوا  إلعدا  يَتمعا تصبح فئات ىي التعليمية ادلوا  أسس .4
 منها معينة كفاية إلنتاج وادلمارسة ادلدروسة والتقوديية والداعمة األساسية

 وطريقة،( عرض تقوية، ترتيب، تنظيم، اختيار،) وموا  وغرض مدخل وىي
 .واللغة ومي،وتق ووسلية،

 وادلهارات ادلعارف من منتظمة رلموعة إستخدام على القدرة ىي الكفاية .5
 .ادلهام من عد  تنفيذ من سبكن اليت ادلواقفو 

 أو وادلعلومات كاألفكار ادلعاين، أو الرسائل تبا ل يف العملية ىو االتصال .6
 .أكثر أو شخصُت بُت غَتىا،

 من تتكون اليت اللغوية وادلهارات اللغوية القدرات بناء ىي االتصالية الكفاية .7
 النوع) اخلطاب ربليلو  ،(ووالنح والصرف صواتاأل) النحوية القدرات

 والسياقات اللغة وظائف) االجتماعي اللغة وعلم ،(والسبك والتماسك
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 وشبو اجلسدية واحلركية الثقايف والتعبَت يوالنحو  اللفطي) والثقايف ،(ادلختلفة
 .(اللغة وفعالية احلواجز) واالسًتاتيجية( والتقريبية اللغوية
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 الثاين الفصل
 النظري اإلطار

 

  التعليمية املواداملبحث األول: 

 التعليمية املواد مفهوم .أ 

 دريُتاؼب بُت تربط مكونة إهنا. التعليم مكونات ىحدإ ىي التعليمية اؼبواد
 منظومة مادة أو مواد ىي التعليمية اؼبواد فإف ،Pannen ُتناف وقاؿ. مباشرة والداريُت

 عاـ فهم ىذا، ٔ.التعليم عملية يف والطالب اؼبعلموف هايستخدم اليت منهجي بشكل
 .تعليمية دبادة يسمى تدريسو للطالب وديكن منهجي بشكل منظـو شيء أي أف يوضح

 تعلوىا، اليت باؼبكونات يربطها تعريفها، عند ،(ٕٛٓٓ) Winasanjaya ويناياقبايا فإف
 اؼبنهج ؿبتوى يصبح ما كل ىي التعليمية اؼبواد فإف عنده، .(curriculum) اؼبنهج أي

 الكفاءة معايَت ربقيق أجل من الرئيسية كفاياتلل وفًقا إتقانو الطالب على جيب الذي
 ضبيد قالو بو شابواؼب التعريف ٕ.اؼبعُت الدرايي اؼبستوى يف تعليمي موضوع لكل

 أجل نم تعليمها جيب اليت واؼبواقف واؼبهارات اؼبعارؼ ىي التعليمية اؼبواد إف الدرمادي،
 ٖ.معينة كفاءة معايَت ربقيق

 أو التعليمية اؼبادة فإف رأى(. ٜٗٛٔ) Tarigan تاريغاف وشرح الكامل التعريف
 كتاب وىو معُت، ؾباؿ يف اؼبدريي الكتاب ىي (textbook)اؼبدريي الكتابب يسمى ما

 وىو تعليمية، وأغراض بأىداؼ اؼبعُت اجملاؿ يف مفكروف أو خرباء بتصنيفو قاـ ،رمعيا
 اؼبدارس يف للمستخدمُت يهولة ايتفهمها وديكن هبا متوافقة تعليمية بويائل ؾبهزة
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 ىو اؼبدريي الكتاب أف آخر بتعريف ٗ.تعليمي برنامج يف تساعد أف حبيث واعبامعات
 هبدؼ اؼبتعليمُت، على يوزع أيايي كتاب ىو اؼبدرية، يف اؼبستخدمة الكتاب

 أىدافو حيقق أف منو نتوقع حبيث فيو، النهائي ختباراال ألداء العلمية مادتو ايتيعاب
  ٘.لو اؼبقررة الزمانية اؼبواد يف والنفسية والثقافية واللغوية الًتبوية

 ٙ:ىي مكونات ثالثة التعليمية اؼبواد أف ُت،نفا قاؿ ،التعريفات على بناءً 
 الكفاءة إلنتاج وفباريتها درايتها بذب اليت اؼبواد ىي ياييةاأل اؼبواد أوالً،

 ىي ياييةاأل اؼبادة العربية، يياؽ يف ٚ.الدرايية للمادة العلمي اؽبيكل من جزء وىي
 والكالـ كاليتماع واؼبهارات والداللة واػبطاب واعبمل والًتاكيب والكلمات األصوات

 ذلك، إىل باإلضافة. اللغوية كفاياتبال تسمى كلها ىذه. والًتصبة والكتابة والقراءة
 .يًتاتيجيةواإل والثقافة يةاالجتماع ىي أخرى االتصالية كفاياتالب اللغوية ةالكفاء ترتبط

 للمادة ةومكمل ةمساعدو  مشاركة تكوف مواد ىي الداعمة اؼبواد ثانًيا،
 اؼبهاـ تنفيذ يف ؽبم ومشرؼ ؽبم وـبرج واؼبعلمُت للطالب مرشد ىي فهاائوظ. ياييةاأل

 الداعمة اؼبواد أف والغايل، والقاييمي طعيمة قاؿ. ياييةاأل اؼبواد يف اؼبربؾبة والتمارين
 يف اؼبعلموف يوظفها واليت اؼبعارؼ منها الطالب يتلقى اليت اؼبصاحبة األداوات ىي

 الطالب على توزع اليت واؼبطبوعات واؼبذكرات تسجيل أشرطة مثل التعليمي الربنامج
 ٛ.اؼبعلم ومرشد اؼبوضوعية االختبار وكراية التدريبات وكراية
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 ياييةاأل اؼبواد كفايات لتعريف اؼبستخدمة اؼبواد وىي ديية،و التق اؼبواد ثالثا،
 على اغبصوؿ ديكن حبيث معينة بأدوات لطالبا حصلها اليت وتقييمها والداعمة

 األداوات طبيعي، يف. منها السيايات أو القرارات ازباذ أجل من االيتنتاجات
 ؽبا يستجيبوا أف الداريُت من يطلب الىت يئلةاأل من ؾبموعة ىي ختباراتاال اؼبستخدمة

 ٜ.بزمالئو ومقارنتو فيها تقدمو مدى وبياف معينة لغوية مهارة يف مستواىم قياس هبدؼ
 بو وديارس يدرس ما كل ىي العربية ةيالتعليم باؼبواد اؼبراد :القوؿ ديكن ىنا من

 تعليمي برنامج يف عينةم كفاءة إلنتاج وتقوديية وداعمة أيايية عربية مواد من الطالب
 .خاص

 

 فوائدهاو  أغراضها .ب 

 وإثبات للتعليم وحديث قوي مدخل على تدؿ ىي التعليمية اؼبواد أغراض من
 للقراءة ويهولة غنية أيايية تعليمية مصادر تعرضو  اؼبقدمة؛ التعليمية اؼبواد يف تطبيقو

 منظمة يةتعليم مصادر تعرضو  واحتياجاهتم؛ الطالب اىتمامات لتنايب ومتنوعة
 مواد تقدًنو  الرئيسية؛ االتصاؿ مشكالت تعاجل اليت اللغوية مهارات حوؿ ومتدرجة
ٓٔ.الطالب لدى اغبافز لتنمية وويائل بطرؽ مصحوبة وتقييمية وداعمة أيايية تعليمية

  

 للمعلمُت، أوال،. قسماف مستخدمها حيث من التعليمية اؼبواد فوائد وأما
 فعالية أكثر والتعليم ميسرين اؼبعلمُت دور وتغيَت لتدريسا يف الوقت تقصَت ىي فوائدىا
 ـبرجات أو التحصيل لتقييم أدوات وتكوف التعليم أنشطة عبميع توجو إرشادات وتكوف
 مكاف أي يف والتعليم معلمُت بغَت التعليم ديكن قد ىي فوائدىا للطالبُت، ثانيا،. التعليم
 الطالب جعل اؼبختار، الًتتيب حبسب موالتعلي ،طالب كل يرعة حبسب وتعليم ،وزماف

 ٔٔ.الطالبية األنشطة صبيع توجو إرشادات وتكوف ،التعلم يف مستقلُت
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 ةيميلعتلا داو ملا عا و نأ .ج 

 أربعة ىي اؼبستخدمة، النظر وجهة على اعتمادا ،متنوعة التعليمية داو ؼبا عا و نأ
 . األقل على وجهات

 من عدد عن عبارة ىي مطبوعة التعليمية اؼبواد تكوف الشكل، حيث من أوالً،
 مثل اؼبعلومات نقل أو التعليم ألغراض تعمل أف ديكن اليت الورؽ على اؼبعدة اؼبواد

 ىو مطبوعة وغَت ذلك، إىل وما التدريبات وكراية النمطية والوحدات والكتب ذكراتاؼب
 واؼبلفات ةواؼبرئي واؼبسموعة والبصرية السمعية اؼبواد مثل الورقية غَت التعليمية اؼبواد

 ٕٔ.وغَتىا واإلنًتنت
 التخصصات شكل على التعليمية اؼبواد تكوف الدراية ؾباؿ حيث من ثانيا،

 اؼبواد شكل ويف وغَتىا، واللغويات العربية اللغة وعلـو العربية اللغة تعليم مثل اؼبعينة
 ٖٔ.وغَتىا والكالـ وااليتماع والصرؼ النحو مثل اؼبعينة الدرايية

 دريياؼب كتابال( ٔ ىي أقساـ ثالثة إىل تنقسم ،الكتابة حيث من ثالثًا،
 كتاب يف والتقوديية والداعمة األيايية اؼبواد فإف ،لذا. فقط واحد كتاب أي واحد

 ىو التجليدي، دريياؼب كتابال( ٕ ضيف؛ لػشوقي "النحو ذبديد" كتاب اؼبثاؿ واحد،
 بُت العربية" كتاب مثال ددة،اؼبتع اؼبستويات يف التعليم لربامج مستخدمة مدريية كتب
 ةدريياؼب كتبال( ٖ ؾبلدات، ثالثة من يتكوف الذي وآخروف الفوزاف الرضبن لعبد "يديك

 يف مثل التعليم، لربامج ومستويات مراحل يف اؼبستخدمة اؼبدريية الكتب ىي سلسلةال
 .والعايل والثانوي االبتدائي

 ومؤلفاف واحد مؤلف بهاكت اؼبدريية الكتب: قسماف كاتب حيث من ،رابًعا
 ٗٔ.معيجب يسمى أو أكثر أو
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 التعليمية املواد أسس .د 

. إعدادىا أيس تفي أف جيب ،جيدة نوعية ذات تعليمية مواد تكوف لكي
 ؾباؿ يف العلمي العمل ليهاع يقـو أف ديكن اليت والقواعد اؼببادئ ؾبموع ىي األيس
 كما ىي أيس يبعة األيس ىذه ؾبموع ويبلغ ٘ٔ.ومعاير فئات منها الباحثة وأخذت

 :تلي
 فيها ربتوي اليت اؼبعتقدة والفلسفة النظر ووجهة انطالؽ نقطة ىو اؼبدخل أوال،

(. axiomatic بديهي) اإثباهت إىل حقيقتها ربتاج وال لعربيةا اؼبواد إعداد حوؿ االفًتاضات
 .التعليمية اؼبواد إعداد ويوجو يولد الفلسفة كأياس اؼبدخل ىذا يعمل

 مدخالف ىناٙٔ
 التطبيقية، أو النظرية إما اللغويات مها األقل، على التعليمية اؼبواد إلعداد ستخدمافم

 .الًتبية وعلم
 يربط) مًتابطي أو ،(واحد يف يندؾباف) تكامليم كالمها كمدخل،ٚٔ

 علمي خرواآل أيايي علم أحدمها) أواجملايل ،(مستقيلي أيايي علم منهما وكل بينهما
 (. فقط الًتبية علم بايتخداـ) أوجزئي ،(فرعي

 اليت" الباطن العقل" يف موجودة زبمينات ىي أيايية افًتاضات اؼبدخل يف
 ىذه ومصونة، مؤكدة اغبقيقة ألف. اؼبعينة النظريات بعض خالؿ من حقيقتها ثبتت

 اللغة، تعليم يف .معينة نظرية يولد الذي للتفكَت كأياس أيًضا تستخدـ االفًتاضات
 اإلنسانية الطبيعية والنظرة ميوالتعل اللغة حقيقة مفهـو حوؿ األيايية اضاتاالفًت  تدور

 أو لإلنساف اللغة تعليم كيفية على اغبصوؿ ييتم الثالثة، ىذه من. اؼبتعلمُت أو
 .اؼبتعلمُت شخصية

 اؼبدرية تفًتضها كما البنية، ىي فيها اللغة حقيقة كانت إذاٛٔ
 كانت إذا ذلك، من العكس وعلى. اللغة ىيكل على يَتكز اللغة تعلم فإف ،البنيوية
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 على يركز ميالتعل فإف يوف،اجتماع لغويوف عنها عرب كما االتصاؿ، وييلة اللغة حقيقة
  .بو اػباصة االتصاؿ وظيفة

. ذلك وراء اعام اؼبدخل يظهر ألهنا ىذا. نظرية أيًضا اؼبدخل يدؿ أف ديكن
 علمية تقنية ومصطلحات ومبادئ أيايية افًتاضات من يتكوف بناء ىي النظرية

 ديكنها حبيث منهجي بشكل ترتيبها يتم يةاجتماع ظاىرة لشرح ومقًتحات وتعريفات
 ثالثة إىل النظرية تنقسم اللغة، تعليم دراية يف ٜٔ.فيها اؼبتغَتات بُت العالقة تفسَت

 اللغة تعليم يف مدارس شكل يف عامة تكوف الكربى النظرية( ٔ وىي. مستويات
 ظريةن( ٕ .السلوكية من وااليتجابة التحفيز النظرية مثل وغَتىا واؼبعرفية وكيةكالسل
 نظرية مثل ةريللمد الرئيسية الشخصية إىل ةماع تستند تكوف اؼبتويط اؼبدى

 من خاص مصطلح ىي الضيقة النظرية( ٖ ،Thorndikeثورندايك عند واػبطأ احملاولة
 على ٕٓ.تشومسكي عند لغوية وأداء ةكفاء مثل رئيسية شخصيات أو لشخص نظريةال

 .باؼبنهج النظرية تسمية أيًضا سبكن خاصة، الكربى النظرية مستوى

 بشكل. التعليمية اؼبواد من ومهاراهتا اللغوية الكفايات ربقيق ىو اؽبدؼ ثانًيا،
 . ويياقية وتصنيفية فلسفية إىل األىداؼ ىذه تنقسم ،عاـ

 اؽبدؼ ىذا. التعليمية دواللم ياييةاأل األىداؼ وىي الفلسفية، األىداؼ
 اللغة تعليم جملاؿ والعامة اؼبثالية األىداؼ ىي العامة األىداؼ( ٔ ىي ،أقساـ ثالثة

 العلـو إتقاف على قادروف العربية اللغة يدريوف الذين األشخاص ،عاـ بشكل. العربية
 والقراءة كالـوال االيتماع ىي األربع مهاراهتاو  وكبو رؼصو  أصوات مثل العربية

 يف. التعليم أو اللغة جوانب على القائمة األىداؼ وىي ،احملددة ىداؼاأل( ٕ. والكتابة
 التواصلية النقدية ياتالكفا يى العربية اللغة علـو دوام من ؼاىداأل اغبايل،

(communicative critical competence).ٕٔ ىي التعليمية دوااؼب أىداؼ أف حُت يف 
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 مواد أىداؼ ىي عمليةال أىداؼ( ٖ .ةعاطيفي أو وقفيةوم رتيةومها معرفية اتيكفا
 .وغَتىم اإلندونيسيُت والعماؿ للسياحة مثل تطبيقيةو  واقعية العربية ميتعل

 تقسيم إىل تستند اليت يميةالتعل واداؼب من أىداؼ ىي يةالتصنيف ىداؼاأل
 قسماف أهنا ،Disick ديسيكو  Valette فالييت رأى .يةتدرجي مهاراهتاو  اللغوية اتيلكفاا

 ياتػبصوص وفًقا اللغوية اؼبهاراتو  اللغوية ريفاعاؼب بُت جيتدم ىي اللغوية اؼببادي أحدمها
 ومشاعر عاطفةب اؼبتعلقة األىداؼ ىي العامة يةواقفاؼب األىداؼ ىو واآلخر اللغة، تعليم

ٕٕ.العربية اللغة يتعلموف الذين الطالب
  

 الدرايية اؼبناىج ايتخداـ إىل تندتس أىداؼ ىي السياقية األىداؼ
 اؽبدؼ على األىداؼ ىذه تشمل ،عاـ بشكل. معينة تعليمية ؼبؤيسة اواحتياجاهت

 ةعام ؼاىدأ وى اؼبنهجي اؽبدؼ. اػباص والتعليمي العاـ والتعليمي الدرايي يهجاؼبن
 سلوؾال إظهار ىو العاـ التعليمي اؽبدؼ. ستوياتم صبيع يف العربية اللغة ميتعل ؼبواد
 اػباص التعليمي اؽبدؼ. معُت تعليمي مستوى يف لعربيةا اؼبواد يف ميالتعل ؼبخرجات العاـ

 هناية يف فورًا إظهارىا ديكن خاصة يلوكيات إىل تشَت الوحدة دروس يف ؼىد وى
 تسمى أف ديكنو  إندونيسيا، يف العربية اللغة مناىج نظاـ حيث من ٖٕ.ميالتعل عملية

 العامة التعليمية واألىداؼ ،(kompetensi inti) الرئيسية ياتبالكفا اؼبناىج أىداؼ
 اػباصة التعليمية واألىداؼ ،(kompetensi dasar) األيايية بالكفايات
 ٕٗ. (indikator)باؼبؤشرات

 الداعمية، أو األيايية كانت العربية، للغة التعليمية اؼبواد صبيع ىي اؼبواد ثالثًا،
 تنظم لذلك، ،التعليمية اؼبواد جوىر ىي اؼبادة. لطالبا وفباريتها إتقاهنا جيب اليت

 .إعدادىا يف مراعاهتا جيب أشياء طبسة ىناؾ. كلها ومنطقي منهجي بشكل
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 من العربية اللغة تعليم مواد اختيار يف إجراء ىو ةالتعليمي اؼبواد اختيار( ٔ
. اؼبطلوبة للغويةا للمهارات تدعم اليت اؼبصادر ومن الوصفية العربية اللغة قواعد مصادر

 ،الكتب مستخدمي تستهدؼ ىي االعتبار يف أخذىا يتم اليت التعليمية اؼبواد اختيار يف
 إلتقاف األوىل واؼبستوى ،الطالب ميتعل وأىداؼ ،الكتب يتستخدـ اليت واؼبؤيسات

 اؼبستخدمة عايراؼب أما. اؼبتعددة اللغة ويجالت ،اللهجات وتنوع ،درايتها تتم اليت اللغة
 ركرات علىاأل أو الشيوع و( availability) توحاج األكثر أو اؼبتاحية ىي ختيارىاال
 ةمستخداؼب اؼبنطقةو  ،(familiar) اليتخداـل واؼبطرد شائعةوال( frequency) اليتخداـا
 ٕ٘.(significance) واألمهية ،(learnability) ميلتعلل ةلو ويه ،(range) التوازع أو ةوايعال

. ومرتبة منظمة وحدات يف التعليمية اؼبواد ذبميع ىو التعليمية واداؼب تنظيم( ٕ
 إجرائي منهج مثل :اؼبنتجي كاف يواء عريب (syllabus) منهج على التجميع ىذا يعتمد

 والوظيفية وداللية وكبوية تركيبية-ربليلي جمنه مثل :والعملي ؛وظريف وؿبتوي ومهميت
 هجومن اترتيب مرتبة مواد يعٌت (linear)يخط هجمن أيًضا ىناؾ اؼبنظمة، ىذه يف .ةبنيويوال

ٕٙ.أعلى مستوى على تكرارىا ييتم ولكن مراحل على مرتبة مواد يعٌت (spyral)حلزوين
  

 تسلسل يف اؼبواد من ؾبموعة كل ترتيب إجراء ىو التعليمية اؼبواد ترتيب( ٖ
 ؽبا ادوالتض يةاأليبق ؽبا الًتادؼ ىي اؼبادة ترتيب مبادئ. أيهل اللغة تعليم جيعل

 الفائدة وأكثر األيبقية، للبساطة األيبقية، ؽبا واؼبشًتكة األيبقية، ؽبا اؼبوازية األيبقية،
 ؾبموعة يف صبعت منها وكل اللغة اكتساب ترتيب االعتبار يف وتأخذ األيبقية، ؽبا

 ٕٚ.واحدة
 التحدث على قادرين ليتمكنوا للطالب تدريبات وىي تقويةال اؼبواد( ٗ

 متعلقة تدريبات مثل النحوية القواعد ىي اؼبستخدمة التقنيات. حقيقي بشكل صاؿواالت
 تتعلق تدريبات مثل( receptive) وااليتقبالية ،النحويةو  والصرفية األصواتية بالقدرات
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 ،والكتابة بالكالـ تتعلق تدريبات( productive) واإلنتاجية ،والقراءة بااليتماع
 إىل لغة من بالًتصبة تتعلق تدريبات مثل( receptive-productive) اإلنتاجية-قباليةيتواال
ٕٛ.أخرى لغة

  
 مهايفهت يسهل أف حبيث مدريي كتاب يف واداؼب عرض ىو اؼبادة عرض( ٘

 ويائل يى اؼبواد تعريضل اؼبستخدمة التقنيات. هبا لديهم اىتماـ وإثارة للطالب وقراءهتا
 وايتقبالية، إنتاجي تدريبات ،والبصرية لسمعيةا الدعائم يتخداـاو  ،األـ باللغة اؼبساعدة

 ٜٕ.فيو تعليمات أو شرحالو 
 وفباريتها اؼبواد تدريس بكيفية تتعلق شاملة خطة عن عبارة ىي الطريقة رابًعا،

 الطريقة تتكيف أف جيب السياؽ، ىذا يف. اؼبختار اؼبدخل على بناءً  والداعمة األيايية
 مداخل من العديد ،ىنا .اؼبتبع اؼبدخل أياس لىع تدريسها ييتم اليت اللغة مادة مع

 الطريقة ربديد التعليمية اؼبادة مؤلف على جيب ،لذلك. اؼبتطورة طرقوو  اللغة تعليم
 ،باشرةم ىي للعربية التعليمية الطرؽ من. كتابو يف ايتخدامها ييتم اليت ىاواختيار 

 ،أيايي بشكل. وغَتىا البصرية والسمعية ،والصوتية ،والطبيعية ،والًتصبة القواعدو 
 ميتعل طريقة تعد ،اؼببدأ حيث ومن. اؼبواد وعرض تنظيم يف أيًضا الطريقة ىذه يتنعكس

 .وكفء وفعاؿ جيد بشكل التحدث على الطالب تساعد طريقة وىي اعبيدة اللغة
 .خبصائص العربية اللغة تعليم مادة تدريس يف اؼبستخدمة الطريقة تتميز أف جيب

 عقلًيا الطالب ربسُت( ٖ للتعليم، الطالب وربدي وؿبفزة جذابة( ٕ متنوعة،( ٔ ىي
 على وباتالصع من ذبعل ال( ٗ واأليئلة، واؼبمارية التدريب بطريق التعليم يف وجسديًا

( ٙ التعليمية، اؼبادة ألىداؼ وفًقا( ٘ وتقوديو، وتنفيذه التعليم عملية إعداد علمُتتاؼب
 ٖٓ.اؼبادة فهم على البلط مساعدة( ٚ الطالب، إبداع تطوير

 والداعمة األيايية اؼبواد يف الكفايات لتقوًن وييلة ىو التقوًن خامساً،
 الكتاب من االنتهاء بعد فيها عاـ وبشكل دروس كل يف معينة بأدوات للطالب
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 (ٔ وىي .أقساـ ثالثة على ًنو التق ينقسم ،التعليمية اؼبواد كتاب يياؽ يف. اؼبدريي
 أثناء الطالب تعليم تقدـ ؼبراقبة يستخدـ تقييم ىو (formative) التكويٍت التقوًن
 يف تدريسها مت اليت للمواد الطالب إتقاف مدى ربديد إىل التقييم ىذا يهدؼ. همتدريس
 ربصيل لتقييم يستخدـ تقوًن ىو (summative) النهائي التقوًن( ٕ. يتعليم برنامج

 اليت التعليم ـبرجات مستوى ربديد إىل التقييم ىذا يهدؼ. التدريس هناية يف بالالط
 ًنالتقو ( ٖ. معينة زمنية فًتة خالؿ التعليم برنامج من االنتهاء بعد الطالب عليها حصل

 أثناء الطالب تعليم صعوبات من للتحقق يستخدـ تقوًن ىو (diagnosis) التشخيصي
 الطالب جههايوا اليت والعقبات الصعوبات على غالبا التقييم ىذا إجراء يتم. التدريس

 ٖٔ.اللغة ميتعل برنامج يف اؼبشاركة عند
 ىذا ينقسم. اتاختبار  ىو ةعام اللغة ميتعل مواد يف ةاؼبستخدم ًنو التق عا نو أ

 من اللغة مكوف اختبار يتكوف. اللغة أداء واختبار اللغة مكوف اختبار إىل االختبار
 االيتماع اختبار من اللغة أداء اختبار كوفوي. والقواعد واؼبفردات الصوت اختبار

 ىذا على ةيواألجوب األيئلة أو البيانات شكل يكوف أف ديكن. والكتابة القراءةو  والكالـ
 ٕٖ.وعملًيا وشفهًيا مكتوبًا االختبار

 بطريقة التعليمية اؼبواد من ةفاؼبعر  ؿاقتنال ُتستخدـ أداة ىي الويائل يادياً،
 ٖٖ.وفعالية كفاءةو  واتيةدب التعليم للطالب ديكن حيث مرحية تعليمية بيئة ضربل ـبططة

 وويائل اؼبطبوعة الويائل ىي التعليمية اؼبواد إلعداد ايتخدامها ديكن اليت الويائل
 وتسجيالت الصور متعددة التقدديية والعروض الصوتية األشرطة وتسجيالت العرض
 على اآلف ُتستخدـ اليت الويائل من. الكمبيوتر على القائم والتعليم واألفالـ الفيديو
 .الكمبيوتر تطبيقات أياس على أو اإللكًتوين اؼبدريي كتاب ىي وايع نطاؽ
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 مادة إعداد يف اؼبستخدمة اللغة تكوف أف جيب يعٌت ،الكتاب لغة يابعاً،
 اؼبادة وؿبتوى الطالب لغة ؼبعايَت وفقاً  اتصالية، صحيحة قةيدص جيدة اؼبدريي الكتاب
 إذا اؼبثاؿ، يبيل على. بالالط لغة مستوى مع لغتو تتطابق أف جيب لذلك،. نفسها

 باإلضافة. القصَتة اللغة أياليب تستخدـ أف فيجب اؼببكرة، اؼبراحل يف الطالب كاف
 يتم ،اإلمكاف بقدر. فعالة صباًل  ليميةالتع اؼبادة يف اللغة تستخدـ أف جيب ،ذلك إىل

 من صبلة أو مفردات ىنا كانت إذا. اؼبزدوجة اؼبعاين عن اؼبستخدمة اللغة ذبنب أيًضا
 ألف ،نظرًا. يشرحها أف اؼبلحن على فيجب ،معٌت من أكثر ؽبا يكوف اليت حملتملا

 اللغة أياليب تكوف أف جيب ،عاـ بشكل. اؼببتدئُت للمتعلمُت ـبصص اؼبدريي ابالكت
 ٖٗ.ؽبم بالنسبة وجذابة ومهذبة ومباشرة بسيطة فيو

 
  االتصالية ياتالكفااملبحث الثاين: 

 االتصالية الكفايات خلمد .أ 

 قلق مشاعر من جاء والذي تقريبًا، السبعينيات يف االتصايل اؼبدخل ُولد
 The أوروبا ؾبلس مؤيسات يف أعضاء من كانوا الذين الربيطانيُت الًتبويُت اللغويُت

Council of Europe ويلكنز ومنهم ،أوروبا يف والتعليمية الثقافية اؼبنظمات إحدى ىي 
Wilkins (ٜٔٚٙ)، ويدويوف Widdowson (ٜٔٚٛ)، كاندلُت Candlin (ٜٔٚٙ)، 

 ىؤالء اليزاؿ ٖ٘.(ٕٜٛٔ) Littlewood ليتلوودو  ،(ٜٜٚٔ) Brumfit برومفيتش و
 قائمال اؼبداخل على اعتمد اليت اللغة يملتعل ةيبديل طريقة إىل باغباجة نييشعر  اللغويوف

-السمعية طريقة عن راضُت غَت نواكا. فقط األمريكية الشكلية البنيوية النظرية على
 بلومفيلد من والسلوكية البنيوية نظرية أياس على قـوت اليت بصرية-والسمعية شفويةال
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Bloomfield (ٜٜٔٗ.)ٖٙ اإلنساف بُت يعادؿ ألنو إنساين غَت دخلاؼب ىذا يعترب 
 ؛للغةا شكل يف واؼبوقوؼ ؛باعبملة تووعالق اؼبعٌت إظهار على ينقادر  غَت أي ؛واغبيواف

 أيًضا اجملموعة ىذه تنقد ،ذلك إىل فةباإلضا. ياالجتماع السياؽب مرتبطة غَت واللغة
 لتشومسكي التحولية يةالتوليد لنظريةا كأياس ايتخدامو مت الذي فطريال اؼبدخل

 اؼبدخل أيًضا وينتقد اعبمل أمناط شرح أنو من الرغم على اؼبدخل، ىذا (.ٕٜٛٔ)
 ٖٛ.يجتماعاال السياؽ عن مستقل ألنو اللغة لتعليم فعاؿ غَت يعترب أنو إال ٖٚالبنيوي

 على يعتمد تعليمًيا مدخال الًتبويُت اللغوين ىؤالء يطور ،النقد ىذا على بناءً 
 دخلباؼب يسمى ما أو ياجتماع يياؽ يف احاضو  تطبيقها ديكن اليت االتصاؿ وظائف

 وأف تفارض، أو النظر وجهات وتبادؿ والتعبَت للتفسَت مستمرة عملية ىو. صايلتاال
 والرموز شاراتإل ـبتلفة نظم على وتشتمل. (infinite) ؿبدودة غَت االتصاؿ فرص

 تتكوف والىت دقيقة تعريفها حبيث أو تصنيفها يف البدء اآلف تستطيع ال اليت والعالمات
 من األفراد بُت اؼبعاين أو الريالة تبادؿ يعٌت االتصاؿ أف أخرى بعبارة. لغة أي منها

 اؼبريل يود الذي احملتوى تعٌت الريالة ىي مكونات أربعة لو وأف. للرموز عاـ نظاـ خالؿ
 والوييلة ،الريالة مصدر ىو واؼبريل عليهم، التأثَت ورائو من مستهدفا اآلخرين إىل نقلو
 ٜٖ.الريالة إليها تنتهى الىت اعبهة ىو واؼبستقبل الريالة، خالؿ من منتقلة أداة ىي

  

 االتصالية ياتالكفا مو مفه .ب 

 االتصاؿ مصطلح قدـ أوؿ لغوي( ٕٜٚٔ) Dell Hymes ىيمز ديل كاف
 القدرة لغويا) ةيالكفا مصطلح مع وأضافو  يةجتماعاال اللغوية الدرايات يف كمفهـو
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 اليت On Communicative Competence العنواف ربت دراية يف مبتكره بل .(الشيئ على
 مفهمـو بو ليقابل اؼبصطلح ىذا صاغ ولقد ٓٗ.ةيجتماعاال اللغويات كتاب يف شرحها
 أداء أو اإلؼباـ ليشمل وصاغ كما ٔٗ.األداء مفهـو أماـ تشومسكي طرحو الذي الكفاية
 باإلضافة يجتماعاال للسياؽ اغبديث دبنايبة أو ية،جتماعاال اللغويات بقواعد التطبيق

 ٕٗ.تشومسكي عند اللغوية أو النحوية بالقواعد اإلؼباـ إىل
 معُت، معٌت توصيل أو ريالة نقل على القدرة ىي ىيمز عند االتصالية يةكفا

 يف يةجتماعاال والتقاليد والقيم القواعد وبُت اللغوية القواعد معرفة بُت بكفاءة واعبمع
 (ٜٗٚٔ) Paulston بولستوف فرؽ ىيمز، مفهـو على بناءً  ٖٗ.األفراد بُت التفاعل عملية

 communicative) التصاليةا لكفايةوا (linguistic competence) اللغوية الكفاية بُت

competence) .من فردال كنسب عرفةم وى والثاين اللغة، وبنية اللغة قواعد معرفة ىو األوؿ 
 يعرؼ الفرد أف اللغوية كفاية يف .التدرجيية اؼبختلفة التفاعالت يف فعاؿ بشكل تصاؿاال

 الفرد أف االتصالية الكفاية أما. بو واع َتكفت أو انتباه بدوف ويطبقو اللغة، احملكم النظاـ
 وظائف بُت الفرد بو دييز لغوي حس توفر مع تلقائي بشكل اللغة ايتعماؿ على يقدر
  ٗٗ.الفعلي اؿملاليتع مواقف يف اؼبختلفة اللغة

 عند اللغوية بالكفاءة يسمى ما فحص يتم عندما التقسيم، ىذا يف ذلك، ومع
 وىذا،. االتصالية الكفاءة مفهـو يف تناولو يتم تشومسكي، يراه ذلك يف ودبا بولستوف،

 النحوية القواعد تطبيق على القدرة أهنا على االتصالية الكفاية ؼيعرّ  الذي تارغاف وفقي
 ًتينش ذلك أكد وقد .اعبمل تستخدـ وؼبن وأين مىت ومعرفة صحيحة صبل لتشكيل
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Stern، يتكلم وماذا يتكلم، أف ينبغي ال ومىت ،يتكلم مىت بدقة يعرؼ الفرد ،للكفاية أف 
 ٘ٗ.اغبديث أيلوب كاف طريقة وأي وأين ومىت من، ومع

 ،Savignoonيافجنوف شرحها كما االتصالية، ةيالكفا خصائص أما 
 :يلي فيما نازري نقلها

 على يعتمد وىذا ،(static) ياكنا وليس (dynamic) متحرؾ مفهـو إهنا( ٔ
 يقاؿ أف ديكن اؼبفهـو ىذا مع. أكثر أو آخر فرد مع اؼبعاين تبادؿ على الفرد قدرة مدى
 حوارا أي ذاتيا اتصاال تكوف أف من أكثر (interpersonal) طرفُت بُت شخصية عالقة

 اللغة من كل على تنطبق االتصالية الكفاية إف( ٕ .(intrapersonal) نفسو الفرد بُت
 يأخذ االتصاؿ وإف بالسياؽ ؿبددة إهنا (ٖ. اؼبختلفة الرموز نظم و واؼبكتوبة اؼبنطوقة
 مواقف ضوء يف واأليلوب للغة اؼبنايب االختيار على القدرة تتطلب إهنا يعٌت دبواقفو

 ما ىي الكفاية إف. واألداء الكفاية بُت فرقا ىناؾ إف( ٗ. اؼبشًتكة واألطراؼ االتصاؿ
 ضوئو ويف ،تومالحظ ديكن الذي الوحيد الشيئ وىو تفعل، ما ىو األداء أما تعرؼ

 من مطلقا، وليست سبيةن االتصالية الكفاية إف( ٘ .وتقوديها وتنميتها الكفاية تتحدد
 ٙٗ.معقوؿ أهنا حبث واحد درجة عن وليس ؽبا، درجات عن التحدث ديكن ىنا

 
  االتصالية الكفايات مكونات .ج 

 ويوين كانايل كاف. الًتبويُت اللغويُت طورىا التواصلية الكفاءة ،ىيمز بعد
Canale-Swain (ٜٔٛٓ )ياتكفالل مها عند .اىاطور  الذين اللغويُت أوائل من امه 

 مث .الثقافية-يةجتماعواال ،وااليًتاتيجية ،النحوية يةالكفا وىي ،مكونات ثالثة ليةاالتصا
 مكوف على زادىا ىو. أربعة إىل الثالثة اؼبكونات ىذه نفسو( ٖٜٛٔ) كانايل طور

 ليست اإليًتاتيجية الكفاءة أف ،(ٜٜٓٔ) Bachman حبماف رأىو . اػبطاب ربليل
-يلس أما. (Illocutionary) ةاإلقبازي ةالفعلي بالكفاية ايتبداؽبا ويتم االتصالية للكفاية
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 يعٌت اؼبكوف عليها وزادوا كانايل،ل فقواات توريلو  Dornyei دورينو  Celce-Murcia مورييا
 أنو إال (.ٕٔٔٓ)Littlewood اليتوود اهتطور  االتصالية الكفاية وأخَتاً، .العملية الكفاية

 فإف لو، ووفًقا. ثقايف-ياجتماع مصطلح يستخدـ بل االتصاؿ، مصطلح يستخدـ ال
 اللغوية يةالكفا عليها تشمل (socio-culture) الثقافية-يةجتماعاال الكفايات مكونات
ٚٗ .الثقافية-يةجتماعواال واللغوية والرباغماتية واػبطابية

  
 اإلقبازية الفعليةو  الرباغماتية باؼبكّونات اؼبقصود ل،قب من التحليل لىع ناءً ب

 الذي ،حبماف رأي عن خيتلف ىذا. يةجتماعاال اللغويات ةدراي يف دخلت قد والعملية
 أف نبغيي .اإلقبازي الفعليو  يجتماعاال اللغة علم عن اؼبسؤولة ىي الرباغماتية فأ رأى

 فيو حيدث الذي السياؽ منيتض الرباغماتية راياتالد ؾباؿ ألف ،ضبافبا رأي تصحيح
 تغطي أف ديكن اليت يةجتماعاال اللغوية الدرايات من أصغر فهو لذلك ،االتصاؿ
 ـخدستي أف ينبغي ،حُت يف. للغة والسياقية يةجتماعاال سياقاتال من متنوعة ؾبموعة
 يكوف ،الوقت ىذا يف ألنو ،مستقال االتصالية الكفايات أجزاء من جزء الثقايف اؼبكوف

 لو يكوف حبيث مستقل الثقايف علم من أيايي علم وىو ،وجياألنثروبول اللغة علم
 اليت االتصالية الكفاءة مكونات تبسيط ديكن اغبجة، ىذه أياس على .ؿبددة مفاىيم
 تلي كما وىي مكونات، طبسة إىل أعاله اللغويوف قدمها

 فهم على الفرد قدرة ىي (grammatical competence) النحوية الكفاية ،أوال
 .اعبمل وتكوين ةالكلم وتكوين واؼبفردات مالئيواإل للغة الصوتية األشكاؿ وايتخداـ

 القدرة اللغة نظاـ معرفة أي اللغوية الكفاية من تشومسكي يراه ما إىل تشَت التعريف ىذا
 ٛٗ.ايتخدامها على للفرد والكفاية

 وعالقات الكالـ يف النطق ىي واتاألص علم يف ربليلها يتم اليت العناصر
 يف ربليلها يتم اليت العناصر. الكالـ يف التنغيم وأمناط النطقي والنرب ،الكالـ يف النطق
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 ا،وؾبموعاهتا ىالعناصر  إمالئية مصطلحات ،للغة والصامت الصائت ىي اإلمالء علم
 ترتبط اليت العامة ظاأللفا ىي اؼبفردات يف ربليلها يتم اليت العناصر. وعالماتو والًتقيم

 التعبَتات ومعٌت تصالية،اال اؼبتعلمُت احتياج تحليلب اؼبتعلقة اؼبختارة باؼبوضوعات
 اليت العناصر. السياؽ يف األخرى اؼبفردات لعناصر األيايية واؼبعاين السياقية، صطلحةاؼب

 اللغوي والتصريف الكلمة أشكاؿ ىي الصرؼ علم أو الكلمة تكوين يف ربليلها يتم
 صبلةو  تراكيب ىي النحو أو اتالكلم تكوين يف ربليلها يتم اليت العناصر. واالصطالحي

  ٜٗ.اؼبعُت السياؽ يف كالـو  صبلو 
 وعشروف شبانية اؽبجائية اغبروؼ ىي األصوات علم يف العربية خصائص من

 ىي الصرؼ علم يفو . وغَتىا الكتابة يف والقطع الوصل واؽبمزة النطق، يف أياييا حرفا
 غَت آخر إىل واحد وزف من وتتغَّت  نفِسها، اغبروؼ من الكلمات تشتق إذ يعٌت اشتقاؽ
 اليت العديد الكلمات وجود ىو الًتادؼ ىي اؼبفرادات ويف. دةمساع كلمة إىل اغباجة
 ىو اإلعراب ىي النحو لمع ويف. وغَتىا اؼبعٌت يف سباـ إعطاء دوف واحدة داللة تعطي

 كانت يواء الصحيح، السبيل على التعبَت يف موقِعها ق  وفْ  الكلمات هناية تشكيل
 أو الكلمات ترتيب تغيَت عن تُغٍت قد عالماهتا فإفّ . حركات أو أحرفاً  اإلعرابية العالمات

 .اؼبعاىن توضيح يف دورٌ  وؽبا اعبملة،
. والكتابة والقراءة كالـوال االيتماعك اللغوية اؼبهارات اللغوية الكفاءة تشتمل

 تضمُت فسيتم ،العربية مثل للطالب ثانية لغة ىي تدريسها يتم اليت اللغة تكان إذا
 شفهيًا اؼبنقولة الريائل أو اؼبعلومات نقل نشاط ىي الًتصبة. فيها أيًضا الًتصبة مهارات

ٓ٘.اؼبستهدفة اللغة إىل األصلية اللغة من كتابًيا وأ
 السابقة، النحوية الكفايات يف كما 

 ىذه من كل. والعليا واؼبتويطة االبتدائية مثل مستويات ؽبا أيًضا تاؼبهارا الكفاية فإف
 .ومفاىيم مصطلحات ؽبا اؼبهارات
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 فهم على الفرد قدرة ىي (discourse competence) اػبطاب ربليل ةيكفا ثانيا،
 من .السبكو  التمايك يف وصالنص أنواع من ختلفةاؼب اللغوية اؽبياكل ؾبموعة وايتخداـ

 ىي شكاؿاأل خالؿ منو  ،اؼبكتوبة وأ كانت نطوقةم وييلتها من نظورةم النص أنواع
 ىو التمايك. ةومعلوماتي ةوإرشادي ةوإخباري ةتفسَتيو  ةحجاجيو  ةيويرد ةيوصف نصوص
 الرابط وأ سبكال. يلفظوال النحوي اؼبستوي على النص يف اعبمل بُت العالقة انسجاـ
 ايتيعاب على قادرة كاملة وحدة ػبلق حةوالصحي الدقيقة اؼبعاين انسجاـ ىو اؼبنطيقي
( ٔ ىي. للخطاب أدوات ثالث ىنا، .معينة غراضأو  أىداؼ لتحقيق واؼبفاىيم األفكار
 التضاد ىي اؼبفردات( ٕ. والتعويض والتوازي واؼبرجع والقطع االقًتاف وىي النحوية

 مثل اػبطاب، ءأجزا بُت اؼبعٌت عالقة وىي الداللية،( ٖ. وىيفونيم واؼبقارنة والًتادؼ
 الفسحة، ونتائج هنيجة،-وخلفية والغايات، ،يةوالويائل ،يةوالنتائج ،السببية العالقات
 واألمثاؿ، احملدد،-ـوالعا ،اتوالتعريف واإلضافات، واؼبقارنات، النتائجية،-والظروؼ

ٔ٘.للمحادثة الوييلة نواعأو  اؼبشاركُت بُت يةجتماعاال والعالقات اؼبوضوعات، وحدة
  

 قدرة ىي (sociolinguistic competence) ةيجتماعاال ويةغللا الكفاية ا،ثالث
 ةياتصال ظائفبو  اؼبنايبة النحوية األياليب أو النحوية صيغال وايتخداـ فهم على الفرد
 اؽبيكلي النمط يى النحوية بالصيغ اؼبقصود. اؼبختلفة يةجتماعاال السياقات يف معينة
 وأما .وغَتىا واػبرب ،نهيوال ،واألمر الطلب مثل ؿاالتصا يف ؿبددة وظيفة لو الذي

 مثل اؼبتحدثُت حيث من( ٔ: أقساـ ثالثة يةجتماعاال اللسانيات يف أيضا هبا يقصد
 من( ٕ وغَتىا، اللغوي واؼبصطلحات والعامية ألكروليك،او  واللهجة، للفرد، اللهجة
 والرظبي عياريواؼب اعباميدي يلوباأل مثل شكلية يف والوظائف االيتخداـ حيث

 ٕ٘.واؼبكتوبة لسانيةال مثل الويائل حيث ومن( ٖ والعادي، واإليتشاري
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 ىي أياييا وظائف يبع يف ىاليداي جيعلها كما ىي اتصالية بوظائف واؼبراد 
 األشياء على للحصوؿ اللغة ايتخداـ ىي (instrumental function) النفعية فةيالوظ( ٔ

 إصدار أجل من اللغة ايتخداـ ىي (regulatory function) التنظيمية الوظيفة( ٕ اؼبادية،
 ىي (interactional function) التفاعلية الوظيفة( ٖ يلوكهم، وتوجيو لآلخرين، أوامر

 الوظيفة( ٗ واآلخرين، الفرد بُت واألفكار اؼبشاعر تبادؿ أجل من اللغة ايتخداـ
 مشاعره عن الفرد يعرب أف جلأ من اللغة ايتخداـ ىي (personal function) الشخصية

 أجل من اللغة ايتخداـ ىي (heurictic function) االيتكشافية الوظيفة ،وأفكاره
 function) التخيلية الوظيفة( ٘ فيها، التعلم يف والرغبة الظواىر أيباب عن االيتفسار

imaginative) دالفر  إبداع من وتصورات زبيالت عن تعبَت أجل من اللغة ايتخداـ ىي 
 ايتخداـ ىي (representational function) بيانيةال الوظيفة( ٙ الواقع، مع تتطابق مل وإف

 ritual) الشعائرية الوظيفة( ٚ لآلخرين، وتوصيلها واؼبعلومات األفكار سبثل أجل من اللغة

function) فيها، السلوكيات عن والتعبَت اعبماعة شخصية لتحديد اللغة ايتخداـ ىي 
 حىت منها كلمات وبناء باللغة اللعب ىي (play function) باللغة لتالعبا فةيوظ( ٛ

 ٖ٘.اللغوي النظاـ إمكانات كل ايتغالؿ وؿباولة معٌت، بال كانت ولو
 ايتخدامها يتم اليت اؼبوضوعات ىي اؼبختلفة يةجتماعاال بالسياقات واؼبقصود

 ة،وؿباضر  والسوؽ طعاـال مثل عينةاؼب يةتصالاال واقفاؼب يف اؼبتحدثُت بُت من كريائل
 ذلك من أكثر أو الكالـ من واحد شكل يف اللغوية التفاعالت وىي اؼبواقفو  وغَتىا،
 . معينة وظروؼ ومكاف وقت يف واحد موضوع مع األقل على طرفُت يشمل

 الفرد قدرة ىي (antropolinguistic competence) ةالثقافي اللغوية الكفاية رابعا،
 ذلك لثقافة انعكاًيا باعتبارىا اجملتمع هبا تحدثيو  ستخدمهاي اليت اللغة فهم على

ٗ٘.بأكملها اجملتمع
 حيث من اآلخرو  ة"اللغ"يف  حيث من أحدمها قسماف الكفاية ىذه 

 تصبح اليت موالقي اؼبعاين مشروع ىو يلفظ( ٔ ىي لغويال حيث نم .ة"اللغ "حوؿ
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 مشروع ىو كبوي( ٕ. فيها تقع اليت بالثقافة اؼبنايبة اؼبفرادات هبا ينتج لغويا شكالً 
 تقع اليت بالثقافة اؼبنايبة النحوية قواعدال هبا ينتج لغويا شكالً  تصبح اليت موالقي اؼبعاين

 لغويا شكالً  تصبح اليت يموالق اؼبعاىن مشروع ىو الثقايف أو اؼبصطلحي التعبَت( ٖ ،فيها
 تقع اليت بالثقافة اؼبنايبة وغَتىا واجملاز وااليتعارة كاؼبثل اػباصة التعبَتات هبا ينتج
  ٘٘.فيها

 وغَت متماثلة ىي أقساـ ثالثة إىل تنقسم منها كل الثانية اللغة تدريس يف
 األـ واللغة تدريسها يتم اليت الثانية اللغة بُت ىي تماثلةدب اؼبراد .متفارقة و متماثلة

 غَتب واؼبقصود. ثقايفال أو اؼبصطلحي والتعبَت والنحوي ياللفظ يف متشابػهاف للداريُت
 يف متشاهبُت غَت للداريُت األـ واللغة تدريسها يتم اليت الثانية اللغة بُت ىو متماثلة
 اليت الثانية اللغة بُت ىي ةفارقدبت ويقصد. الثقايف أو اؼبصطلحي والتعبَت والنحوي اللفظي

 اؼبصطلحي لتعبَتوا والنحوي اللفظي يف ُتمتوازن غَت للداريُت األـ واللغة هاتدريس يتم
 ٙ٘ .ؾبمال ىخر واأل منفصال أحدمها تكوف قد ،الثقايف أو

 الكفايات تنقسم يظفلال غَت التواصلب يسمى ما أي لغويال غَت حيث من
 دراية ىي (kinesics) جسدية حركية( ٔ ىي أقساـ، ثالثة على الثقافية االتصالية

 العُت وحركات الوجو اتوتعبَت  واإلدياءات اليدين حركات يشمل الذي اعبسم سلوؾل
 واؼبواقفية العاطفية لحالةل دراية ىو (paralinguistic) اؼبصاحبة اللغة( ٕ وغَتىا،

 مستوى مثل هافي الصوتية اإلشارات وتشمل التواصل، صاحبت يتال للفرد واألفكار
 للمسافة دراية ىي (proxemic) تقريبية( ٖ ذلك، إىل وما الكالـ بليغو  الصوت

 ىي آخر وبتعبَت باؼبستمع، اؼبتكلم تربط اليت اعبلوس وترتيبات تباعد مثل الزمكانية
 ٚ٘ .اجملاؿ يف وسبوضعهم اؼبتواصلُت بُت اؼبوجودة اؼبسافة دراية
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 معٌت( ٔ: قسمُت على يشمل بالثقافة اؼبقصود فإف العربية، اللغة يياؽ يف
 العملية اؼبمارية يف لكن ف،ـبتلفا كالمها الواقع، يف. اإليالـ( ٕ نفسها، العربية الثقافة

 العربية الثقافة ىو الدراية ىذه يف بالثقافة اؼبقصود فإف لذلك. كثَتا فصلهما يتم ال قد
 والفنية الفكرية والنشاط حقائق ؾبموع ىي ؾبتمعة، أو منفصلة كانت يواء ،اإليالمية

 غبقيقة ذلك ومع ،العربية اغبضارة إىل اؼبنتمية الشعوب من اؼبعاصرة للمجموعة والعلمية
 انتشر عندما الثقافة ىذه حدود زبطى العربية يف األمر أف إال وخصائصها العربية الثقافة

 أينما اإليالمي الديٍت يفرضها تعبدية لغة صارت العربية أي الكرًن القرآف ونزؿ اإليالـ
 .معو وحيملها حل

 على الفرد قدرة ىي (strategic competence) ةاليًتاتيجيا الكفاية خامسا،
 االتصاؿ يف االختناقات إخفاء إىل هتدؼ اليت اللفظية وغَت اللفظية االيًتاتيجيات

 ىذه ايتخداـ يتم. االتصاؿ فعالية وربسُت الفعلي االتصاؿ كفاية عدـ ألف الناجم
 تركز(. والقراءة والكتابة الكالـ االيتماع) اللغة مهارات مستويات صبيع يف الكفايات

 اللغوية والثقافة اللغوية والنفسية واػبطابية واللغوية النحوية الصعوبات لىع الكفاية ىذه
( ٔ: ىي الكفاية ىذه يف اؼبستخدمة األياليب من ٛ٘.اتصاؿ يف األداء وربسُت

 إجراء( ٖ الصياغة؛ إعادة( ٕ والقواعد؛ القاموس مثل اؼبرجعية اؼبصادر ايتخداـ
 بوظائف واحد كبوي شكل( ٘ اللفظية؛ غَت الرموز( ٗ والتباطؤ؛ والتفسَتات التكرارات

 اإلجراءات( ٜ النطق؛ يف ونرب تنغيم (ٛ ـ؛األ اللغة( ٚ ؿبايدة؛ كبوية قواعد( ٙ ـبتلفة؛
 التخفيض؛ أو التجنب( ٔٔ مستمرة؛ احملادثة إلبقاء التوقف( ٓٔ للضوضاء؛ اؼبضادة

 ٜ٘.اؼبعٌت على التبادؿ يمظتع( ٗٔ و الوقت؛ ايتخداـ( ٖٔ ؛ةاللغوي التالعب( ٕٔ

 من ااختصار  يعرؼ أف الفرد على جيب اإليًتاتيجية، القدرة ىذه تنجح لكي
 فصلكال فيو االتصاؿ وقع الذي (setting) احملل أو اؼبكاف ىي يمزؽب speaking كلمة

 نفس أو كالثقافة اغباؿ ظاىرة غَتب تعلقاؼب (scene) واؼبشهد. ىاوغَت  ،والبنك والبيت
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 أو القارئ، أو واؼبخاطب الكاتب، أو باؼبتكلم تعلقاؼب (participant) واؼبشًتؾ. اؼبتكلم
 act) والشكل .كالمو من اؼبتواصل غرضي دبا ةتعلقاؼب (ends) والغاية .ستقبلواؼب اؼبريل

sequence) نايبةدب ترتيبها وكيف اؼبستخدمة ملةكاعب يووؿبتو  الكالمي بالشكل تعلقاؼب 
 الريالة نقل يف اؼبتكلم وجهد إلقاء، وكيفية اتباللهج لقتعاؼب (key) واؼبفتاح. للموضوع

 غَت أو منطوقة إما االتصالية بالويائل ةتعلقاؼب (instrument) داةواأل. بالعناية أو باعبد
 األخالؽب نايبي ما شَتوت االتصاؿ بنظاـ تعلقاؼب (norm) النظاـ .ذلك وغَت قةمنطو 

 اؼبختلفة اػبطاب عا نو أ يف الواضحة اغبدودب لقتعاؼب (genre) والنوع. التكلم عند واألدب
 ٓٙ.ذلك إىل وما وصوالنص واحملاضرة والدعاء وشعر أيلوب مثل
 

 االتصالية الكفايات أساس على التعليمية املواداملبحث الثالث: 

 الكتاب خاصة التعليمية اؼبواد إلعداد معايَت ذبد السابقة مفاىيم على بناء
 اليت التطبيقات من موعةاجمل يلى فيما. هبا ناطقُت غَتل بيةالعر  اللغة لتعليم اؼبدريي
 لطعيمة بناء خاصة مصادرىا من ومصدرا اؼبعاييَت قائمة بناء أيس من أيايا تشكل

 :وناقة

 الدارس تزويد ىي (weak version) الضعيفة أحدمها صورتُت، فيو. اؼبدخل أوال،
 القوية واألخرى. تصاؿاال غراضأل اللغة ايتخداـ خالؽبا من يستطيع اليت بالفرصة

(strong version) الفرؽ ىو ىذا إف .اغبقيقي باالتصاؿ يكسب نفسو اللغة تعلم أف ىي 
 اعبيد واؼبواد. االتصاؿ خالؿ من اللغة تعليم وبُت اللغة، خالؿ من االتصاؿ تعليم بُت
 أياييا ئفوظا ثالثة واداؼب ؤديت أف فيو ينبغيو . القوية الصورة فيو تسورد الذي ىو

 اؼبتعلم وتدريب فباريتها من اؼبتعلم وسبكُت منها منادج تقدًن وىي درايية،لل بالنسبة
 ٔٙ .مثلها إنتاج على
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 ياجتماعو  كبوي اتصاؿ تنمية على ساعدت الدرايية اؼبواد منها. أغراض ،ثانيا
 ٕٙ.لعربيةا باللغة الداريُت عند واآلخرين بينو واتصاؿ ونفسو الفرد بُت اجيَت وايت ثقايفو 
 باحتياجات اؼبنايبة اوأدائه االتصاؿ كفاية إىل اؼبتعلمُت عند اللغوية الكفاية ليربو و 

 منو مطلوب لغوي أداء كل أغراض على خاللو من اؼبتعلم يتعرؼو  ٖٙ.اغبياة يف للمتعلم
 أو صراحة عليها الكتاب نص يواء يعرفها أف منو مطلوب معلومة كل أو بو، القياـ
ٗٙ.ياهثنا من جتتايتن

  
 أف إىل اؼبتعلم توجيو على ربرص اؼبواد( ٔ ىي عامة اعبيدة اؼبواد .اؼبواد ،ثالثا

 بُت يفصل ال ىنا يف اللفظ، الرباعة على وليس اؼبعٌت على ينصب أف جيب االىتماـ
 وربقيق عنها والتعبَت األفكار نقل على يكوف أف ينبغي فيها والًتكيز واؼبعٌت الشكل
 طريق عن اللغوية القواعد تقدًن من التخلص وكانت( ٕ .توريال من اؼبريل ىذؼ
 يف اؼبقدمة اللغوية اؼبادة تكوف وأف. وثقافتها يياقها عن اؼبعزولة أو اؼبصطنعة اعبمل
 تستخدـ اليت الطرؽ للدارس تقدـ( ٖ. يسر يف جيدىا أف يستطيع للدارس متاحة التعلم

 ،وثقافتها اغبياة يياقات أنواع يف اؼبختلفة ومعانيها واعبمل والًتاكيب اؼبفردات ألداء هبا
 افيه وضعت( ٗ. منها تتكوف اليت واعبمل والًتاكيب اؼبفردات ؾبرد ىنا اؼبقصود وليس

 ما أو اؼبختلفة ومعانيها واعبمل والًتاكيب اؼبفردات ىذه اليتخداـ اؼبصاحبة اإلشارات
 ٘ٙ.منها اغبديث يبق الىت اللفطي غَت تصاؿاالب يسمى

 للداريُت باللغة ؿبدودة السابقة اػبربة( ٔ ىي اعبيد ىااختيار  حيث من
 جيب غَتاتمت من ذلك غَت إىل ودوافعهم اؼبختلفة وقدراهتم العربية تدريس من وأغراضهم

 كانت( ٕ .منهم ـبتلفة كل تنايب حبيث الدرايية اؼبواد اعداد عند االختيار يف أخذىا
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 تعديل مع .عنها التعبَت يف وأصدؽ اغبياة إىل قرباأل اؼبوثقة األصلية النصوص على اؼبواد
 تقدـ ينبغي( ٖ .والتدريبات التعليمية راضغاأل لتأدية يصلح أف أجل من تعديلة يلـز ما

 العريب والثقافة اجملتمع يف تستخدـ اليت (authentic materials) األصلية اؼبواد من منادج
 ينبغي( ٗ .معها التعامل وأيلوب ياةاغب يف اؼبواد ىذه أشكاؿ على اؼبتعلم يعرؼ حىت

 يساعد فبا والثقايف يجتماعاال االتصاؿ دبوافق الوثيقة الصلة ذات اؼبفردات اختيار
 ىذا مثل يف ينبغي وال االتصايل، اؼبوقف يف اؼبطلوبة اللغوية الوظائف أداء على الدارس
 الدرايية اؼبادة بناء ينبغي( ٘ .اؼبفردات ىذه انتقاء يف القواميس على االعتماد اؼبوقف

 إىل اغباجات ىذه وربويل الداريُت، عند اللغوية للحاجات الدقيق التحليل أياس على
 ٙٙ.الدرايية اؼبادة تشبعها لغوية وظائف

 التعليمية للمواد أف Richards-Rodgers ورودجرز ريتشاردز ظبى رأىو 
 التعليمية اؼبواد( ٔ ىي ،الرئيسية األنواع ثالثة االتصالية اللغة تدريس يف اؼبستخدمة

 ،Morrow-Johnson جونسوفو  مورو كتبو( ٜٜٚٔ) Communicate باكت مثل النصية
 ىي ةاؽبمامي يةعليمالت اؼبواد( ٕ ،فيو كالعادة ملاعب أمناط أو تكرار أو حوار يوجد ال

 على مت اليت الواجب أياس على واألنشطة وؿباكاة ألعاب على ربتوي تعليمية مواد
 األصلية اؼبكونات ىي ،يةالواقع تعليميةال واداؼب( ٖ ،تصايلاال لغةال تدريس لدعم ادايتعد

 اؼبرئية اؼبصادر أو والصحف اإلعالنية اجملالت مصدرىا ىي كما الفصل يف اغبياة من
 ٚٙ.والريومية

 باألشكاؿ اللغوية اؼبهارات بُت التكامل إبراز ينبغي ،اعبيد هاتنظيم حيث ومن
 على اللغوية الظاىرة توزيع يفضلو  ٛٙ.الوحدة بنظرية يسمى ما أو اغبياة يف بو تتم الذي
 ما أو واحد دروس يف تركيزىا وعدـ االتصاؿ اؼبوقف يف ردىااو  حسب الدروس من عدد

 جزئيات كل على يؤيت أف ،إذف الالـز من ليس .(spyral) اغبلزوين باؼبنهج يسمى
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 Wilkins ويلكينز عند. كثَت اؼبستخدـ اآلخر اؼبنهج .واحد سدر  يف اللغوية الظاىرة
 واعبمل القواعد أمناط على يعتمد منهج يعٍت (structural) ىيكلي منهج ىو( ٜٙٚٔ)

 أو فكريو  ،االتصالية الوظائف على يعتمد منهج يعٍت (functional)ووظيفي
 إىل وما واؼبوقع الكمية مثل اؼبفاىيمية الفئات على يعتمد منهج يعٍت (nosional)نظري
 جوىر حوؿ يدور وظيفي حلزوين منهج ىو( ٜٓٛٔ) Brumfit برومفيت وعند. ذلك
 وظيفي ىيكلي منهج ىو( ٜٓٛٔ) Allen ألن وعند. ىيكلي منهج

 جوؼ وعند. اؼبتعلمُت بُت التعاوف على يعتمد منهج يعٍت (interactive)وتفاعلي
 Widdowson ويدويوف ؛يوظيف منهج ىو( ٜ٘ٚٔ) Jupp and Hodlin وىودلُت

 يمهام منهج ىو( ٖٜٛٔ) Prabhu براهبو عندو  .تفاعلي منهج ىو (ٜٜٚٔ)
(practice )كاندلُت وعند. األنشطة على يعتمد منهج يعٍت Candlin (ٜٔٚٙ)، وىانر 

 يعٍت ميالتعل تدىور منهج ىو( ٜٛٚٔ) Hanner-Stanchina and Riley ورايلي يتانتشينا
 ٜٙ.(problem based) اؼبشكالت حل على يعتمد منهج

 عتبارإل اؼبواد يف اللغوية اؼبهارات ترتيب خيضع ىو ،اعبيد هاترتيب حيث من وأما
. آخر يف بالكتابة أو بااليتماع بيدأ فقد. اؼبتعلمُت واحتياجات الربنامج بأغراض خاصة

 القريب من إما ،ةالثقافي اؼبواد أيضا يرتب وأف ٓٚ.للمهارات مطلق ترتيب ليس فيها لكن
 اغبس من أو األويع، اجملتمع إىل األيرة من او اؼبستقبل، إىل اغباضر من أو لبعيد،ا إىل
  ٔٚ.اؼبعٌت إىل

 واؼبواقف والثقافة التفكَت على الدارس يدرب( ٔ وى اعبيد هاتدريب حيث ومن
 مواقف على الدارس يدرب( ٕ .بالعربية غَته مع اآلراء تبادؿ على أيضا ويدربو بالعربية

 االتصاؿ موافق مع والتكيف البدائل بُت االختيار على تصبح القدرة ميةتن أي االتصاؿ
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 على الدارس يدرب( ٖ .العربية تعليم أغراض من أياييا ضاغر  والثقايف يجتماعاال
 ومن الكتابة خالؿ من القراءة على بيتدر  مثل األخرى مهارات خالؿ من واحدة مهارة
 على الدارس يدرب اليت اللغوية تجاباتاالي تتعدد أف ينبغي( ٗ .وىكذ الكالـ خالؿ

 ىناؾ إف الداريُت من التوقيعات يف اؼببالغة ـعد ينبغي( ٘ .واحد اؼبوقف يف ايتخدامها
 الكفاية وبُت يستخدموهنا، عندما بالعربية الناطقُت لدى االتصالية الكفاية بُت فرقا

 أف األجنيب بحس العربية ستخدموفي عندما أخرى بلغات الناطقُت لدى االتصالية
 كما االتصاؿ تدريبات وخصائص ٕٚ.مستواه إىل بالوصوؿ لو توقع فو د العريب من يقرب

 ما ربمل الىت األمناط باختيار يقـو الذي ىو وحده الطالب تدريبات يف ىي طعيمة قاؿ
 والثقايف يجتماعواال اللغوي بالصواب األمناطو  جدا، ةـبتلف قفاومو  عنو، التعبَت يود

 االيتعماؿ لغة من تستمدو  ؿبددة، بايتجابة ملـز غَت طالب يعٌت كاملة ةوحركي معا،
 إذ فعاؿ بشكل تطبيقها ديكن الفردي التعليم فكرة أف يعٌت فردي والعمل الصف، خارج

 قادرا يصبح حبيث الطالب وإعداد الصغَتة، واجملموعات للفرد أيايا موجو العمل أف
 ٖٚ.الصف خارج اعبو مع التكيف على

 ألف. فيها األفضل الطريقة ىي االتصالية توليفيةال الطريقة. طرؽال ،رابعا
 توفَت ينبغي أف ىناؾ اؼبهمة. اؼبختلفة السياؽ على يعتمداف الدرايية واؼبواد األغراض

 قدر على اغبياة تنتقل طبيعية ومواقف اتصالية أنشطة يف الدارس يتحرؾ لكي الفرصة
 Morrow مورو وصفها كما اتصالية لطرؽ معايَتو . الدراية حجرة إىل اإلمكاف

 :وىي (ٜٔٛٔ)
 عمليات تنفيذ على يركز درس كل أف أي فعلو، جيب ما على تعرؼ( ٔ 

 على الطريقة ىذه تشغيل أي اعبزء، من أفضل الكل( ٕ التعلم، أىداؼ ىي معينة لغوية
 فجوات بُت التعاوف كاف ىناؾ اؼبهماف، والشكل العملية( ٖ اػبطاب، أو اعبملة

 ،وغَتىم اؼبتحدثُت بُت الريائل فجوة يد ىو االتصاؿ من الغرض ىي اؼبعلومات
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 بشيء اؼبتعلقة األفكار أو األيلوب أو اللغة اختيار يف أحرار اؼبتعلموف ىي واػبيارات
 اللغات ميتعل( ٗ .واآلخرين اؼبتحدثُت بُت يتعاطى ىو الفعل وردود و،اتصال يتم

 اؼبواقف يف اؼبتعلمُت لتشجيع الفصل أنشطة إنشاء ميت أي اؼبدروية اللغة بايتخداـ
 أخطاء دائًما ليست األخطاء( ٘. تدريسها يتم اليت اللغة يستخدموف حبيث ليةتصااال

  ٗٚ.االتصاؿ من مستوى أعلى إىل تصل كعملية أخطاء يعٌت
 وذلك اللغة، تدريس على الداريُت دوافع ايتثارة فيها. ويائل ،خامسا

 .اغبياة يف اغبقيقي االتصاؿ مواقف من األىداؼ ىذه وموقع الدارس، بأىداؼ مهعريفتب
 تعليمية بويائل يستعُت أف ديكن اللغوية ومهارات االتصاؿ كفايات أية تدريس أف دبا

 جيد الذى التعليمي اؼبوقف وينايب ينايبو ما منها ينخيتار  أف اؼبدريُت فعلى ـبتلفة
 أف اللغوية، تعليمية ؼبواد خاصة. وتقوديو وطرقو فيو وتدريب هومواد غراضوأ مثل فيو نفسو

 وغَتىا، صطلحةم اتوتعبَت  وتراكيب كمفردات ؿبتواىا يف تربط فأ ربب الوييلة
 وأف. السابقة وخرباهتم وقدراهتم الداريُت بفكر ئهااوأد اللغوية كاالتصالية وأنشطتها

 وصلة ها،من نقلت اليت يةجتماعواال الثقافية اللغوية اؼبعاين أو الريائل عن تعتبَت الويائل
 موضوع مع تتنايب أف وؿبتواىا الوييلة على أف بذلك يقصد يعٌت باؼبوضوع ؿبتواىا

 .اؼبدروية اللغوية الدرايية اؼبادة
 على بناءً  التواصلية اللغة اختبار يف االتصاؿ مهارات تطبيق .تقوًن ،ياداي

 والثقايف، يجتماعاال اللغة وعلم اللغوية، اؼبهارات من تتكوف اليت الصيغة تفصيل
 خيتلف( ٔ ىي االتصالية اللغة اختبار ػبصائص بالنسبة أما. وااليًتاتيجي واػبطاب

 يف درمصا توجيو يتم( ٕ اؼبعُت، والغرض اػبلفية حبسب اؼبوضوعات واختيار احملتوى
 اؼبرجعية اداؼبو  نوعأ( ٖ .اليومية واللغة ةأكادديي ؾباالت كبو اللغة اكتساب مواد اختيار

 عربية جريدة من ونسخة والصحف الثقافية واجملالت الكتب مثل األصلية اؼبواد من
 دبا وأشكاؽبا، االختبارات أنواع( ٗ. وغَتىا عربية بريد وطوابع العربية األغاين من وأغنية

                                                             
74

 Morrow K., “Principles of Communicative Methodhology,” in K. Johnsoh dan K. 
Morrow (ed.), Communication in the Classroom: Applications and Methods for a Communicative 
Approach (London: Logman, 1981), 59. 
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 ومونولوجات، ،ال أو بنعم بإجابات األيئلة توجد وال ،اؼبوضوعية أو الذاتية ذلك يف
 التكاملية االختبارات ربتل أف ينبغي فيها (٘ ٘ٚ،ُتقشانال مع وؿبادثات ،تومقابال
 األداء قياس على أقدر ىي إذ االتصايل، اؼبدخل ضوء يف اللغة تعليم كتب يف مكاهنا

 والتحريري الشفوي عبَتتال ىي االختبارات ىذه من. الداريُت عند اللغة يف العاـ
 ٙٚ.التتمة واختبار واإلمالء

 :البحث يف اؼبستخدـ النظري اإلطار ىذا يوضح التايل شكلال ولعل
 

 
 
 
 
 
 
 

 النظري اإلطار. ٔ الصورة
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 Muradi, “Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” 45–46. 
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 .ٙٚ ،وااليًتاتيجيات اؼبناىج بُت اتصاليا اللغة تعليم والناقة، طعيمة 

 على أياساؼبواد التعليمية 
 االتصاليةكفاية ال

خطاب وعلم اللغة كبوي، و 
 ي والثقايف وإيًتاتيجيجتماعاال

 تصاليةاال الكفاية

 االتصايل اؼبدخل

 ةقيطر و مدخل وغرض ومواد 
 ووييلة وتقوًن

 أيس اؼبواد التعليمية

 اؼبواد التعليمية
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 الثالث الفصل
 البحث ةيمنهج

 
 ونوعه البحث مدخل .أ 

. وعلمي منهجي حيث من :قسمان عامة البحث ىذا يفادلستخدم  ادلدخل
-synthetic) استداليل-صطناعيا مدخل ىو منهجي حيث من ادلستخدم ادلدخل

heuristics)
 كتاب حتليل على اإطار  االتصالية الكفايةو  التعليمية ادلواد نظرية جتعل ىو 4 

 علم دخلادل ىو علمي حيث من ادلستخدم مدخلو وأما 2.ادلعاصرة العربية اللغة ادلدرسي
 اللغة تدريس ممارسة عن وتشرح حتلل اليت التطبيقية اللغويات ىوو  ،التعليمي اللغة

-اصطناعيا مدخال البحث ىذااسخدم  .والًتبوية اللغوية النظريات أسس على هاوتعليم
 بيانات أن أي. جديدة نظريات أو فرضيات على للعثور فرصة وفر فيو ألن ااستداللي
 التعليمية اللغويات ادلدخل ستخداموا. ادلستخدمة بالنظرية تتناسب أن توجب ال البحث

 اللغويات احلقول من جزء ىي فيو بحثادل وادلوضوع خدمةادلست والنظريات األشياء بأن
 .التطبيقية اللغويات من فرع أو الًتبوية

 على معتمدا مكتبيا جيري الذي البحث أي مكتبية، وى البحث ىذا نوع
 البحث ىذا طبعية وأما. ادلنشورة أو اإليليكًتونية أو ادلطبوعة ادلتاحة وادلعلومات البيانات

(the nature of research) تقوميي-وصفي وى (descriptive-evaluative) حبث ىو 
 العربية اللغة" ادلدرسي تابالك يف ةاالتصالي الكفايةو  التعليمية ادلواد أسس يف شروحم

 قيمهاو  حللها ذلك، وبعد 3.مادتو طرح أو إضافتو بدون تشكولز إليكيهارد" ادلعاصرة
                                                             

1
 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Metode Riset Pengajaran dan 

Pembelajaran Bahasa (Bandung: Angkasa, 2009), 55–59. 

 
2
 ةقييالتحق-بالوصفية يسمى فإنو اللغة، لتعليم أساسي علم أنو على االجتماعي بالبحث متعلق ادلدخل ىذا كان إذا 

(descriptive-verification) .النظرية معاجلة يف ادلدخل ىذا. تنفيذىا ليتم بأكملها البحث لعملية استقرائي مدخل ىو 
 أنظر، ،البيانات لتحليل كإطار النظرية وضع يتم أخرى، وبعبارة للنظرية، مفتوًحا البقاء مبعٌت مرونة أكثر ادلستخدمة

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 
Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 70–71. 

3
 Moch. Anin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: Hilal Pustaka, 2007), 67. 
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 كائن أو موضوع إذا، 4.االتصالية الكفاية أساس على فيو التعليمية ادلواد إعداد ارإط يف
 التعليمية ادلواد عن تشرح اليت النصوص ىو البحث ىذا (material object) مادي

 العربية باللغة تشكولز إليكهارد ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفايةو 
 .اإلندونيسياو 

 

  هامصادر و  البيانات .ب 

 الكتاب يى ةالرئيسي دراادلص األول، :قسمان البحث ىذا يف البيانات مصادر
 Bahasa Arab Modern) "العربية اللهجات بأىم اجملهرة ادلعاصرة العربية" ادلدرسي

Dilengkapi dengan Beberapa Dialek Terpenting) العربية باللغة تشكولز إليكهارد 
 اإلسالمية أمبيل سونان جامعة هاتطبع كما ورقيا كتابا أي مطبوعيا كان .يسياواإلندون

-www.modern يف كما كًتونيالييإ ياصدار إو  2149 سنة يف سورابيا احلكومية

standard.arabic.net .،واجملالت الكتب على يشمل ما يى ةالثانوي دراادلص والثاين 
 أخرى وكتب االتصالية الكفايةو  التعليمية وادادل عدادإب ادلتعلقة العلمية وادلصنفات
: ادلعاصرة العربية اللغة" كتاب استخدام أيًضا مت ادلقارنة، سبيل على .تشكولز إليكهارد

 Bahasa Arab Baku dan Modern: Didaktik) "زلادثة نصوص، متارين، مفردات، قواعد،

Intensif Tata Bahasa – Kosa Kata – Teks-Teks – Latihan – Percakapan) إليكهارد 
 .ثانوية كمصادر2141 سنة يف جوكجاكرتا LKiS طبعو الذي تشكولز

 

 البيانات مجعأسلوب  .ج 

 عن بيانات مجع ىي ،التوثيق طريقة البحث ىذه يف البيانات مجع ستخدما
 والصحف والكتب والنصوص ادلالحظات من العديد البحث أومتغريات األشياء

 ىو (searching) الطلب أسلوب( 4 ىي ترتيبا أساليبها وأما 5.وغريىا ةر وزلاض واجملالت
                                                             

4
 Sofyan S. Harahap, Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif 

(Jakarta: Pustaka Quantum, 2004), 86. 
5
 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 231–32. 
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 الكتاب يف االتصالية الكفايةو  التعليمية ادلوادب ادلتعلقة البيانات عن أوالً  الباحثة تحبث
 ادلتعلقة البيانات عن الباحثة تحبث ىو (collection) اجملموعة أسلوب( 2 عامة، ادلدرسي

 إليكهارد ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف االتصالية كفايةالو  التعليمية ادلوادب
 الىت البيانات الباحثة تختار ا ىو (check list) ادلراجعة قائمة أسلوب( 3 ،تشكولز

 إليكهارد ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفايةو  التعليمية ادلواد تشرح
 الباحثة استخدمت البيانات، استكمال أجل من .العالمات عليها تضعو  تشكولز

 الباحثة تصبحأ ذلك، إىل باإلضافة 6.اإلنًتنت عربت البيانات اسًتداد ةقيطر  أيًضا
 7 .للباحثة اللغوي احلدس من وفعالية بوعي تستفيدا اليت بحثال أدوات نفسها

 

 البيانات حتليل .د 

 .J سرباديل جيمس منودج ىو البحث ىذا يف ادلستخدم تالبيانا حتليل

Spradley.8 العربية، ادلادة يف اللغوية النصوص لتحليل حبثية دراسة ىو حثالب ىذا ألن 

 الباطنة يناادلع حتليل ىو ،اخلطاب حتليل أساليب أيًضا ستخدما السابق، التحليل ولتعزيز
 حييط شيء بأي اربطه بغري والثانوية ساسيةاأل ادلصادر من النص يف ةالوارد اىرةظالو 
 :تلي فيما ترتيبا ماأساليبه أما .بالنص9

 ىي سرباديل جيمس لنمودج األساليب أوال،

 وجدت البيانات، مجع بعد.  (domain analysis)اجملايل التحليل أسلوب .4
 ادلدرسي الكتاب يف وشاملة عامة االتصالية الكفايةو  التعليمية ادلواد صورة

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 345–62. 
7
 Fatimah Djajasudarma, Metoda Linguistik Ancangan Penelitian dan Kajian 

(Bandung: Refika Aditama, 2006), 69. 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, 345–62. 

9
 فإن لذا،. احملتوى حتليل قيود بسبب آخر كبديل للغة ادلعاين أو الداللة الدراسة طرق إحدى ىو اخلطاب حتليل 

 والفروق احملتوى فيو أيًضا تشمل بل احملتوى، حتليل يف ىو كما االتصايل النصوص زلتوى فقط ليست اخلطاب حتليل يف اىتمام
 .االتصالية النصوص يف ادلخفية الداللة وبناء الدقيقة

Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 
Sosial lainnya, 188. 
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 أساس على سابق كما الصورة رلال حدد مث. إليكهارد ادلعاصرة العربية
 .االتصالية الكفايةو  التعليمية ادلواد نظرية

 النتائج تفصيل ىو (taxonomic analyisis) التصنيفي التحليل أسلوب .2
 ادلواد أسس مؤشرات على بناءً  األول األسلوب حصلها اليت عميقة

 الكفايةو  ،وعرضها وتقويتها وترتيبها وتنظيمها اختيارىا خاصة ،التعليمية
 ةوالثقافي االجتماعي، اللغة وعلم اخلطاب، وحتليل ةنحويال ىي االتصالية

 .ةواالسًتاتيجي ،ةاللغوي

 يزاتمادل كل يف حبث ىو (componential analysis) ادلركيب التحليل أسلوب .3
 ىي االتصالية الكفاية يف مثال .منها واالختالفات الثاين األسلوب نتائج من

 والتماسك النوع) اخلطاب وحتليل ،(والنحو والصرف األصوات) النحوية
 ،(ادلختلفة والسياقات اللغة وظائف) االجتماعي اللغة وعلم ،(والسبك
 اللغوية وشبو اجلسدية واحلركية الثقايف والتعبري والنحوي اللفطي) والثقايف

 .(اللغة وفعالية احلواجز) واالسًتاتيجية( والتقريبية

 نتائج تدمج ىو (cultural theme analysis) الثقايف ادلوضوع حتليل أسلوب .4
 التعليمية ادلواد أسس عن الشاملة ادلفاىم تكون حبيث السابقة األساليب

 .تشكولز إليكهارد ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفايةو 

 حبيث الرابع األسلوب حتليل حصلها اليت نتائج تقومي ىو التقومي أسلوب .5
 الكفاية أساس على التعليمية ادلواد يف ملتانالشا والقيمة ادلفاىم تكون

 وأما .تشكولز إليكهارد ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف االتصالية
 الرابعة إىل األوىل من األساليب تشبو اآلخر األسلوب ىذا يف اإلجراءات

 سيتم ،لتسهيل .حتليلها وليس تقوميها أو استمرارىا ىذا لكن ،سبق كما
 للمكونات (:) ادلئوية النسبة حتليل طريق عن اخلاصة نيةالتق ىذه تعزيز
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 تصنيف يتم. االتصالية الكفاية أساس على التعليمية ادلواد من وادلؤشرات
 :ما يلي إىل مجعها مت اليت البيانات

 جًدا ضعيف : 21-1 .أ
 ضعيف:  41-24 .ب
 متوسط:  61-44 .ج
 جيد:  81-64 .د
 جداجيد :  411-84 .ىـ

   

 ىي نصال يف اخلطاب حتليل أساليب ثانيا،
 ادلعاين عن الباحثة تحبث ىو (micro structure) الدقيقي اذليكل أسلوب .4

 ةور منظ تشكولز إليكهارد ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف للنص اخلاصة
 ادلواد بأسس ادلتعلقة واجلمالت واجلمل واجلملة والًتاكيب ادلفردات من

 .االتصالية والكفاية التعليمية
 العامة ادلعاين يف الباحثة تحبث ىو (macro structure) الكلي لاذليك أسلوب .2

 موضوعات من منظورة ادلعاصرة العربية ادلدرسي الكتاب يف للنصوص
 .االتصالية الكفايةو  التعليمية ادلواد أسسب ادلتعلقة (topic) النصوص

 اخلطاب بناء الباحثة تشرح ىو (super structure) العظمي اذليكل أسلوب .3
 ادلواد أسسب ادلتعلق اخلطاب يعٌت شامل بشكل كلها النص يف ينظم لذيا

 .وتوخامت وزلتويو النص مقدمة: مثل ،االتصالية الكفايةو  التعليمية
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 الرابع الفصل
 وحتليلها البيانات عرض

 
 العربيةكتاب  يف التعليمية ادلواد أسس: األول ادلبحث

 عامة ادلعاصرة العربية كتاب .أ 

 أحد ىي (Modern Standard Arabic - MSA) ا١تعاصرة الفصحى العربية اللغة
 ٢تا. كإندكنيسيا كماليزيا كإ٧تلًتا أ١تانيا مثل ٥تتلفة، دكؿ يف ا١تستخدمة ا١تدرسية الكتب
 العنواف مع أ١تانيا من الكتاب ىذا. تستخدمها اليت الدكلة كلغة العربية مها بلغتُت،

 إيكهارد بقلم ،”Hocharabisch Mit Einer Einführung In Hauptdialekte“ األصلي،
 ا١تعهد يف العربية اللغة تعلم مواد كأحد األصل يف الكتاب ىذا استخداـ مت. شولتز

 اٞتامعات يف كاسع نطاؽ على الكتاب ىذا يستخدـ. بأ١تانيا اليبزيغ امعةّت الشرقي
 سوناف جامعة يف مرة ألكؿ الكتاب ىذا تقدًن مت. إندكنيسيا يف خاصة اإلسبلمية
 ٘تت ،ٕٓٔٓ عاـ يف مث،. ٜٕٓٓ عاـ حوايل يوكياكرتا اٟتكومية اإلسبلمية كاليجاكا

 Esie Hartianty-Hanstein بواسطة نيسيةاإلندك  إىل األ١تانية من الكتاب ىذا ترٚتة
 - ٘تارين – ا١تفردات - القواعد ا١تعاصرة، العربية اللغة" بعنواف Thoralf Hansteinك

 .LKiS Yogyakarta بواسطة كطباعتها الًتٚتة ىذه نشر مت". ٤تادثة – نصوص
 يسَتبت) اإلندكنيسية العربية اللغة لتعليم كا١تمارسُت ا٠ترباء من التوصيات ألف

 سوريا دكمك  ىدايةك  ناصحُت ٤تمدك  سوكامتا مثل( إندكنيسيا ٚتهورية يف الدين كزارة من
 ا١تؤلف أمُت، ٤تمدك  الوىاب عبد ٤تبيبك  النهضُت خَتك  إبراىيم كجيدم فريدك  أ٘تاجايا

 يف اختصاره مت درسنا، ٕٛ من األكؿ الكتاب يف يتكوف كاف مأ .الكتاب ىذا تصحيح
 ىذه زادت ذلك، إىل باإلضافة. اٟتوارك  القراءة نصوص تغيَت فيو مت كما. درسنا ٕٗ

 كسوريا( ا٠تليج دكؿ) العراقية كىي ،أك معركفة شعبية عربية ٢تجات بأربع ا١تنقحة النسخة
                                                             

1
 Eckehard Schulz, Bahasa Arab Baku dan Modern, Tata Bahasa – Kosa Kata – Teks-

teks – Latihan Percakapan (Yogyakarta: LKiS, 2010), xi. 
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 الكتاب، كىذا. فيو ا١توجودة التدريبات تغيَت أيضنا مت ٕ.كا١تغرب كمصر( كفلسطُت لبناف)
 إليو الوصوؿ ديكن اإللكًتكين الكتاب شكل يف اأيضن  ُنشر طباعتو، عن النظر بصرؼ

 من الرغم على لذلك،. www.modern-standard-arabic.net الرابط على اإلنًتنت عرب
 التغيَتات بعض ىناؾ أف إال السابق، ا١تنشور نفسو ىو عاـ بشكل الكتاب بناء أف

 .فيو ا١تهمة
 من أخرل مرة الكتاب ىذا من ا١تنقحة النسخة ترٚتة ٘تت ،ٕٙٔٓ عاـ يف

 اإلندكنيسية اللغة إىل اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة من الفريق قبل
 Bahasa Arab Modern" العربية اللهجات أىم ببعض اجملهزة ا١تعاصرة العربية اللغة" بعنواف

Dilengkapi dengan Beberapa Dialek Terpenting الفريق تألف. ٣تلدين من ا١تكونة 
 غفرافك  ٛتيدة ديومك  عريفة زكيةك  ا٢تدل مفتاحك  الدين ْتر أكريلك  فناين الدين ْتر من

 سوناف جامعة قبل من ا١تنقحة ا١تًتٚتة النسخة ىذه نشر مت. الكراـ أكىل ك٥تيك  حنبلي
 CV Tiara Makmur سورابايا مكمور تيارا ٖتالف يف كطُبعت اٟتكومية اإلسبلمية أمبل

Surabaya الًتٚتة من منقحة نسخة الواقع يف ىي الثانية الًتٚتة ىذه. ٜٕٔٓ عاـ يف 
 استخداـ إال الفرؽ ما تقريبنا، ا١تتشاهبة الًتٚتة نتائج من ذلك مبلحظة ديكن. السابقة

 حداثة، أكثر غربية لغوية مصطلحات يستخدـ األكؿ كاف إذا. اللغوية ا١تصطلحات
 .اإلندكنيسيُت لدل أكثر وفةمأل كبلسيكية عربية لغوية مصطلحات يستخدـ فالثاين

 يف التعليمي التحصيل. ٣تلدين إىل الكتاب ىذا من األخَتة الطبعة قسمتن
 ا١تتوسطك  ا١تتوسط ا١تستول ىو الثاين كاجمللد( A2 ٕأ) األساسي ا١تستول ىو األكؿ اجمللد

 ا١ترجعي األكركيب اإلطار معايَت مع يتوافق ا١تستول ىذا(. B1-B2 ٕب – ٔب) ا١ترتفع
 مستويات بُت التمييز ىو ا١تستول ىذا استخداـ من الغرض(. CEFR) للغة ١تشًتؾا

 ٖ(.ACTFL) األجنبية اللغات لتعليم األمريكي اجمللس يستخدمها كمعاير اللغة إتقاف
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 اٞتمل فهم على قادرة( ٔ ا١تؤشرات تكوف ،A2 األساسي ا١تستول إىل بالنسبة
 ا١تعلومات مثل) مباشرة األكثر باجملاالت لقةكا١تتع متكرر بشكل ا١تستخدمة كالتعبَتات
 على قادرة( ٕ(. كالتوظيف الية، كاٞتغرافيا كالتسوؽ، األساسية، كالعائلية الشخصية

 األمور حوؿ للمعلومات كمباشرنا بسيطنا تبادالن  تتطلب كركتينية بسيطة مهاـ يف التواصل
 كبيئتهم خلفيتهم من جوانب بسيطة بعبارات يشرح أف على قادرة( ٖ. كالركتينية ا١تألوفة
 ٗ.الفورية اٟتاجة ٣تاالت يف أم حقنا ا١تطلوبة كاألشياء ايطة

 فهم على قادرة( ٔ ىي ا١تؤشرات فإف ،B1 ا١تتوسطي ا١تستول إىل بالنسبة
 شائع بشكل مواجهتها يتم اليت األشياء حوؿ كاضحة معيارية ١تدخبلت الرئيسية النقاط

 ا١تواقف معظم مع التعامل على قادرة( ٕ. ذلك إىل كما الفراغ، قتكك  كا١تدرسة العمل يف
 نصوصنا تنتج أف على قادرة( ٖ. اللغة تتحدث حيث منطقة يف السفر أثناء تنشأ قد اليت

 أف على قادرة( ٗ. الشخصي االىتماـ ذات أك ا١تألوفة با١توضوعات متصلة بسيطة
 أسبابا بإجياز كيقدـ حاتكالطمو  كاآلماؿ كاألحبلـ كاألحداث التجارب يصف

 ٘.كا٠تطط لآلراء كتفسَتات

 على قادرة( ٔ ىي ا١تؤشرات فإف ،B2 ا١ترتفعي ا١تتوسطي ا١تستول إىل بالنسبة
 يف ٔتا كاجملردة، ا١تلموسة ا١توضوعات من كل يف ا١تعقدة للنصوص الرئيسية األفكار فهم

 ٔتستول تتفاعل أف على قادرة( ٕ. منها كل ٗتصص ٣تاالت يف التقنية ا١تناقشات ذلك
 من ألم إجهاد دكف األصليُت الناطقُت مع ا١تنتظم بالتفاعل يسمح كالعفوية الطبلقة من

 كشرح ٥تتلفة مواضيع حوؿ مفصلة كاضحة نصوصنا ينتج أف على قادرة( ٖ. الطرفُت
 ٙ .ا١تختلفة ا٠تيارات كعيوب مزايا كإعطاء قضايا إحدل يف النظره كجهات

( ٔ كىي أقساـ، ثبلثة إىل الكتاب ىذا يف ا١توجودة ا١تواد تنقسم عاـ، بشكل
 كنصوص القراءة كنصوص كا١تفردات العربية اللغة قواعد من تتكوف اليت الرئيسية ا١تواد
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 كالًتٚتة كالكتابة للقراءة التدريبات تتكوف اليت الداعمة ا١تواد( ٕ دركس، كل يف اٟتوار
 كمفاتيح دركس كل يف الشفوية كاألصوات وبةا١تكت ا١ترئيات من كل كالكبلـ كاالستماع

 يف الطبلب قدرات الختبار ُتستخدـ أسئلة من تتكوف اليت التقوديية ا١تواد( ٖك اإلجابة،
 .مكثفة ٔتراجعة تسمى أك مرات أربع ٣تموعها يبلغ دركس ستة كل هناية كيف درس كل

 

 الكتاب مدخل .ب 

 من ذلك ٖتليل ديكن. البنائي ىو الكتاب ىذا اعداد يف ا١تستخدـ ا١تدخل
 البشرم النشاط ىي اللغة، حقيقة أكالن،. فيو ا١تستخدمة الثبلثة األساسية االفًتاضات

 يتم سياؽ أم كيف يستخدمها، من مثل ا٠تواطرك  األفكار يتضمن الذم األساسي
 كتصنيفو تلخيصو يتم مث كا١تفردات، بالقواعد دائمنا اللغة سياؽ سَتتبط. اللغة استخداـ

 إذا) ا٠تط كعلم( لسانية كانت إذا) األصوات علم شكل يف عنو التعبَت ديكن ْتيث
 العربية اللغة قواعد على تعتمد اليت الكتاب ىذا مادة من منظور ذلك ٚ (.مكتوبنة كانت

 كمواد قراءة شكل يف النص لفهم اللغويُت العنصرين ىذين تطوير يتم مث. كا١تفردات
 فإف كبالتايل،. كالكبلـ االستماع كمواد ا١تختلفة ياقاهتاس مع كاٟتوار كالكتابة، للقراءة
 التجريبية ا١تعاين أك كالرسائل ا٢تياكل تنقل اتصاؿ كسيلة ىي الكتاب ىذا يف اللغة حقيقة

 ٛ .يصاحبهم الذم السياؽ حيددىم آخرين ألشخاص
 ةاللغوي ا١تعرفة لبناء ا١تعرفية القدرة لديو شخص ىي اللغة متعلم حقيقة ثانينا،

 توفرىا اليت الفرص على يعتمد الطبلب يتعلم ككيف ماذا. كثقافية اجتماعية بطريقة
 اللغة بناء نتيجة فإف لذلك،. كالوالداف كاألصدقاء كا١تعلموف اللغة بيئة مثل ٤تيطهم،

ٜ .اآلخرين مع ا١تتعلم تفاعل على كبَت بشكل تعتمد
 يقصدىا اليت ا١تعرفية القدرة 

 خبلؿ من عليها اٟتصوؿ يتم اليت كا١تفردات العربية اللغة دقواع مهارات ىي تشكولز
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 يتم حىت كتكرارىا النحوية التدريبات تقوية جيب لذلك،. كخارجو الفصل داخل التعليم
 لدل يكوف ْتيث ٥تتلفة سياقات يف ا١تفردات تطوير جيب كبا١تثل،. ا١تتعلم لدل تقليلها

 ىذا يف اللغوية، البيئة فإف مث من. مستمر بشكل جديدة مفردات درس كل يف الطبلب
 للمتعلمُت فرصنا كتوفر العربية باللغة مدخبلت التعليمية ا١تواد توفر أف جيب السياؽ،
 يقدمو الذم اإلدراؾ فإف لذا،. األكسع كاجملتمع كا١تعلمُت الفصل يف زمبلئهم مع للتفاعل
 إدراؾ أف أم ،(social cognition االجتماعي، اإلدراؾ) االجتماع علم ىو تشكولز

 ٓٔ.االجتماعىي التفاعل كتأثَت مدخبلت خبلؿ من إال يتطور أف ديكن ال للغة ا١تتعلمُت
 ،cognitive apprenticeship ا١تعرفية بالتلمذة ا١تتعلموف يتمتع ىذه، التطوير عملية يف

 .االجتماعي التفاعل على القائمة اللغوية كا١تهارات ا١تعارؼ الكتساب إدراؾ عملية كىي
 التطور من مستول لديو متعلم كل أف تشكولز يعتقد ذلك، إىل باإلضافة

 التطور منطقة) االجتماعية البيئة ٔتساعدة ا١تعريف منوه بعد ما إىل زيادتو ديكن اتمل
 طريق عن يتم ZPD على للحصوؿ(. zone of proximal development  /ZPD القريبة

 الشخص تشجيع على القادر كا١تتوسط ا١تنظم مالتعلي دعم أم ،scaffolding السقاالت
 ٕتميعها مت اليت العربية باللغة مواده خبلؿ من ىذا يتضح .مستقل بشكل التعليم على

 كالتمارين اٟتوار كنصوص القراءة كنصوص كا١تفردات القواعد من تتكوف كاليت موضوعينا
 ىذه أف لو كما األمر يبدك عاـ، بشكل. دركس كل يف كا١تتعددة ا١تتنوعة كالتقييمات

، ىذا. ا١تتقدمُت ا١تتعلمُت بل ا١تبتدئُت، تستهدؼ ال ا١تواد  ذم غَت ،تشكولز عند ا١تفهـو
 كاف إذا لذلك،. معُت برنامج يف كمراحلو التعليم كقت ٔتعٌت ىنا ا١تبتدئُت ألف صلة،

 دخل قد يعترب فإنو لسنوات، تنفيذه مت معُت تعليمي برنامج مراحل تابع قد ا١تتعلم
 العربية اللغة تعليم يف يرغبوف الذين البالغُت على جيب كبالتايل،. للمتقدمُت ا١تستول
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 ZPD من يُرل ما عنده، ،ZPD مفهـو عن خيتلف ىذا. للمبتدئُت ا١تستول على الدخوؿ
 مستول مع تتكيف أف جيب العربية اللغة تعليم مواد أف أم. ا١تعريف التطور افًتاض ىو

 ٔتا ضركرينا ذلك كاف لو حىت اللغوم، الربنامج مستول على بناءن  كليس ا١تعريف، التطور
 التعليمية ا١تواد أف ىو شيء أىم أف تشكولز كأضاؼ. ا١تتعلم إدراؾ مستول يتجاكز
 تطوير على كالتفاعليُت ا١تستقلُت ا١تتعلمُت تشجيع على قادرة كا١تتواسطة ا١تنظمة

 إال للمبتدئُت، ٥تصص الكتاب ىذا أف مرغ لذلك،. لديهم اللغوم اإلدراؾ إمكانات
 اللغة يدرسوا مل الذين للمبتدئُت بل اللغوم، الربنامج مستول حيث من مبتدئُت ليس أنو

 .ا١تعريف تطورىم يف ناضجوف كلكنهم مطلقنا العربية
 ا١تعريف اجملتمع يف كبيئتو ا١تتعلم بُت التفاعل تكييف ىي اللغة تعليم حقيقة ،االثث

 ىذا يوضح. كا١تعرفة اللغوم السلوؾ يف زيادة ىناؾ يكوف ْتيث كا٢تاديف اكينالتع اللغوم
 مع مستقل بشكل يتكيف ا١تتعلم لكن تلقائينا، نقلهما يتم ال كا١تعرفة اللغوم السلوؾ أف

 تكوف أف ديكن ،(ٕٙٓٓ) Ricards لػرطارد كفقنا ٔٔ .التفاعلية االجتماعية التجارب
 اللغة قواعد الستخداـ األساس ا١تتعلموف جيد حىت ك٘تارين مهاـ شكل يف التجربة

 التواصل ىو التعليم من الغرض أف كىو آخر، افًتاضنا أيضنا كيضيف. كاستخدامها
 فرصنا كيوفر الفصل يف مبلئمنا مناخنا خيلقوف الذين ا١تيسركف ىم كا١تعلموف ا٢تاديف؛

 من يتعلموف الذين بالطبل من ٣تتمع عن عبارة الدراسي كالفصل النشطُت؛ للمتعلمُت
ٕٔ.التعاكنية ا١تشاركة خبلؿ

 كتاب يف ا١توجودة التعليمية ا١تواد من ا١تفهـو ىذا ٖتليل ديكن 
 أك فردم بشكل هبا القياـ جيب اليت التدريبية ا١تواد على أكثر تركز كاليت تشكولز

 .كخارجو الفصل يف ا١توضوع من بدالن  اجتماعي
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  الكتاب أغراض .ج 

 ٖٔ .كاألكاددييُت للمحًتفُت ٥تصص الكتاب ىذا أف ا١تقدمة يف تشكولز أكضح
 الكتاب ىذا لكن العربية، باللغة احًتافينا يكوف أف مقصودنا ليس الكتاب ىذا أف أم

. معينة ٣تاالت يف عملوا أشخاص ىم ىنا إليهم ا١تشار اًتفوف. للممحًتفُت ٥تصص
 أك نظرينا اًتفوف ىؤالء يكوف أف ديكن. ٣تاالهتم يف جيدة قدرات لديهم عاـ، بشكل

 العربية، باللغة تتعلق معينة كظائف إىل ىنا اًتفوف يؤدم بالطبع،. كليهما أك عملينا
 يؤدم أف ديكن. غَتىا أك مرشد أك مًتجم أك سفَت مثل مباشر، غَت أك مباشر بشكل

 العامل مع نوفيتعاك  الذين كالسياسيُت االقتصاديُت مثل ٦تارسُت إىل أيضنا اًتؼ ىذا
 .العربية باللغة التواصل منهم يطلبوف ْتيث العريب

 مثل التعليمية ا٠تربة أك التعليم ٣تاؿ يف يكافحوف ىم األكاددييوف بينما
 األكادديي ٢تذا ديكن. العربية اللغة ٣تاؿ يف يركزكف الذين كالطبلب كا١تعلمُت ااضرين

 تعليم يف يرغبوف كلكنهم العربية اللغة على يركزكف ال الذين األشخاص إىل يشَت أف أيضنا
 ٗٔالعربية، كا١تصادر ا١تراجع يقرؤكف أف يردكف أك العربية الثقافة عن البحث أك العربية اللغة
 أف أيضنا تشكوؿ كشف ذلك، إىل باإلضافة. كغَتىا كاجملبلت كالصحف الكتب مثل
 لذلك، ٘ٔ .العربية الدكؿ يف الدراسة يف يرغبوف الذين للطبلب أيضنا موجو الكتاب ىذا

 العامة الثانوية ا١تدارس يف الطبلب إىل اإلشارة اإلندكنيسي، السياؽ يف للمتعلمُت، ديكن
 البلداف يف اٞتامعات لدخوؿ يطمحوف الذين العالية كا١تدرسة الديينية الثانوية كا١تدارس

 ال لذلك،. كغَتىا كا١تغرب كمصر السعودية العربية ا١تملكة مثل العربية باللغة الناطقة
 .العالية ا١تدرسة عن مستواىم يقل الذين للطبلب الكتاب هبذا ينصح

 اللغة علـو إتقاف من الطبلب ٘تكُت ىي الكتاب ىذا من العامة األغراض
 الصرؼ، كعلم األصوات، علم ىي ىنا إليها ا١تشار العربية العلـو. كمهاراهتا العربية

 يف صراحة تشكولز كتبها ىذه، العربية اللغة دراسة ألىداؼ. الداللة كعلم النحو،
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 خبلؿ ا٢تدؼ ىذا يتكرر. اٞتديدة كا١تفردات القواعد حيفظوف ا١تتعلمُت أف أم الكتاب،
 اللسانيات ٢تذه ا١تخالفة األىداؼ فإف عميقة، ٖتليلها مت إذا ذلك، كمع. دركس كل
 كالصوامت صوائتبال يتعلق فيما بالكفاية الطبلب يتمتع حيث األصوات، علم( ٔ ىي

 تكوين يف الكفاية لديهم فالطبلب الصرؼ، علم( ٕ عامية، أك فصحة نطقها ككيفية
 يتمتع النحو، علم( ٖ اصطبلحية، تصريفية أك لغوية تصريفية إما العربية الكلمات

 الداللة، علم( ٗك العربية، باللغة كالكبلـ كاٞتملة الًتاكيب تكوين يف بالكفاية الطبلب
 الًتاكيب معاىن) كالنحو كالصرؼ ا١تفردات معناىن يف الكفاية لديهم بالطبل أف أم

 (.العبارات أك كالكبلـ كاٞتملة
 يف صرحية، األىداؼ شرح يوجد حيث اللغة، علم يف األىداؼ عكس على

 النطق كىي ا١تقدمة، يف باختصارىا إال تشكولز يشرحها ال اللغوية، ا١تهارات أىداؼ
 تنقسم األىداؼ ىذه كمنٙٔ .كاللهجة كاادثة كا١تفردات صكالن كالقواعد كالكتابة
 كالًتٚتة كالكتابة القراءة كىي ٜتسة، إىل الكتاب يف العربية اللغة مهارات أىداؼ

. فقط كالكبلـ االستماع مهارات يف تدخل خاصة، ٢تجة بينما. كالكبلـ كاالستماع
 ٦تارسة على القدرة ا١تتعلمُت لدل يكوف أف ا١تتوقع من العربية، ا١تهارة ىذه يف لذلك،

 القراءة،( ٔ ىي ضمنينة ا١تهارات ىذه أىداؼ كأما. الواقعية اٟتياة يف ا٠تمس ا١تهارات
 نصنية،( الصامتة) كفهمها( اٞتهرية) العربية النصوص النطق على قادرين الطبلب يكوف

 كفهمها( ئيةإمبل) توقيعنا البسيطة العربية النصوص كتابة الطبلب يستطيع الكتابة،( ٕ
 إىل العربية من بسيطة عربية نصوص ترٚتة الطبلب يستطيع الًتٚتة،( ٖ ،(إنشائية)

 العربية النصوص استماع الطبلب يستطيع االستماع،( ٗ العكس، أك اإلندكنيسية
 .البسيطة بالعربية كا٠تطابة كااكرة ادثة الطبلب يستطيع الكبلـ،( ٘ نصية، كفهمها

 تعتمد خاصة بأغراض تشكولز يقويها أعبله، ا١تذكورة عامةال األغراض لدعم
 السابقة، العامة األىداؼ شرح مثل النحوية، الكفاية( ٔ كىي االتصالية، الكفاية على
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 بُت كالًتابط كالتماسك النوعية، الكفاية لديهم الطبلب أف أم ا٠تطاب، كفاية( ٕ
 استخداـ يف بالكفاية الطبلب تمتعي االجتماعية، اللغوية الكفاية(  ٖ العربية، النصوص

 الثقافية، اللغوية الكفاية( ٗ العريب، بالعامل ا١تتعلقة كا١توضوعات العربية اللغة كظائف
 االصطبلحية، كالتعبَتات كالنحوية العربية الثقافية ا١تفردات بالكفاءات الطبلب يتمتع

 حواجز االتصاؿ على بوفكيتغل فعالة بفاعلية الطبلب يتمتع اإلسًتاتيجية، الكفاية( ٘ك
 بل ضمنينا، التواصلية الكفاءات ىذه فعلينا تشكولز يشرح ال. العربية اللغة باستخداـ

 لتعزيز كحىت. فقط اٟتقيقي االتصاؿ يف ا١تطلوبة ا١تبادئ حوؿ منظم الكتاب أف يدعي
  .يبالعر  العامل يف ا١تستخدمة اللهجات ألىم خاصنا ٤تتول يوفر فإنو الثقافية، الكفاية

 كالعاطفية ا١تعرفية الكفايات دمج ىو الكتاب ٢تذا التصنيفي الغرض بينما
 من لذلك. فقط اللغة علم يف موجود ا١تزيج ىذا فإف ذلك، كمع. اٟتركية كالنفسية

 اللغوية ا١تهارات فإف نفسو، الوقت كيف. تشكولز إليو أشار فقد كالتطبيق، النظرية الناحية
 ديكن. اٟتركية يف أكثر ا١تهيمنة ىي كالكبلـ كاالستماع ًتٚتةكال كالكتابة القراءة مثل

 كل نظريات توضح ال كاليت الكتاب ىذا يف الواردة التمارين خبلؿ من ذلك مبلحظة
 .العملية كا١تمارسة ا١تهارات ىذه من

 

 الكتاب مواد .د 

. كلها كمنطقي منهجي بشكل تنظم لذلك، التعليمية، ا١تواد جوىر ىي ا١تادة
 :كىي أشياء، ٜتسة االعتبار يف الكتاب ىذا يأخذ ا١تادة، اعداد يف

 

 ادلواد اختيار .1

 باختيار يلـز ا١تدرسي الكتاب مؤلف اٞتيدة، التعليمية ا١تواد العداد
 أف على يدؿ ىذا. التعليم أىداؼ مع يتناسب ٔتا لتعليمها كالنصوص القواعد
 اللغوية ا١تواد توفَت على قادرنا يكوف ال قد التعليمية للمواد ا١تدرسي الكتاب

 تكوف ْتيث ذلك، بكل دراية على تشكولز. مثايل بشكل اللغوية كا١تهارات
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 مثل إندكنيسيا يف ٚٔكاألكاددييُت للمهنيُت مناسبة ا١تختارة كالنصوص القواعد
 ا٠تارج، يف دراستهم مواصلة يف يرغبوف الذين أك العربية باللغة ا١تهتمُت الطبلب

 العربية اللغة على يركزكف الذين كااضرين كالطبلب ا١تعلمُت العربية؛ الدكؿ خاصة
 باإلضافة. كثقافتها العربية باللغة ا١تهتمُت كالباحثُت ا١تمارسُت ككذلك العامة، أك

 ال الذم الكتاب ىذا نصوص من ذلك ٖتليل ديكن ا٠تاص، تشكولز تشريح إىل
 الدكيل ا١تطار يف مثل أيضنا، دكيل نطاؽ على بل فحسب، يومية مواضيع يعرض

( ٕٕ.د) الصحراء مثل العربية كالسياقات ،(ٚٔ.د) العريب الساكن منزؿك  (ٖ.د)
 .كغَتىا(.( ٛ. د) اإلسبلمية كاٞتامعات

 يوجو أعبله، للكتاب ا١تستهدفُت ا١تستخدمُت من إليو ينظر عندما
 كأ كالكليات ا١تدارس مثل الرٝتية، كشبو الرٝتية ا١تؤسسات إىل كتابو تشكولز

 يتعاكف كتابو، لتسويق إندكنيسيا، سياؽ يف. اللغة دكرات كمؤسسات اٞتامعات
 الكتب استخداـ إىل التعاكف ىذا يهدؼٛٔ .اإلندكنيسية الدين كزارة مع تشكولز

. اإلسبلمية كاٞتامعات ا١تدارس يف الدين كزارة رعاية ٖتت التعليمية ا١تؤسسات يف
 إندكنيسيا يف اإلسبلمية اٞتامعات إقناع يف ٧تح تشكولز أف قيل، اآلف، حىت

 كىي استخدمتو، رئيسي جامعي حـر ثبلثة عن يقل ال ما ىناؾ. باستخدامو
 مالك موالنا كجامعة يوكياكارتا، اٟتكومية اإلسبلمية كاليجاكا سوناف جامعة
 اٟتكومية اإلسبلمية أمبيل سوناف كجامعة ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم

 أف إال التدريبية، الدكرات بعض يف رٝتينا تضمينها عدـ من لرغما على. سورابايا
 سوناف ّتامعة اللغة مركز يف مثل إجراؤىا، مت كا١ترب٣تة، ا١تبدئية التدريبية، الدكرات

 مع أيضنا تشكولز يتعاكف ذلك، إىل باإلضافة. سورابايا اٟتكومية اإلسبلمية أمبل
 الطبلب فهم تسهيل ىو الًتٚتة ىذه من ا١تقصود. كتبو لًتٚتة العرب ااضرين

 .للكتاب
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 تعليم من الغرض ىو التعليمية ا١تواد اختيار عند االعتبار يف يؤخذ ما
 ا١تتعلمُت من الغرض اليقُت كجو على تشكولز يعرؼ مل. الطبلب من العربية اللغة

 األىداؼ مع الكتاب ىذا يتماشى لكي السبب، ٢تذا. العربية لتعليم اإلندكنيسيُت
 مع كثيق بشكل الدين كزارة ٔتساعدة يعمل اإلندكنيسيُت، للمتعلمُت لتعليميةا

 يوضح ىو كما العربية اللغة تعليم ألغراض. الكتاب ١تراجعة كااضرين ا١تمارسُت
 القواميس أيضنا يستخدـ اإلندكنيسية، القواعد لتناسب ذلك، إىل باإلضافة. أعبله

 لكتبو، كمصادر األ١تانية كاإلندكنيسية العربية ةكاإلندكنيسي كاأل١تانية اإلندكنيسية
 :كىي

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tata Bahasa Baku 
Bahasa Indonesia, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1993; 

2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995; 

3. W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Pustaka 

Progresif, Surabaya, 1997; 

4.  E. D. Krause dan R. Simon-Barwinkel, Kamus Indonesia Jerman, 
Dian Rakyat, Jakarta, 1994;  

5. dan E. D. Krause, Grobes Worterbuch Deutsch-Indonesisch, Helmut 

Buske Verlag, Hamburg, 2002..19
  

 األكىل الطبلب إتقاف مستول كىو التعليمية ا١تواد اختيار يف آخر اعتبار
 نطق كيفية عن مقدمة على حيتوم كالذم األكؿ، ا١توضوع إىل استنادنا. العربية للغة

 ٥تصص الكتاب ىذا الساكنة، أك العربية كالصوامت العربية الصوائت ككتابة
 ىو الكتاب ىذا إليو يشَت ما ذلك، كمع. العربية اللغة يعرفوف ال الذين لؤلشخاص

 ا١تبتدئُت، مستول يف ىم الذين األطفاؿ إىل يشَت ال العربية اللغة معرفة عدـ أف
 الناضجوف األشخاص ىم العربية اللغة معرفة بعدـ ا١تقصود فإف. الكبار إىل بل

 على العربية اللغة يعرفوف ال فهم لذا أبدا، العربية اللغة يتعلموا مل كلكنهم بكفاية
 األسباب إىل باإلضافة. اإلطبلؽ على العربية اللغة يعرفوف ال فهم لذلك اإلطبلؽ،

 على الكثافة، شديدة درس كل يف ا١تادة أف مبلحظة أيضنا ديكن أعبله، ا١تذكورة
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 كاحد كقت يف قواعد ٜتس حوايل على ستحتوم كاحد اجتماع يف ا١تثاؿ سبيل
 بعد ما العشرية األعداد اٞتملة، يف الفاعل إف ا١تاضي، – ا١تعتلة اؿكاألفع

 يعد للمبتدئُت، النسبة ٕٓ (.ٜ.د) كالنصب اإلضافة: ا٠تبلصة التاريخ، العشرين،
 يكوف للمبتدئُت، بالنسبة ألنو للغاية، صعبنا أمرنا ا١تادة ىذه األطفاؿ إىل اإلشارة

 لك،ذ كمع. فقط كا٠ترب مبتدأء مثل القواعد من ٕ إىل ٔ حوايل عمومنا األطفاؿ
 كاحد كقت يف ا٠تمس القواعد ىذه فإف تشكولز، نظر كجهة من للبالغُت، بالنسبة

 ىذا أف يُفًتض إندكنيسيا، يف الرٝتية ا١تؤسسات إىل اإلشارة عند لذلك. سهلة
 .كأعبلىا يعاد٢تا ما أك العالية ا١تدرسة طبلب يستخدمو الكتاب

 ا١تستخدمة العربية للغةا فإف أعبله، ا١تذكورة االختيار اعتبارات على بناءن 
 القياسي العريب الصنف كىي الفصحى، من متنوعة ٣تموعة ىي الكتاب يف

 ا١تختارة الفصحى. األدبية كاٟتاالت الكتابات من متنوعة ٣تموعة يف ا١تستخدـ
 ٕٔ.اآلف حىت ٜٚٛٔ عاـ منذ اٟتديث التعريف ىذا يشَت. الغالب يف حديث

 اللهجات تدريس أيضنا يتم النص، أصالة على للحفاظ ذلك، إىل باإلضافة
 كا١تغربية كا١تصرية كالسورية العراقية اللهجات مثل دكؿ عدة من اٟتديثة أك ا١تختلفة

 أف يعٍت ال ىذا ذلك، كمع. الفصحى من متنوعة ٣تموعة مع كاحد كقت يف
. اٟتديث التنوع عليو يهيمن اللغوم التنوع كلكن يستخدـ، ال الكبلسيكي التنوع
ا العامية َتتش بينما  تنوعنا يستخدـ ألنو نظرنا فقط اٟتديث الصنف إىل ٖتديدن

 كاٞتمل كالًتاكيبك  كالكلمات كا١تعاجم األصوات نظرية فإف حديثنا، قياسينا
 أنو إىل ىنا اإلشارة كٕتدر. أيضنا حديثة تدريسها يتم اليت االصطبلحية كالتعبَتات

 مت إذا إال تدرس ال التنوع ىذا ةنظري أف إال العامية، صنف دراسة من الرغم على
 كىي ثبلثة، إىل ا١تختارة ا١تواد تعيُت يتم عاـ، بشكل. مباشر بشكل تطبيقها

 .كالنص كالقواعد ا١تفردات
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 ا١تعاصرة العربية كتاب يف ا١تختارة ا١تواد نوع. ٔ دكؿاٞت

  ادلختارة ادلواد نوعها دلهارات اللغة نوع
 ٔ  ا١تفردات قاموس ٜتس مهارات فصحى

 ٕ القواعد أصوات ٜتس مهارات فصحى

 صرؼ ٜتس مهارات فصحى

 ٨تو ٜتس مهارات فصحى

 النحو أسلوب ٜتس مهارات فصحى

 ٖ النص ا١تقركء ترٚتة كتابة، قراءة، فصحى

كعامية فصحى  اٟتوار كبلـ استماع، 
 

 يتم كاليت ٕٓٓٙ حوايل ا١تفردات ىذه ٣تموع يبلغ. ا١تفردات أكال،
 اليت ا١تفردات مادة ٕٕ .الكتاب هنايةك  درس كل يف القاموس منوذج يف اعرضه

 ا١تستهدفُت األشخاص لصاحل أعدت موضوعات يف مفردات ىي تشكولز اختارىا
 اليومية باٟتياة ا١توضوعات ترتبط عاـ، بشكل. أعبله ذكرنا كما الكتاب ىذا من

 يتم ْتيث اٟتديثة وصالنص من مأخوذة ا١تفردات ىذه. كاالحًتاؼ التعليم كعامل
 الغساالت مثل ا١تاضي، يف معركفة كغَت اليـو معٌت ذات مفردات على العثور

 معاصرة معاين أيضنا كاٞتمل العبارات كبستجد. اإللكًتكين كالربيد كاإلنًتنت
 ا١تهارات على بناءن  ا١توضوعات ٖتديد مت. العربية كالثقافة السياؽ مع تتكيف
 كاالستماع( الًتٚتة) كالكتابة القراءة كمها. قسمُت إىل تقسيمها مت اليت اللغوية

 ىناؾ التحديد، كجو على كالكبلـ االستماع مهارات ١توضوع بالنسبة. كالكبلـ
 ىذه من الغرض. بلداف ٜتسة من العاميةك  الفصحى، مها اللغات، من نوعاف
 كسطاأل الشرؽ يف اٟتاؿ ىو كما اٟتقيقي باالتصاؿ الطبلب تزكيد ىو العامية
،  ا١تفردات عرض يتم ذلك، إىل باإلضافة. أكثر العامية لغة يستخدـ كالذم اليـو
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( إندكنيسي-عريب) اللغة ثنائي قاموس شكل يف التحديد كجو على مهارة كل يف
 ترتيب على بناءن  القاموس يف الكلمات ترتيب نظاـ أم خاص، أّتدم نظاـ مع

. ا١توضوعات كنظاـ عشيم نب نصر ٚتعها على حيتوم الذم ا٢تجائية اٟتركؼ
 .التايل اٞتدكؿ يف ا١تخًتة ا١تفردات رؤية ديكن

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف ا١تختارة ا١تفردات نوع. ٕ اٞتدكاؿ

 النص ونوع بادلهارات ادلتعلقة ادلوضوعات يف ادلفردات

 الكتابة، القراءة، ادلهارات
  كالًتٚتة

 كالكبلـ االستماع

  واراٟت  ا١تقركء النص نوع
 (اللهجة) كالعامية الفصحى الفصحى اللغة نوع

 ا١تدينة كالبيت، العائلة ادلوضوع
 إىل السوؽ من كا١تطر،

 االستقباؿ اٞتامعة،
 اإلميل ا١تطار، يف

 عا١تية، أخبار األكؿ،
 اإلسبلمية، اٞتامعة

 اإلسبلـ، تاريخ من
 البيئة ذاتية، سَتة

 النفط، كمستقبل
 عند الطيب تاريخ

 سلمُت،كا١ت العرب
 الفن الرياضة،
 اإلسبلمي، ا١تعمارم

 اإلنًتنيت، عامل

 يف الدكيل، ا١تطار يف تلفونية، مكا١تة التعارؼ،
 باٞتوالة، مكا١تة ،(سوريا – فصحى) اٞتامعة
 مكتب يف ،(عراقية – فصحى) ىاتيفية مكا١تة
 الكتاب معرض يف ،(مصر – فصحى)السفر

 ،(فصحى) الطلبة بيت يف ،(مغربية – فصحى)
 ؼتعر  ىل ،(سورية – فصحى) الفنذؽ يف

 يف ،(عراقية – فصحى) اإلسبلـ عن اإلسبلـ،
 الطلبة شؤكف مكتب يف ،(فصحى) السفارة

_  فصحى) صحفي لقاء ،(مصر – فصحى)
 عند ،(سورية – فصحى) الطيب عند ،(مغربية
 عند ،(عراقية – فصحى) اموؿ ا٢تاتف شركة
 حوار ،(مصر – فصحى) اإلقتصادم ا٠تبَت

 اإلسبلمي كالبن عن ،(مغربية – فصحى) إذاعي
 جوار ،(فصحى) شقة تفقد ،(سورية – فصحى)
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 عقد كاٟتياة، الشريعة
 الساكن، منزؿ إجيار
 نوادر من عا١تية، أخرب

 تارخيي من حجا،
 كمشاىر علماء قرطبة،

 الصحراء، مسلموف،
: القراءة الكعبة، بناء

 إعبلنات،
 ذاكرة أك ا١تخطوطات

 فنية كطرؽ األمم،
 على للحفاظ

 تدريس ات،ا١تخطوط
 العربية اللغة

 عن حوار عراقية، – فصحى) السمسار مع
 يف ،( فصحى) اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة

 من ،(مصر – فصحى) الشفهي اإلمتحاف
 كزكجة زكج بُت حوار ،( فصحى) ؟ الطارؽ

 فصحى) ا١تكتبة يف حوار ،(مغربية – فصحى)
 القرآف ،(سورية – فصحى) الرحبلت أدب ،(

 فصحى) ثقايف اختبار – العلماء مشاىر كالعلم،
 البيئة، ٛتاية عن الصحفية الندكة ،(عراقية –

 علـو ،(مصر – فصحى) خبَت مع حوار
 ،(مغربية - فصحى) اٟتديث علـو اٟتديث،

 (.فصحى) العربية اللغة دراسة

القاموس نظام يف ادلثال  
 :الدرس
 الثالث

 ا١تدينة: ا١توضوع
 كا١تطر

 Emirat إمارة

 Indonesia كف– ج إندكنيسي

... … 

 Itu(j.) أكلئك

 Pakistan باكيستاف

 Bus ات– ج باص

.. … 
 

 الكتاب ىذا يف مادة أصبحت اليت العربية اللغة قواعد. القواعد ثانينا،
 دراسات تشكولز يفصل. النحو أسلوبك  كالنحو كالصرؼ األصوات قواعد ىي

 ْتيث اٖتاداف النحوك  الصرؼ يعٌت اآلخر البعض أف حُت يفك  تفصيبل، األصوات
 قواعد تدكر. مستقل بشكل قاعدتُت إىل القواعد تقسيم السهل من ليس
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 حيث من ا١تتحركة اٟتركؼ أك العربية الصوامتك  العربية الصوائت حوؿ األصوات
 تغيَت قواعد حوؿ الصرؼ قواعد تدكر نفسو، الوقت كيف. ككتابتها نطقها طريقة
 قواعد يدكر بينما. األدكات بعض ككذلك كا١تتصرؼ، اٞتاميد الكلمات، شكل
 النحو أسالب كأما. اٞتملة يف األخرل بالكلمة كاحدة كلمة عبلقة حوؿ النحو

 فإف البيانات، ىذه على بناءن . معينة ىياكل يف النحو استخداـ تناقش قواعد ىي
 القواعد أعلى أف حُت يف كالصائت، الصامت ىي الكتاب ىذا يف واعدالق أقل
 أنو إال كمادة، العربية اللغة قواعد ٚتيع استخداـ من الرغم على. اٞتمل ىي فيو
 أك للتعليم، ٥تصص تشكولز كتاب ألف ىذا،. فقط معينة قواعد ٖتديد يتم

 ٨تو يف كما لبالتفصي تناقش مل ا١تختارة القواعد حىت. تعليمي بنحو يسمى
 للقواعد كا١تمارسات األمثلة من ا١تزيد كقدـ فقط، بإجياز الكتاب ىذا شرح. علمي

 من ١تزيد. فقط الفصحى من متنوعة جملموعة القواعد ىذه. أعبله ا١تذكورة
 .ا١تختارة للقواعد التايل اٞتدكؿ التفاصيل،

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف ا١تختارة القواعد نوع. ٖ اٞتدكؿ

 ادلختارة القواعد قواعدال
 ا٠تط النرب، ا٢تمزة، كتابة األّتدية، اٟتركؼ اٟتركات، ٥تارجها، العربية اٟتركؼ الصوت

 .كمنادجها العريب
 ا١تاضي، – ا١تعتلة األفعاؿ ا١تاضي، – السامل الفعل األفعاؿ، كاألكزاف، اٞتدر الصرف

: ا١تزيد الفعل ا١تضارع، – ا١تعتلة األفعاؿ ا١تضارع، ا١تضارع، – ا١تعتلة األفعاؿ
 استفعل، إفعّل، إفتعل، إنفعل، تفاعل،: ا١تزيد الفعل تفّعل، أفعل، فاعل، فّعل،

 الضمائر األٝتاء، من ا١تبٍت األمر، كخصائصها، ا١تزيد الفعل اجملهوؿ، الصيغة
 اٞتنس، كا١تثٌت، اٞتمع اإلشارة أٝتاء اإلشارة، أٝتاء ا١تتصلة، الضمائر ا١تنفصلة،

 كاسم الفاعل اسم كالنفي، ا١تصدر ا١تصدر، ٚتع ا١تصدر، األٝتاء، ٞتمع،ا اسم
 أٝتاء كالوعاء، اآللة أٝتاء ا١تبالغة، أٝتاء كا١تفعوؿ، الفاعل اسم ٚتع ا١تفعوؿ،

 التعريف، أداة االستفهاـ، أٝتاء أفعل، – التفضيل اسم أفعل، كالزماف، ا١تكاف
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 .النسبة التصغَت،
 التمييز الظرؼ، الصفة، الوجهُت، ذات اٞتملة شاهبها، كما ا٠تمسة األٝتاء حنو

 ا١تفعوؿ أنواع البدؿ، ا١تضاؼ، ٤تل يف أٝتاء اٞتر، حركؼ كالتفضيل، بالنصب
 التعجب، ،(كأفّ  إف) مبتدأء نصب اٟتالية، اٞتملة اٟتاؿ، ،(ألجلة مطلق، بو،)

 أفعاؿ ،اٟتقيقة غَت اإلضافة ا١تستثٌت، السببية، فاء النصب، أخرل استخدمات
 اٞتمل كا١تفعوؿ، الفاعل اسم استخدامات كأخواهتا، ظن مفعولُت، تنصب

 كخرب، كا١تفعوؿ الفاعل اسم استخدامات كا١تفعوؿ، الفاعل اسمك  ا١توصولة
 تنصب ألفعاؿ اجملهوؿ صيغة كا١تفعوؿ، الفاعل اسم ا فيها تستخدـ عبارات

 ا١تنصوب ا١تضارع ا،كأخواهت كاد كأخواهتا، كاف كاستخدامها، كاف مفعولُت،
 .كاألمر كاجملزـك

 أسلوب
 النحو

 التاريخ العشرين، إىل األكؿ من الًتتبية األعداد ،(اصطبلحي) رأل أتى، جاء،
 شبهها، كما رغم كإف، كلو،( حىت) كأرقاـ، أعداد الساعة، أكقات ،(األعداد)

 ال،(ك بل، لكّن،(ك) لكن،(ك) شاهبها، كما أف، قبل أف، بعد حينما، عندما،
 شاهبها كما كإف إذا شاهبها، كما حيث، إذ، ألف، شاهبها، كما أف، إال أف، غَت

... ليس أم كم، تشاهبها، كما دكف الشرطية، اٞتملة يف لو الشرطية، اٞتملة يف
/  قد/  رٔتا شاهبها، كما... ٦تا أكرب إف، أخوات تشاهبها كما... كإمنا... فقط
 ذك أخرل حركؼ ،((فقد))ك((( لقد))ك(( قد)) ،كأف أف ككلتا، كبل لعل،

 تشاهبها، كما كعدًن كعدـ كال بغَت النفي كربع، كثلث كنصف شبو كذات،
 ((. فػ)) اٟترؼ شاهبها، كما كلن لن،/كال ال،/ كمل مل، ،قد النهي،ك  النفي

 
 ا٠تاطر على حيتوم الذم ا٠تطاب ىو ىنا بالنص كا١تقصود. النص ثالثنا،

 نوعاف ىناؾ. ا١تهاراتك  الكفاية تعليم يف يستخدـ معُت موضوع حوؿ الفكرة أك
 مت كما. اٟتوار كنص( مونولوج) القراءة نص كمها تشكولز، اختارمها النص من

 ا١تفردات تطبيق أف يعٍت كىذا. النصُت ىذين يف كالقواعد ا١تفردات كفاية تعزيز
 استخداـ يتم نفسو، الوقت كيف. النصوص ىذه يف كتطبيقها ٘تثيلها يتم كالقواعد
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 االستماع ١تهارات اٟتوار نص يستخدـ بينما. كالكتابة القراءة ١تهارات القراءة نص
 فهي لئلندكنيسيُت، ثانية لغة ىي العربية اللغة ألف نظرنا للكتابة، خاصة. كالكبلـ
 ا١تهارتاف ىاتاف تعترب اختبلفُت، من الرغم على ىذا،. الًتٚتة مهارات مع متكاملة

 قدرة مؤشرات صراحة نفسو تشكولز يشرح مل. تنفصل ال دةكح السياؽ ىذا يف
 أسئلة كشكل التعليمات مراقبة خبلؿ من ذلك، كمع. األربع ا١تهارات ىذه

 من ١تزيد. ا١تهارة مؤشرات ىذه بناء ديكن أنو الواضح فمن النص، بعد ا١تمارسة
 .التايل اٞتدكؿ انظر التفاصيل،

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف اكمؤشراهت ا١تختارة ا١تهارات. ٗ اٞتدكؿ

 ادلؤشرات ادلهارات
 با١تكتوبة الصوتية الرموز كربط كمريح، سهل اليسار إىل اليمُت من نص قراءة القراءة

 النطق دقة اٞتهرية، القراءة عند ا١تناسبة كالسرعة ا١تعٌت ك٘تثيل كيسر، بسهولة
 الىت رالصو  استخداـ االعراب، حركات كمراعاة صحيحا اٟتركؼ كاخراج

 كمعرفة ،(مرادفات) كاحد ١تعٌت جديدة كلمات كمعرفة الكتب، يف توجد
 أجزاء إىل ا١تقركء النص ٖتليلو ،(اشًتاؾ) كاحدة لكلمة جديدة معاف

 يف ا١تعٌت تغيَت من حدث ما كإدراؾ البعض، بعضها بُت العبلقة كمعرفة
 من يدةاٞتد ا١تفردات معاين كتعرؼ الًتاكيب، يف تغيَت من حدث ما ضوء

 كتصنيف العربية، ا١تعارؼ كدكائر كا١تعاجم القواميس كاستخداـ السياؽ،
 ا١تقركء النص من ا١توضوع كمعرفة قصَتا، فيها رأم كتكوين كتنظيمها اٟتقائق

 صحيحا، نقبل كالكتاب اٟتاسوب على تشهاىدىا اليت الكلمات نقل الكتابة
 تواجدىا مواضع يف ختلفةا١ت كأشكا٢تا ا٢تجائية اٟتركؼ كتابة طريقة كتعرؼ

 اليسار إىل اليمُت من الكتابة كتعود ،(اآلخر األكسط األكؿ) الكلمة يف
 ٘تييز مع متصلة كحركؼ منفصلة ْتركؼ العربية الكلمات ككتابة بسهولة،

 ٤تبل، للبس جيعل ال رٝتا اٟتركؼ كرسم ا٠تط ككضوح اٟتركؼ، أشكاؿ
 تكتب كذلك تكتب كال تنطق اليت اٟتركؼ ذات الكلمات كتابة يف كالدقة
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 خصائص كمراعاة الكتابة، يف األساسية اإلمبلئية القواعد كمراعاة تنطق، كال
 بُت التناسب كمراعات الًتقيم، عبلمة كمراعات الكتاب، عند العربية الكتابة

 كتلخيص كأبعادىا، أكضاعها يف الكلمات كتناسق كاتساعا طوال اٟتركؼ
 مستعمبلت فقرات يف أفكاره كترٚتة حيحا،ص كتابا تلخصا يقرؤكه موضوع

 مشهد أك الطبيعية مناظر من منظرة ككصف ا١تناسبة، كالًتاكيب ا١تفردات
 ككتابة يقرأ، ٓتط الوصف ىذا ككتابة لغويا كصحيحا دقيقا كصفا معُت

 بعض يف ا١تطلوبة البيانات كملء معينة، كظيفية لشغل بو تقدًن طلب
 .االستمارات

 ما كفهم داللة، ذات اختبلفات من بينها ما ك٘تييز العربية األصوات تعرؼو االستماع
 الىت ا١تفرادات حدكد يف طبيعي كبإيقاع بالعربية حديث من علية يلقى

 كاٟتركات الطويلة اٟتركات كتعرؼ إليو، يسمع أف ينبغي ما كانتقاء تعلمها،
 كإدراؾ وتيا،ص ك٘تييزىا كالتنوين التشديد كتعريف بينها، كالتمييز القصَتة

 يف ا١تتجاكرة األصوات بُت كالتمييز كا١تكتوبة، الصوتية الرموز بُت العبلقات
 إىل كاالستماع كآدابو، االستماع تقاليد الصوت،كمعرفة يف كا١تتشاهبة النطق

 كإدراؾ ا١تعٌت، تنظيم قواعد ذلك يعوؽ أف دكف كفهمها العربية اللغة
 ما كإدراؾ الكلمة، بنية يف ٖتويل أك لتعدي عن النصية ا١تعاين يف التغيَتات

 اٟتديث كمتابعة العادم، كالتنغيم النرب خبلؿ من عنو التعبَت ا١تتحدث يريد
 .ا١تسموع النص من ا١توضوع كمعرفة عبلقات، من جوانبيو بُت ما كإدراؾ

 األصوات بُت النطق، عند كالتمييز صحيحا، نطاقا العربية األصوات نطق الكالم
 كالقصَتة، الطويلة اٟتركات بُت النطق عند كالتمييز كاضحا، ٘تييزا ا١تتشاهبة

 كنطق العربية، متحدثي من مقبولة بطريقة كالتنغيم النرب أنواع كتأدية
 صحيحا نطقا ا١تنونة الكلمات كنطق صحيحة، نطقا ا١تتجاكرة األصوات

 خداـباست اليومية اإلرادة عن كالتعبَت الظواىر، من غَته عن التنوين دييز
 ا١تختلفة، للمواقف ا١تناسبة التعبَتات كاختيار ا١تناسبة، النحوية الصيغ

 للثقافة فهمو ضوء يف سليما ما استخداما كالتحية اجملاملة عبارات كاستخداـ
 الكبلـ، عند العربية الكلمة لًتاكيب الصحيح النظاـ كاستخداـ العربية،
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 األفكار عن كالتعبَت عربية،بال الطلبة بُت كا١تعرفة العلم عن حوار كإدارة
 .ا١تناسبة النحوية الصيغ باستخداـ العلمية

 
 العربية ا١تصادر إىل تشكولز يشر مل صراحةن، أعبله، ا١تعطيات على كبناءن 

 القواعد من ا١تواد إىل نظرت إذا ذلك، كمع. العربية كتاب تأليف يف ا١تستخدمة
 باستخداـ الكتاب ىذا على ؿاٟتصو  مت فقد فيو، ا١توجودة كالنصوص كا١تفردات

 تتحدث اليت كالنصوص التكنولوجية كا١تفردات األزمنة قواعد مثل حديثة نصوص
 األكسط الشرؽ من كاٟتقيقية األحدث كا١توضوعات كالتقاليد العادات عن

 ا١تثاؿ، سبيل على. أيضنا الكبلسيكية النصوص استخدـ فقد ذلك، كمع. أفريقياك 
 نطاؽ على يعارضو الذم اشتغاؿ مثل الكبلسيكية واعدالق يدمج تشكولز يزاؿ ال

 ذات اٞتملة ىي آخر، باصطبلحي كلكن ا١تعاصركف، العرب اللغويوف كاسع
 ٖٕ .الوجهُت

 ا١تتاحية أكالن،. مبادئ عدة إىل أيضنا تستند تشكولز ٗتتارىا اليت ا١تواد
(availability)، اليت كالنصوص كالقواعد ا١تفردات يستخدـ الذم ا١تبدأ ىي 

 اختيار يتم عاـ، بشكل. فقط اليومي االتصاؿ يف اتملوف الكتاب قراء حيتاجها
 الذين كالبالغُت اًتفُت من ىم الكتاب ٢تذا اتملُت قراء. أكالن  ا١تبدأ ىذا

 اٟتاجة أمس يف ىم اليت ا١تواد تشكولز خيتار لذلك األكسط، الشرؽ يف سيدرسوف
 إىل يسافركف الذين اتملُت للطبلب االتصاؿ احتياجات ا١تثاؿ،. فقط إليها

 كالقواعد ا١تفردات ىي ا١تقدمة ا١تفردات فإف كبالتايل ا١تطار، يف اٟتوار ىي ا٠تارج
 ،(frequency) الشيوع ثانينا،. ا١تطار يف تستخدـ ما غالبنا اليت كاٟتوار كالنصوص

 قبل من ستخدامناا األكثر كالنصوص كالقواعد ا١تفردات يستخدـ الذم ا١تبدأ ىو
 كاحدة قاعدة من أكثر ىناؾ كاف إذا لذلك. فقط اتملُت الكتاب مستخدمي

 اٞتمع صيغ عدد ا١تثاؿ،. استخدامنا األكثر القاعدة اختيار فسيتم متشاهبة،
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ٙٙ 
 

 يستخدماف فقط صغتُت إىل يشَت تشكولز لكن با١تئات، العربية اللغة يف التكثَت
 الشيوع إىل يشَت الثبلثي، ا١تاضي صيغة حالة يفٕٗ .ءفعبل/  أفعل كمها للوف، كثَتنا
 .أيضنا

  ا١تعاصرة العربية يف للماضي الشيوع مثل. ٘ اٞتدكؿ

 العُت فتح فَعل كتب كثَت

 العُت كسر فِعل ٝتع قليل

 العُت ضم فُعلَ  حسن نادر

 
 ا١تفردات يستخدـ الذم ا١تبدأ كىو ،(familiar) ا١تطرد أك الشائعة ثنالثا،

 ا١تثاؿ،. فقط معينة لغوية مواقف يف شائع بشكل ا١تستخدمة كالنصوص اعدكالقو 
 اللغات العلـو ٣تاؿ يف الفصحى العربية اللغة تتبٌت ما نادرنا، لشكولز، كفقنا

 التعريب، تسمى أك العربية إىل ُتًتجم كلكنها بالتدخيل، تسمى أك مباشرة األجنبية
 ما التدخيل، ا١تستخدمة ا١تفردات تتجنب أف جيب الرٝتية، االتصاالت يف لذلك

 ىذه يف تشكولز أف إال حديث، أنو على تصنيفو من الرغم على. إجبارىا يتم مل
 ا١تبدأ ىو ،(range) التوازع رابعنا،. التدخيل على مقدـ التعريب: مبدأ لديو اٟتالة
 االستخداـ من كاسع ٣تاؿ ٢تا اليت كالنصوص كالقواعد ا١تفردات يستخدـ الذم
 اليت الفصحى لغة على للًتكيز تشكولز اختيار من ذلك مبلحظة ديكن .فقط

 اليت العامية من العربية، البلداف ٚتيع يف أفضل بشكل كا١تتعلموف اًتفوف يفهمها
 من متنوعة فقط أنواعنا يعطي فهو العامية، مع كبا١تثل. فقط كاحدة دكلة ىي

( كفلسطُت لبناف) كسوريا( ٠تليجا دكؿ) العراؽ كىي كاسع، نطاؽ على اليت العامية
 ٕ٘.كا١تغرب كمصر
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ٙٚ 
 

 يستخدـ الذم ا١تبدأ ىي ،(learnability) للتعليم سهولة خامسنا،
. فقط تعليمها اتملُت ا١تتعلمُت على يسهل اليت كالنصوص كالقواعد ا١تفردات

 :تايل كما اٞتوانب من الراحة ىذه تظهر

 يتضح ا١تثاؿ، سبيل على .كاإلندكنيسية العربية بُت تشابو أكجو ىناؾ (أ 
 األفعاؿ، على لؤلٝتاء األكلوية إعطاء خبلؿ من العربية كتاب يف ىذا

 يوفر ذلك، إىل باإلضافة. الفعلية اٞتمل على مقدمة االٝتية كاٞتمل
 ا١تفردات؛ كخاصة اإلندكنيسية، باللغة الًتٚتة أيضنا الكتاب ىذا

 درس الكتاب ىذا يف يوجد ال. نقاش فيها كليس منظمة القواعد (ب 
 يتم. العرب اللغويُت بُت الرأم يف للقواعد االختبلفات يناقش كاحد
 ككظيفي؛ كصفي بشكل القواعد ٚتيع تقدًن

 بسيطة بطريقة كالقواعد كالنصوص ا١تفردات ترتيب يتم. كبسيط قصَت (ج 
 يتم طويلة، ٤تادثة أك طويل نص ىناؾ كاف إذا حىت. كمباشرة
 بسيط، نص األكؿ الدرس يف أنو أم. الطلب حسب تعديلها
 ذلك؛ إىل كما معقد نص التايل كالدرس ،متوسط نص الثاين كالدرس

 التدفق فئة إىل ينتمي تشكولز ألف. اللغة اكتساب ترتيب حسب (د 
. ا١تهارات بعد أكالن، البنية تأيت اللغة، اكتساب ترتيب يف ا١تعريف،

 األجزاء على دائمنا ٖتافظ اللغة قواعد كانت إذا تتفاجأ ال لذلك
 يف تشكولز أظهرىا اليت السمة. األجزاء من كالعديد أمهية األكثر
 يتم بينما أكالن، األساسية اٞتملة أمناط إتقاف جيب أنو ىي ا٢تيكل
 .الحقنا التحويلية اٞتملة أمناط تدريس

. االستخداـ شائعة القامس يف خاصة أصلها، تتبع السهل من (ق 
 ذلك أثبت تشكولز أف حىت. ـا١تستخد القاموس إظهار إىل باإلضافة



ٙٛ 
 

 يف التحديد كجو على يستخدـ منفصل قاموس ٕتميع خبلؿ من
 .كتابو

 

 ادلواد تنظيم .2

. ا١تواد تنظيم ىي التالية ا٠تطوة فإف ا١تختارة، ا١تواد على العثور بعد
 الوارد النحو على ا١تادة تقسيم على يقـو العربية كتاب مادة تنظيم يف عاـ، بشكل

 كنصوص كنصوص، كمفردات خاصة، قواعد كىي ثبلث، إىل نقسمت كاليت أعبله
 .خاصة

 ىو اٟتلزكين، ا١تنهج( ٔ: منهجُت باستخداـ القواعد للمواد خاصنة أكالن،
 إعادة أك بتقدًن مصحوبنا ا١تعقد إىل البسيط من بدءنا القواعد بفرز ا١تواد تنظيم

 يصبح مرة كل يف كلكن الحقة دركس يف نفسها العربية القواعد بعض تعلم
ا أك أعلى الصعوبة مستول  يعدؿ كلكنو تسلسلينا، دائمنا ليس التكرار ىذا ٕٙ.معقدن

 معايَت ٢تا اليت القواعد على أيضنا التكرار ىذا تطبيق يتم. درس كل قواعد ىيمنة
 سبيل على. كالواسعة كاسع، نطاؽ على كا١تستخدمة ا١تعقدة، القواعد مثل معينة،
 ديكن ال ْتيث معقدة ا١تناقشة ك٢تا أساسية اللغة بنية ألهنا لية،الفع القاعدة ا١تثاؿ،

 ٓٔك ٜك ٚك ٙك ٘ الدرس إىل تشكولز يقسمها مث كاحد، درس يف إكما٢تا
 .٘ٔك ٖٔك ٕٔك ٔٔك

 نقاط كانتخاب اختيار طريق عن ا١تادة تنظيم ىو ا٢تيكلي، ا١تنهج( ٕ
 كمتوافقنا مناسبنا الًتتيب فيكو  ْتيث كالفائدة كالصعوبة التكرار أساس على القواعد

 إتقاف يف شيء أىم ىي العربية اللغة قواعد فإف لتشكولز، بالنسبة ٕٚ.ا١تتعلم مع
 قواعد تدريس جيب كلكن القواعد، ٚتيع تدريس جيب ال ذلك، كمع. العربية اللغة

 أيضنا جيب. حذفها أك منها جزء أك كلها تؤخذ أف ٘تكن الواحدة القاعدة. معينة
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ٜٙ 
 

 ىو القواعد ترتيب يكوف أف جيب ال. تعليمها تسهل بطريقة القواعد ىذه ترتيب
 بناءن  العدد، أك األرقاـ قاعدة يف ا١تثاؿ، سبيل على. اللغويات يف نفسو الًتتيب

 ٙك ٖ الدرس إىل تدكيره كإعادة الكتاب ىذا ٕتميع يتم كالصعوبات، الفوائد على
 ىي العدد الفائدة، ظرن كجهة من الكتاب، ٢تذا بالنسبة. ٘ٔك ٓٔك ٜك ٛك

 ا١تهم من لذلك كضع.تقريبنا اجملاالت ٚتيع يف كاسع نطاؽ على مستخدمة قاعدة
ا  القواعد عن ٗتتلف اليت ا٠تاصة القواعد للعدد فإف ذلك، كمع. كالتعليم تعلم جدن

 عادم غَت القاعدة ىذه بأف القوؿ ديكن ال أنو من الرغم على. العربية للغة العامة
 شبو قاعدة تسميتها ديكن أنو إال اٞتمع، تقديرات مثل ،(irregular) شاذ أك

 عدة يف كتكرارىا ٕتميعها جيب لذا صعبة ا١تادة تصبح لذلك. شاذ أك عادم
 .التايل اٞتدكؿ إىل انظر. مراحل على دركس

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف القواعد مادة تنظيم. ٙ اٞتدكؿ

 الدرس القواعد الشرح

 يف ٘تارين - األّتدية اٟتركؼ - اٟتركات - ٥تارجها ةالعربي اٟتركؼ 
 العربية ا٠تطوط من منادج - العريب ا٠تط - كالقراءة النطق

ٔ 

 - اإلشارة أٝتاء - ا١تنفصلة الضمائر - اٞتنس - - التعريف أداة اتكرار 
 كتأنيسا تذكَتا كا٠ترب ا١تبتدأ بُت التطابق - االٝتية اٞتملة

ٕ 

اتكرار   – الصفة - كا١تثٌت اٞتمع اإلشارة أٝتاء - العدد - افكاألكز  اٞتدر 
 النسبة

ٖ 

اتكرار   ا١توصولة األٝتاء - التصريف من ا١تمنوع - كالتنوين األٝتاء إعراب 
 النرب – الظرؼ - اٞتر حركؼ -

ٗ 

اتكرار   اٞتملة يف أفّ  - الفعلية اٞتملة - ا١تاضي – السامل الفعل - األفعاؿ 
 إفّ  قاؿ -( مفعوؿ)

٘ 

اكرار ت  - ا١تتصلة الضمائر - إليو كا١تضاؼ ا١تضاؼ - ا١تستقبل - ضارعا١ت 
 عشر إىل كاحد من األصلية األعداد

ٙ 



ٚٓ 
 

اتكرار   األمر - ا١تنصوب ا١تضارع استخدامات - كاجملزـك ا١تنصوب ا١تضارع 
 كما كلن لن،/كال ال،/ كمل مل، - ليس - النهيك  النفي - قد -

 شاهبها

ٚ 

اتكرار   - نفس - كٚتع كل - كم - ٕٓ إىل ٔٔ من ليةاألص األعداد 
 غَت معرفة) األشهر أٝتاء - أم - إحدل/  أحد عدة، بعض،

 (منصرؼ

ٛ 

اتكرار   األصلية األعداد - اٞتملة يف كالفعل إف - ا١تاضي – ا١تعتلة األفعاؿ 
  (األعداد) كالنصب اإلضافة: ا٠تبلصة - التاريخ - العشرين بعد ما

ٜ 

اتكرار   كاألمر كاجملزـك ا١تنصوب ا١تضارع - ا١تضارع – عتلةا١ت األفعاؿ 
 الًتتبية األعداد -( اصطبلحي) رأل أتى، جاء، -( اصطبلحي)

 الساعة أكقات -( األعداد) التاريخ - العشرين إىل األكؿ من

ٔٓ 

اتكرار   كاف - كاستخدامها كاف - تفّعل أفعل، فاعل، فّعل،: ا١تزيد الفعل 
 كأخواهتا كاد - كأخواهتا

ٔٔ 

اتكرار   - ا١تصدر - استفعل إفعّل، إفتعل، إنفعل، تفاعل،: ا١تزيد الفعل 
 كاستعمالو ا١تصدر - كالنفي ا١تصدر - ا١تصدر ٚتع

ٕٔ 

اتكرار   الفعل - مفعولُت تنصب ألفعاؿ اجملهوؿ صيغة - اجملهوؿ صيغة 
 كخصائصها ا١تزيد

ٖٔ 

اتكرار   كا١تفعوؿ الفاعل اسم ٚتع - ا١تفعوؿ كاسم الفاعل اسم - األٝتاء 
 اسمك  ا١توصولة اٞتمل - كا١تفعوؿ الفاعل اسم استخدامات -

 - كخرب كا١تفعوؿ الفاعل اسم استخدامات - كا١تفعوؿ الفاعل
 ا١تبالغة أٝتاء - كا١تفعوؿ الفاعل اسم ا فيها تستخدـ عبارات

ٔٗ 

اتكرار   أفعاؿ - التصغَت - كالزماف ا١تكاف أٝتاء - كالوعاء اآللة أٝتاء 
 كأرقاـ أعداد - كأخواهتا ظن - مفعولُت نصبت

ٔ٘ 

اتكرار   - كالتفضيل بالنصب التمييز - أفعل – التفضيل اسم - أفعل 
  اٟتقيقة غَت اإلضافة

ٔٙ 

 ٚٔ - الشرطية اٞتملة يف لو - الشرطية اٞتملة يف شاهبها كما كإف إذا 



ٚٔ 
 

 شبهها كما رغم كإف، كلو،( حىت)
 لكّن،(ك) لكن،(ك) - شاهبها كما ف،أ قبل أف، بعد حينما، عندما، 

 كما حيث، إذ، ألف، - شاهبها كما أف، إال أف، غَت - ال(ك بل،
 ا١تستثٌت – السببية فاء - شاهبها

ٔٛ 

 اٞتملة - اٟتاؿ - ألجلة مطلق، بو،) ا١تفعوؿ أنواع - إف أخوات اتكرار 
 أخرل استخدمات - التعجب -( كأفّ  إف) مبتدأء نصب - اٟتالية

 النصب

ٜٔ 

اتكرار   كثلث كنصف شبو - البدؿ - ا١تضاؼ ٤تل يف أٝتاء - كذات ذك 
 كما دكف - تشاهبها كما كعدًن كعدـ كال بغَت النفي - كربع

 تشاهبها كما... كإمنا... فقط... ليس - تشاهبها

ٕٓ 

اتكرار   -(( فقد))ك((( لقد))ك(( قد)) -(( فػ)) اٟترؼ - اٞتر حركؼ 
 أخرل حركؼ

ٕٔ 

اتكرار   ٕٕ ا٢تمزة كتابة - االستفهاـ أٝتاء - الظرؼ - الصفة - ٞتمعا اسم 
اتكرار   - شاهبها كما ا٠تمسة األٝتاء - الوجهُت ذات اٞتملة - كأفّ  أف 

 - لعل/  قد/  رٔتا - شاهبها كما... ٦تا أكرب - األٝتاء من ا١تبٍت
  ككلتا كبل

ٕٖ 

 ٕٗ التكلم – اإلنشاء - االستماع - القراءة 
 دركس عدة يف تتكرر خط ٖتتها يتال ا١تواد *

 

 ا١تنهج استخداـ يتم النصوص،ك  ا١تفردات مواد بُت للجمع بالنسبة ثانينا،
 يف تقدديو يتم الذم كالنص ا١تفردات طريق عن ا١تادة تنظيم ىو فقط، ا١توقفي
 ىذا يف ٕٛ.للمتعلم اليومية اٟتياة من األبعد إىل األقرب من بدءنا ٥تتلفة مواقف

 كاألسرة كا١تنزؿ با١تقدمات ا١تتعلقة كا١تفردات النصوص ا١تثاؿ، سبيل على الكتاب،
 توضع نفسو، الوقت كيف. ملموسة بأشياء كتتعلق يومية ألهنا األسبقية، ٢تا

 كعلم القرآف، علم مثل العربية، اللغة ٣تاؿ خارج الصلة ذات كالنصوص ا١تفردات
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ٕٚ 
 

 من ١تزيد. كٕتريدية نظرية ألهنا النهائية، الدركس يف ،التكنولوجيا كالعلـو اٟتديث،
 :جدكؿ ىنا التفاصيل،

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف كالنص ا١تفردات مادة تنظيم. ٚ اٞتدكؿ

 الدرس القراءة ونص ادلفردات احلوار ونص ادلفردات

 ٔ التعارؼ التعارؼ
 ٕ كالبيت العائلة تلفونية مكا١تة

 ٖ كا١تطر ا١تدينة الدكيل ا١تطار يف

 ٗ اٞتامعة إىل السوؽ من معةاٞتا يف

 ٘ ا١تطار يف االستقباؿ  باٞتوالة مكا١تة

 ٙ األكؿ اإلميل السفر مكتب يف

 ٚ عا١تية أخبار الكتاب معرض يف

 ٛ اإلسبلمية اٞتامعة الطلبة بيت يف

 ٜ اإلسبلـ تاريخ من اإلسبلـ تعرؼ ىل

 ٓٔ ذاتية سَتة السفارة يف

 ٔٔ  طالنف كمستقبل البيئة  صحفي لقاء

 ٕٔ كا١تسلمُت العرب عند الطيب تاريخ الطيب عند

 ٖٔ الرياضة اموؿ ا٢تاتف شركة عند

 ٗٔ اإلسبلمي ا١تعمارم الفن اإلقتصادم ا٠تبَت عند

 ٘ٔ اإلنًتنيت عامل إذاعي حوار

 ٙٔ كاٟتياة الشريعة اإلسبلمي البنك عن

 ٚٔ الساكن منزؿ إجيار عقد  السمسار مع وارح ،شقة تفقد

 يف اإلسبلمي، ا١تؤ٘تر منظمة عن حوار
 الشفهي اإلمتحاف

 ٛٔ عا١تية أخرب

 ٜٔ حجا نوادر من  كزكجة زكج بُت حوار ؟، الطارؽ من



ٖٚ 
 

 ٕٓ قرطبة تارخيي من  الرحبلت أدب ا١تكتبة، يف حوار

 اختبار – العلماء مشاىر كالعلم، القرآف
  ثقايف

 ٕٔ مسلموف كمشاىر علماء

 حوار البيئة، ٛتاية عن الصحفية الندكة
  خبَت مع

 ٕٕ الصحراء

 ٖٕ الكعبة بناء  اٟتديث علـو

: التكلم العربية، اللغة دراسة: االستماع
 العربية اللغة تدريس

 

 أك ا١تخطوطات إعبلنات،: القراءة
 للحفاظ فنية كطرؽ األمم، ذاكرة

 تدريس: اإلنشاء ا١تخطوطات، على
 العربية اللغة

ٕٗ 

 

 ىو اٟتلزكين، ا١تنهج( ٔ. مناىج ثبلثة إىل ا٠تاص صالن ينقسم ثالثنا،
 من بدءنا كاٟتوار القراءة نصوص من ا١تمارسة مؤشرات فرز طريق عن ا١تواد تنظيم

 الدركس يف ا١تؤشرات ىذه بعض تعليم إعادة أك بتقدًن مصحوبنا ا١تعقد إىل البسيط
 أكثر أك أعلى الصعوبة مستول يصبح تكرارىا، يتم مرة كل يف كلكن البلحقة

ا  نتيجة كلكنها مباشرة، تشكولز قبل من مكتوبة ليست ا١تؤشرات ىذه. تعقيدن
 من ا١تؤشر ىذا قراءة ديكن. كاٟتوار القراءة نصوص من ٘تارين أساس على البناء

 كل يف تتكرر ما غالبنا كاليت ا١تثاؿ، سبيل على التمارين، بأداء ا٠تاصة التعليمات
 ا١تؤشر ىذا رؤية أيضنا ديكن .كغَتىا كإنسخوا ظواكاحف كاستمعوا اقرؤكا ىو درس

 ك١تاذا أينك  من مثل طرحو يتم الذم ا١تادم كا١توضوع االستفهاـ أداة نوع من
 كالكتابة القراءة مهارات يف الكفاية تشرح مؤشرات تظهر ىنا من. كغَتىا ككيف

 .التايل اٞتدكؿ إىل انظر كالتحدث كاالستماع
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 ا١تعاصرة العربية كتاب يف هاراتا١ت مواد تنظيم. ٛ اٞتدكؿ

 ادلؤشرات ادلهارات
 الصوتية الرموز ربط - كمريح سهل اليسار إىل اليمُت من نص قراءة: جهرية قراءة

 - اٞتهرية القراءة عند ا١تناسبة كالسرعة ا١تعٌت ٘تثيل - كيسر بسهولة با١تكتوبة
 ستخداـا - االعراب حركات كمراعاة صحيحا اٟتركؼ كاخراج النطق دقة

 الكتب يف توجد الىت الصور
 -( مرادفات) كاحد ١تعٌت جديدة كلمات معرفة:  سياقية أو نصية صامتة

 أجزاء إىل ا١تقركء النص ٖتليل -( اشًتاؾ) كاحدة لكلمة جديدة معاف معرفة
 ضوء يف ا١تعٌت تغيَت من حدث ما إدراؾ - البعض بعضها بُت العبلقة كمعرفة

 السياؽ من اٞتديدة ا١تفردات معاين تعرؼ - اكيبالًت  يف تغيَت من حدث ما
 اٟتقائق تصنيف - العربية ا١تعارؼ كدكائر كا١تعاجم القواميس استخداـ -

 ا١تقركء النص من ا١توضوع معرفة - قصَتا فيها رأم كتكوين كتنظيمها
 صحيحا نقبل كالكتاب اٟتاسوب على تشهاىدىا اليت الكلمات نقل: إمالئية كتابة

 تواجدىا مواضع يف ا١تختلفة كأشكا٢تا ا٢تجائية اٟتركؼ كتابة طريقة تعرؼ -
 اليسار إىل اليمُت من الكتابة تعود -( اآلخر األكسط األكؿ) الكلمة يف

 ٘تييز مع متصلة كحركؼ منفصلة ْتركؼ العربية الكلمات كتابة - بسهولة
 - ٤تبل للبس جيعل ال رٝتا اٟتركؼ كرسم ا٠تط كضوح - اٟتركؼ أشكاؿ

 كال تكتب كذلك تكتب كال تنطق اليت اٟتركؼ ذات الكلمات كتابة يف الدقة
 خصائص مراعاة - الكتابة يف األساسية اإلمبلئية القواعد مراعاة - تنطق

 بُت التناسب مراعات - الًتقيم عبلمة مراعات - الكتاب عند العربية الكتابة
  ادىاكأبع أكضاعها يف الكلمات كتناسق كاتساعا طوال اٟتركؼ

 فقرات يف أفكاره ترٚتة - صحيحا كتابا تلخصا يقرؤكه موضوع تلخيص: حرية
 أك الطبيعية مناظر من منظرة كصف - ا١تناسبة كالًتاكيب ا١تفردات مستعمبلت

 كتابة - يقرأ ٓتط الوصف ىذا ككتابة لغويا كصحيحا دقيقا كصفا معُت مشهد
 بعض يف ا١تطلوبة البيانات ملء - معينة كظيفية لشغل بو تقدًن طلب

  االستمارات
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 فهم - داللة ذات اختبلفات من بينها ما ك٘تييز العربية األصوات تعرؼ: نطقية استماع
 الىت ا١تفرادات حدكد يف طبيعي كبإيقاع بالعربية حديث من علية يلقى ما

 كاٟتركات الطويلة اٟتركات تعرؼ - إليو يسمع أف ينبغي ما انتقاء - تعلمها
 إدراؾ - صوتيا ك٘تييزىا كالتنوين التشديد تعريف - بينها لتمييزكا القصَتة

 يف ا١تتجاكرة األصوات بُت التمييز - كا١تكتوبة الصوتية الرموز بُت العبلقات
  – الصوت يف كا١تتشاهبة النطق

 إىل االستماع - كآدابو االستماع تقاليد معرفة: سياقية أو نصية مفهمومية
 التغيَتات إدراؾ - ا١تعٌت تنظيم قواعد ذلك يعوؽ أف دكف كفهمها العربية اللغة

 ما إدراؾ - الكلمة بنية يف ٖتويل أك تعديل عن السياقية أك النصية ا١تعاين يف
 اٟتديث متابعة - العادم كالتنغيم النرب خبلؿ من عنو التعبَت ا١تتحدث يريد

 وعا١تسم النص من ا١توضوع معرفة - عبلقات من جوانبيو بُت ما كإدراؾ
 بُت النطق، عند التمييز - صحيحا نطاقا العربية األصوات نطق: نطقية كالم

 الطويلة اٟتركات بُت النطق عند التمييز - كاضحا ٘تييزا ا١تتشاهبة األصوات
 نطق - العربية متحدثي من مقبولة بطريقة كالتنغيم النرب أنواع تأدية - كالقصَتة

 دييز صحيحا نطقا ا١تنونة لكلماتا نطق - صحيحة نطقا ا١تتجاكرة األصوات
  الظواىر من غَته عن التنوين
 اختيار - ا١تناسبة النحوية الصيغ باستخداـ اليومية اإلرادة عن التعبَت:  حمادثة

 كالتحية اجملاملة عبارات استخداـ - ا١تختلفة للمواقف ا١تناسبة التعبَتات
 الصحيح النظاـ تخداـاس - العربية للثقافة فهمو ضوء يف سليما ما استخداما

  الكبلـ عند العربية الكلمة لًتاكيب
 عن التعبَت - بالعربية الطلبة بُت كا١تعرفة العلم عن حوار إدارة -: حماورة

 ا١تناسبة النحوية الصيغ باستخداـ العلمية األفكار

 ا١تدرسة داخل اإلنساف أك العلـو أك اٟتياة عن حديث: الشفوي التعبري
  كخارجها
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 أفعاؿ أك اللغة كظائف على بناءن  ا١تواد تنظيم ىو الوظيفي، نهجا١ت( ٕ
 ىذه تقدًن ديكن ٜٕ.لذلك البلزمة اللغوية العناصر مع جنب إىل جنبنا الكبلـ

 القراءة نصوص يف ا١توجودة ا٠تطابات يف عنها كالتعبَت كتفصيلها الوظائف
 بشكل اللغة ظائفك  أيضنا يكتب مل اٟتلزكين، ا١تنهج مثل ٘تامنا. اٟتوار كنصوص

 االتصاؿ يف ا١تستخدمة اٞتمل أشكاؿ من الوظائف ىذه قراءة ديكن. مباشر
 .كغَتىا كالتحية كالطلبية االستفهامية اٞتمل مثل ا١تعاصرة، العربية كتاب لنصوص

 بواسطتها ا١تتعلمُت من ُيطلب اليت ا١تواد تنظيم ىو ا١تهامي، ا١تنهج( ٖ
 كاٟتقيقي التقليد سواء حد على( األنشطة) باٟتياة ا١تتعلقة اللغوية ا١تهاـ إكماؿ

 ٨تو على سواء كاسع، نطاؽ على اللغة الستخداـ فرصة ىناؾ تكوف ْتيث
 التعليم أم أيضا، نصينا منوذجنا الطريقة ىذه كتستخدـ ٖٓ.االنتاجية أك استقبالية

 ينتجها كاليت دراستها يتم اليت اللغة من كمكتوب منطوؽ نصي إطار باستخداـ
 كاٟتوار، القراءة نصوص يف األساسية ا١تواد من ذلك مبلحظة ديكن. ا١تتعلم

. كخارجو الدراسي الفصل داخل النصوص ىذه ٘تارس اليت الداعمة ا١تواد ككذلك
 ا١تادة ينقسم الذم اٟتصص تسلسل يوجد درس كل بداية يف ذلك ٖتليل ديكن

 التعليمات مع نزلةا١ت كالواجبات الصفية، ا١تمارسة ككاجبات اجتماع، كل يف
 .ٖ للدرس جزئية عينة عن عبارة التايل اٞتدكؿ ا١تثاؿ، سبيل على. العددية

 
ٖٔالثالث للدرس( مقًتح) اٟتصص تسلسل. ٜ اٞتدكؿ

 

 ادلنزلة الواجبات الصف يف ادلتمارين احلصة اليوم
  (ٖ) الثالث للدرس اٞتديدة القواعد شرح ٔ ا٠تصة ا٠تميس

 ٖ٘ ،ٕ ٖٗ ،ٔ ٕ اٟتصة 
 اٞتديدة كا١تفردات القواعد حفظ من الطلبة لتمكُت ثبلثة ألك يومُت بعد التدريس مواصلة
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 ا١تنزلة الواجبات كإ٧تاز
 ٚ ،ٙ ٛ ،٘ ،ٗ ،ٖ ٖ اٟتصة اإلثنُت

 ،٘ٔ ،ٗٔ ،ٖٔ ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٓٔ ،ٜ ٗ اٟتصة 
ٔٙ، ٔٚ، ٔٛ، ٜٔ 

 

 ٜٗ ٛٗ ،ٚٗ ٘ اٟتصة 
... ... ... ... 

 

 ادلواد ترتيب .3

 أك فرز ىي التالية ا٠تطوة فإف الوحدات، يف كٕتميعها ١تادةا تنظيم بعد
 ٕٖ.العربية اللغة تعلم عملية يف كالدقة السرعة يدعم عرض تسلسل يف ا١تواد ترتيب

 الوقت كيف. ٕٗ كإىل ٗك ٖك ٕك ٔ الدرس يف ا١تادة تضمُت يتم آخر، ٔتعٌت
 اجملمعة ا١تواد خاصة ا١تواد، فرز أيضنا يتم الدركس، ىذه من درس كل يف نفسو،

 ارؼمع أف ىو العربية كتاب يف ا١تستخدـ األساسي االفًتاض. القواعد حسب
 الطبلب ذكاء على اٟتصوؿ كديكن تدرجييان، تُعطى أف جيب اكمهاراهت العربية اللغة

 كمستويات أجزاء إىل العربية كتاب تقسيم ديكن الواقع، يف. فشيئان  شيئان  بالتدريس
 مع تسكولز تسلسل يتماشى ،٢تذا. كسهولة تدرجييان  بتعليمها للطبلب تسمح
 النحوم بالًتتيب مرتبطنا كاف إذا لذلك. الًتبوية االعتبارات أك كالتدريس التعليم

 مثبل، ،سهولة اترتيب ألف. ٘تامنا ٥تتلف الكتاب ىذا من ا١تواد ترتيب فإف الوصفي،
 .مرحلتُت خدـيست التسلسل ىذا يف. ا١تتعلم على كلكن اللغة، على ليس فهو

 كل يف التسلسل يعتمد. الدرس كحدة أك درس كل يف الًتتيب أكالن،
 ىو الكتاب ىذا يتبعها اليت ا١تدرسة إتاه ألف. اللغة اكتساب مفهـو على درس

 مهارة ذلك، بعد. الطبلب يتعلمها أف جيب مادة أكؿ ىو ا٢تيكل فإف البنائية،
 اًتفُت من ىم العربية لكتاب اتملُت ا١تستخدمُت ألف ىذا،. كالكتابة القراءة
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 . مفردات٘

 

 
 . استماعٙ

 

 
 . كبلـٚ

 

 

 . مفرداتٕ

 

 
 . قراءةٖ

 

 
 . كتابةٗ

 

 

 . القواعدٔ

 

 

 . ترٚتةٛ

 

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف درس كل يف لًتتيب النمط. ٕ الصورة

 

 القراءة على القدرة تكوف ْتيث األكسط الشرؽ يف سيدرسوف الذين كالطبلب
 ا١تقدرتُت، ىاتُت إهناء مت. كالكبلـ االستماع مهارة أخَتنا،. األسبقية ىي كالكتابة

 يف اٟتاؿ ىو كما الرٝتي غَت كليس الرٝتي، اجملاؿ ىو الكتاب ىذا تركيز ألف
 ىي ا١تتعلم يفضلها اليت األساسية الكفاية فإف األخرل، اللغات مع. اليومية اٟتياة

 فيها تدخل مرة كل يف ذلك، إىل باإلضافة. الشفهي كليس الكتايب، التقليد
 ىو ا٢تدؼ. أكالن  ا١تفردات دائمنا الكتاب ىذا يوفر كاالستماع، القراءة مهارات
 ىذا على بناءن . حوار أك قراءة من ءسوا النص، لفهم الطبلب كٕتهيز تسهيل
 ← ا١تفردات ← القواعد يعٌت ا١تواد، لًتتيب منطنا الكتاب ىذا جيد الشرح،

 إنشاء يتم األربع، ا١تهارات ىذه من. كالكبلـ االستماع ← كالكتابة القراءة
 :التايل النمط إىل انتبو. الًتٚتة مهارات

 
 

 
 
 

 
 

 

 يف التسلسل يعتمد. الدركس كحدة أك درس كل فرعي يف الًتتيب ثانينا،
 مادة يف. البعض بعضها من كقريبة مًتابطة معينة موضوعات على فرعي درس كل

 ٚ اٞتدكؿ يف كما ا١توقفي السياؽ على ا١توضوع ىذا يعتمد كا١تفردات، النصوص
 من ٣تموعات على ا١توضوع ىذا يعتمد ال القواعد، مادة على بينما. أعبله
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 رفع مثل اإلعراب ٣تموعات أك النحو ألبواب ا٠تاصة عاينكا١ت كالصيغ الوظائف
 على كلكن الوصفية، اللغويات دراسة يف كما درس كل يف كجـز كجار كنصب

 حيث من إما اٞتمل تكوين عملية على على القائمة القواعد من ٣تموعة فيو
 إىل مستول أدىن كمن النحو، ألبواب ا٠تاصة كا١تعاين كالصيغ الوظائف الوظائف

 :التايل اٞتدكؿ إىل انتبو. ا١تتعلم منظور من مستول أعلى
 

 ا١تعاصرة العربية كتاب يف درس كل فرعي يف الًتتيب. ٓٔ اٞتدكؿ

للقواعد ادلرحلة  الدرس النحوي ادلوضوع 

 ٔ ا٠تط أك كاإلمبلء حركات حركؼ،: األصوات علم األصوات .1

 االٝتية اٞتملة .2

 بينهما، كربط ،بناءمهاك  خرب، مبتدأء: االٝتية اٞتملة
 (ٔ) بينهما كترتيب بينهما، كمطابق

ٕ 

 بينهما كمطابق بناءمها،ك  خرب، مبتدأء: االٝتية اٞتملة
(ٕ) 

ٖ 

 ٗ جر نصب، رفع، اإلعراب، عبلمة اإلعراب عبلمة .3

 ٔ الفعلية اٞتملة .4
 ٘ ماضى بو، كمفعوؿ كفاعل، فعل: الفعلية اٞتملة
 ٙ مضارع: الفعلية اٞتملة
 ٚ ك٣تزـك منصوب مضارع: عليةالف اٞتملة

 ٛ كالعدد البدؿ: توابع توابع .5

 ٕ الفعلية اٞتملة .6

 ٜ معتل ماض: الفعلية اٞتملة
 ٓٔ معتل مضارع: الفعلية اٞتملة
 ٔٔ (ٔ) ا١تزيد الفعل: الفعلية اٞتملة
 ٕٔ (ٕ) ا١تزيد الفعل: الفعلية اٞتملة
 ٖٔ ٣تهوؿ: الفعلية اٞتملة

 الوصفية اٞتملة .7
 ٗٔ مشتقات صفةك  مصدر: الوصفية لةاٞتم

 ٘ٔ مفعولُت: االٝتية اٞتملة
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 ٙٔ كفضلة الوصفية اٞتملة
 ٚٔ الشرطية اٞتملة الشرطية اٞتملة .8
 ٛٔ ا١تركبة اٞتملة ا١تركبة اٞتملة .9

 ٜٔ الفضلة فضلة .11
 ٕٓ النحو أسلوب النحو أسلوب .11

 ا١تعاين اٟتركؼ .12
 ٕٔ ا١تعاين اٟتركؼ
 ٕٕ التكرار
 ٖٕ التكرار

 ٕٗ ا١تهارات ا١تهارات .13
 
 نفسها األشكاؿ ٖتفز أكالن،. ا١تبادئ على أيضنا يعتمد أعبله تيبًت ال

 اٞتملة تدريس يف ا١تثاؿ، سبيل على. معنا تدريسها جيب لذا التعليم سرعة
 كتوضع كاحد كقت يف مبالغة كصيغة ا١تفعوؿ كالسم الفاعل اسم تدرس الوصفية،

 معنا، ا١تعاكسة األشكاؿ تدريس أيضنا جيب ينا،ثان ٖٖ (.ٗٔ. د) كاحد درس يف
 يفهم لكي ا١تثاؿ، سبيل على. النفسية الناحية من األشكاؿ ستوضح ألهنا

 الثبلث، اإلعراب تقسيم يتم الكتاب ىذا يف كعبلماتو، اإلعراب ىو ما الطبلب
 األشكاؿ ٕتميع يتم ثالثنا، ٖٗ (.ٗ. د) كاحد درس يف كاٞتار كالنصب الرفع ىي

 أدكات منك  البدؿ ا١تثاؿ سبيل على. الوضوح ستوفر ألهنا كاحد، شكل يف وازيةا١تت
ٖ٘(.ٛ. د) كاحد درس يف تدرس كالعدد كم: االستفهاـ

  

 ا١تثاؿ، سبيل على. ٤تددة قواعد قبل العامة القواعد تدريس يتم رابعنا،
 سنا،خامٖٙ (.ٜٔ. د) ا١تنصوب ا١تبتداء على مقدـ ا١ترفوع للمبتدأ يكوف ما عادةن،

 الفعل يف ا١تثاؿ، سبيل على. الطويلة القواعد على األسبقية ٢تا ا١توجزة األشكاؿ
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 (.ٖٔ. د) مفعولُت على مقدـ كاحدن  ١تفعوؿن  ا١تتعدم
 تدريس يتم سادسان،ٖٚ

 أكالن  االٝتية اٞتملة يُدرَّس ا١تثاؿ، سبيل على. ا١تعقدة القواعد قبل البسيطة القواعد
 فائدة األكثر القواعد تدريس يتم سابعان،ٖٛ (.ٗ-ٕ. د) يةفعليال اٞتملة عن

 تدريس يتم مل ا١تثاؿ، سبيل على. فائدة األقل القواعد على مقدـ أكالن  للطبلب
 االعتبار ثامنان،. قليبل إال للطبلب يفيد ال ألنو الكتاب، ىذا يف التنازع قاعدة

. ا١تهارات قبل القواعد تدريس جيب ا١تثاؿ، سبيل على. اللغة اكتساب ترتيب على
 .تقريبنا الدركس ٚتيع يف ذلك مبلحظة ديكن

 

 ادلواد تقوية .4

 لغوية ٘تارين العربية كتاب يوفر درس، كل يف ا١تواد كتقدير فهم لزيادة
 إىل التدريبات أك التقوية أك التمارين ىذه تنقسم ٜٖ .درس كل يف للطبلب

 .كخاصة عامة: قسمُت
 

 ا١تعاصرة العربية كتاب يف لتدريبابا أك القوية للمادة التقنية. ٔٔ اٞتدكؿ

 التقنية وادلهارة الكفاية النوع
 ٗترجيي تغيَتم، ترتييب، تربيطي، تكميلي، ٖتويلي، كا١تهارة للكفاية العامة

 ا٠تاصة

 إعرايب ،ٖتليلي تطبيقي، للقواعد
 تقليدم أسئليت، تفصيلي، حفظي، للمفردات

 طليب أسئليت، جهر، مناسبة، للقراءة
 تأليفي، التطويلي، تلخيصي، تشكيلي، نسخي، كتابةلل

 حرم ٘تثيلي،
 طليب مقارنة، أسئليت، مناسبة، نطقي، لبلستماع
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 مباشرة شرخي، حوارم، تكرارم، إتباعي، للكبلـ
 . كفقرة كٚتلة، كتركيب اٟتركؼ ترٚتة للًتٚتة

 
 اءاتللكف استخدامها ديكن اليت التدريب تقنيات ىي" عامة"بػػ ا١تقصود

 تنقسم. انتاجية-استقبالية أك انتاجية أك استقبالية كانت سواء العامة، كا١تهارات
 ُيطلب أف ىي التحويل تقنية( ٔ. ستة إىل العامة العربية كتاب يف التدريبات ىذه

 إىل األساسية كاٞتمل األخرل مشتقتها إىل األساسية الكلمة تغيَت الطلبة من
 نصوص أك القراءة نصوص أك ا١تدركسة القواعدب تناسب الىت التحويلية اٞتمل
 الطبلب من ُيطلب أف ىي التكميل تقنية( ٕ دركس، كل يف ا١تسموعة اٟتوار

 نصوص أك ا١تدركسة بالقواعد تناسب الىت الًتكيب أك بالكلمة اٞتملة إكماؿ
 ُيطلب أف ىي الًتبط تقنية( ٖ دركس، كل يف ا١تسموعة اٟتوار نصوص أك القراءة

 أك الكلمات أك باألحرؼ كاٞتمل كالًتاكيب كالكلمات األحرؼ ربط بالطبل من
 أك القراءة نصوص أك ا١تدركسة بالقواعد تناسب الىت أخرل اٞتمل أك الًتاكيب
 من ُيطلب أف ىي الًتتيب تقنية( ٗ دركس، كل يف ا١تسموعة اٟتوار نصوص
 أك ا١تدركسة بالقواعد تناسب ٚتبلن  تصبح ْتيث ا١تقدمة الكلمات فرز الطبلب
 ىي التخريج تقنية( ٘ دركس، كل يف ا١تسموعة اٟتوار نصوص أك القراءة نصوص

 ا١تدركسة بالقواعد تناسب الىت اٞتمل أك الًتكيب أك كلمة اخراج منهم ُيطلب أف
 ىي التغَت تقنية( ٙ. دركس كل يف ا١تسموعة اٟتوار نصوص أك القراءة نصوص أك
 أك الكلمة إىل الفقرة أك اٞتمل أك الًتكيب أك ةالكلم تغيَت الطبلب من ُيطلب أف

 أك القراءة نصوص أك ا١تدركسة بالقواعد تناسب الىت الفقرة أك اٞتمل أك الًتكيب
 سيطرة األكثر التقنية ىي األخَتة التقنية. دركس كل يف ا١تسموعة اٟتوار نصوص

 تقنية بُت فرؽال. التحويل تقنية التقنية ىذه تشبو األكىل، للوىلة. التمارين يف
 األساسية، اٞتمل أك الكلمة من يكوف أف جيب التحويل أف ىو كالتغَت التحويل

 :ىي ذلك مثاؿ ىنا. األساسية اٞتمل أك الكلمة من ليس التغيَت أف حُت يفك 
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 ا١تعاصرة العربية يف القويات أك لتدريبات التقنيات مثاؿ. ٕٔ اٞتدكؿ

 بيوت ىناؾ ← بيت ىناؾ ٖتويلي
 ىناؾ إىل الصديق مع ذىبت ← ىناؾ... الصديق... ىبتذ تكميلي

 ٔتا سألتـز+  ا١تبلغ ىذا تعطونٍت تربيطي
 عليو اتفقنا

 سأستلـز ا١تبلغ ىذا أعطيتموين إذا ←
 عليو اتفقنا فسألتـز/ 

 يركن الشارع سكاف سيارهتم ترتييب
  يف البيت

 يف سيارهتم البيت سكاف يركن ←
 الشارع

/ ا١تهندسوف(/تأن)دينع/١تاذا تغيَت
 ا٠تادـك استعماؿ

 استعماؿ ا١تهندسُت دينعُت ١تاذا ←
 ا٠تادـك

 األفعاؿ كل اٟتوار من استخرجوا ← اٟتوار أك القراءة نص ٗترجيي
 (ا١تاضي) ا١تعتلة

 
 مهارة أك كفاية سول هبا يقصد ال تدريبات ىي" ا٠تاصة"بػ ا١تقصود أماك 

 تدريبات أكالن،. سبعة إىل ا٠تاصة بيةالعر  كتاب يف التدريبات ىذه تنقسم. كاحدة
 األصوات قواعد على للطبلب القدرة تقوية إىل هتدؼ ٘تارين ىي القواعد،
 ثبلث ا١تعاصرة العربية كتاب يستخدمها التدريبات، ىذه يف. كالنحو كالصرؼ

 يتم اليت القواعد ٦تارسة الطلبة من ُيطلب أف ىي التطبيق تقنية( ٔ. تقنيات
ا ُيسأ٢تم ال أنوك  مهارات، أربع يف ٚتل شكل يف دراستها  قواعد تعريف عن أبدن

 األمثلة بتحليل القياـ الطلبة من ُيطلب أف ىي التحليل تقنية( ٕ كمفهومها، معينة
 السم الطبلب فهم ٖتسُت أجل من ا١تثاؿ، سبيل على. ا١تدركسة القواعد من

 ٖتتوم اليت اٞتمل ترٚتة الطبلب من ُيطلب أف ىو التمارين أحد فإف التفضيل،
 اإلعراب تقنية( ٖ. العكس أك العربية إىل اإلندكنيسية من إما التفضيل اسم على
 ا١تثاؿ. دراستها يتم اليت القواعد على بناءن  اٞتمل إعراب الطلبة من ُيطلب أف ىي
 :ىي
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 ٓٗالتفضيل اسم قواعد تدريب يف ا١تثاؿ. ٖٔ اٞتدكؿ

 الليل مثل أسود شعرىا ← الليل من سوادا أكثر شعرىا

 اآلخرة مثل سهل األسلوب ىذا ← ...

 السماء مثل زرقواف عيناؾ ← ...

 
 كتطبيقها ا١تفردات حفظ إىل هتدؼ ٘تارين ىي ا١تفردات، تدريبات ثانيان،

 تقنية( ٔ. تقنيات أربع إىل العربية كتاب يف التدريبات ىذه تنقسم. اٞتمل يف
 التفصيل تقنية( ٕ دركس، كل يف دمةا١تق ا١تفردات الطلبة حيفظ أف ىي التحفيظ

 حيث من كاٞتديدة السابقة ا١تفردات بُت التفصيل الطبلب من ُيطلب أف ىي
 تقنية( ٖ دركس، كل يف اٞتديدة ا١تواد ددخوؿ عند كمعنها كنطقها شكلها
 باستخداـ األسئلة على الصحيحة اإلجابة الطبلب من يطلب أف ىي األسئلة
 الطبلب أف ىي التقليد تقنية( ٗ كمن، ككم ك١تاذا فككي كأين االستفهاـ أدكات

 تقدًن قبل ا١تثاؿ، سبيل على ا١تعلموف هبا يتحدث اليت ا١تفردات الكلمات يقلدكف
 اليت ا١تفردات إىل لبلستماع للطبلب إرشادات العربية كتاب يوفر ا١تفردات،

 ا١تفردات لما١تع يقرأ" ىي فيها اإلرشادات من ا١تثاؿ. كتقليدىا ا١تعلم يتحدثها
 ٔٗ".معانيها كيشرح أخرل مفردات مع مًتابطة كأيضا ا١تنفصلة اٞتديدة

 يتمتعوف الطبلب جعل إىل هتدؼ ٘تارين كىي القراءة، تدريبات ثالثنا،
( ٔ. تقنيات أربع إىل العربية كتاب يف التدريبات ىذه تنقسم. القراءة ٔتهارات

 كمطابقتهما اٞتمل أك لكلماتا ٖتليل الطبلب من ُيطلب أف ىي ا١تناسبة تقنية
 الطبلب من ُيطلب أف ىي األسئلة تقنية( ٕ كسياقينا، نصينا القراءة بنصوص

 اٞتهرية تقنية( ٖ االستفهاـ، أدكات باستخداـ األسئلة على الصحيحة اإلجابة
 ا١تقدـ، القراءة نص من عاؿ   بصوت ٔتفردىم، القراءة الطبلب من ُيطلب أف ىي
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 يف الواردة سواء النص يف الواردة الكلمات معٌت على العثور وى الطالب تقنية( ٗك
 ا١تعاين عن القاموس يف اْتثوا" ىي فيها اإلرشادات من ا١تثاؿ. خارجو أك الكتاب
 ٕٗ".التمارين يف األفعاؿ

 الطبلب جعل إىل هتدؼ اليت التمارين كىي الكتابة، تدريبات رابعنا،
 ٙتاف إىل العربية كتاب يف تدريباتال ىذه تنقسم. الكتابة ٔتهارات يتمتعوف
 القراءة نصوص نسخ الطبلب من ُيطلب أف ىي النسخ تقنية( ٔ. تقنيات

 الكتابة، على حركات إعطاء الطلبة من ُيطلب أف ىي التشكيل تقنية( ٕ ا١تقركءة،
 أك القصَتة الكتابة تلخيص الطلبة من يطلب أف ىي التلخيص تقنية( ٖ

 النصوص تكميل الطلبة من يطلب أف ىي التطويل قنيةت( ٗ ا١تقركءة، ا١توضوعات
 الكتابة تأليف الطلبة من يطلب أف ىي التأليف تقنية( ٘ ا١توجزة، أك الناقصة
 أف ىي التمثيل تقنية( ٙ الطلبة، خيتاره غرض أم يف أك معُت غرض يف القصَتة

 لبيط أف ىي التصوير تقنية( ٚ. ٘تثيلي حوار إىل القصة ٖتويل الطلبة يطلب
 الطبلب من يطلب أف ىي اٟتر تقنية( ٛ القصَتة، باٞتملة الصور تشريح الطلبة
 باٟتياة مباشرة مرتبطة كانت سواء حرية، موضوعات ذات عربية نصوص كتابة

 اإلرشادات من ا١تثاؿ. خارجها أك ا١تدرسة يفك  ٣تردة، أك ملموسةك  ال، أـ اليومية
 ٖٗ".بسيط علمي موضع عن مقالة اكتبوا" ىي فيها

 الطبلب جعل إىل هتدؼ اليت التمارين ىي االستماع تدريبات خامسان،
 ٜتس إىل العربية كتاب يف التدريبات ىذه تنقسم. االستماع ٔتهارات يتمتعوف
 الكلمات أك اٟتركؼ ٖتليل الطبلب من ُيطلب أف ىي ا١تناسبة تقنية( ٔ. تقنيات

 أف ىي األسئلة تقنية( ٕ كسياقينا، نصينا القراءة بنصوص كمطابقتها اٞتمل أك
 االستفهاـ، أدكات باستخداـ األسئلة على الصحيحة اإلجابة الطبلب من ُيطلب

 اٟتركؼ أصوات إىل االستماع الطبلب من ُيطلب أف ىي النطق تقنية( ٖ
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 ىي الطلب تقنية( ٗ ا١تسموعة، كالعامية الفصحى نصوص من كاٞتمل كالكلمات
 تقنية( ٘ ا١تسوعة النصوص من كلماتال معٌت معرفة الطبلب من يطلب أف

 شكل يف كالعامية الفصحى نصوص بُت مقارنة الطلبة من يطلب أف ىي ا١تقارنة
 فيها اإلرشادات من ا١تثاؿ. ا١تسموعة النصوص من ٚتل أك كلمات أك حركؼ

 ٗٗ".الفراغات كاملؤكا للنص استمعوا" ىي
 الطبلب لجع إىل هتدؼ اليت التمارين ىي الكبلـ تدريبات سادسان،

 ٜتس إىل العربية كتاب يف التدريبات ىذه تنقسم. الكبلـ ٔتهارات يتمتعوف
 ا١تقدـ النص من اٟتوار تقليد الطبلب من ُيطلب أف ىي االتباع تقنية( ٔ. تقنيات

 ُيطلب أف ىي التكرار تقنية( ٕ اٟتفظ، أك القراءة طريق عن إما إليهم كا١تسموع
 أف ىي اٟتوار تقنية( ٖ إليهم، كا١تسموع دـا١تق النص من التكرار الطبلب من

 الشرح تقنية( ٗ ا١تعلم، حدده الذم ا١توضوع مع حوار إجراء الطبلب من ُيطلب
 كا١تسموع ا١تقدـ النص من مأخوذة ٚتلة أك كلمة شرح الطبلب من ُيطلب أف ىي

 ا٠تاص حوارىم تكوين الطبلب من ُيطلب أف ىي ا١تباشرة تقنية( ٘ إليهم،
/  زميل مع اٟتوار قدموا " ىي فيها اإلرشادات من ا١تثاؿ. أصدقائهم مع ك٦تارستو

 ".اٟتصة يف لكم زميلة
 ديتلكوف الطبلب جعل إىل هتدؼ ٘تارين ىي الًتٚتة، تدريبات سابعا،

 العربية إىل اإلندكنيسية من أم إتاىُت، ذك الًتٚتة ٘ترين. الًتٚتة مهارات
 تقنية( ٔ. تقنيات ٜتس إىل العربية بكتا يف التدريبات ىذه تنقسم. كالعكس

 اليت القواعد على بناءن  الكلمات ترٚتة الطبلب من ُيطلب أف ىي الكلمة ترٚتة
 ىي الًتكيب ترٚتة تقنية( ٕ إليهم، كا١تسموعة ا١تقركءة النصوص من تعليمها يتم
 من تعليمها مت اليت القواعد على بناءن  الًتاكيب ترٚتة الطبلب من ُيطلب أف

 من ُيطلب أف ىي اٞتملة ترٚتة تقنية( ٖ إليهم، كا١تسموعة ا١تقركءة وصالنص
 كا١تسموعة ا١تقركءة النصوص من ا١تستفادة القواعد على بناءن  اٞتمل ترٚتة الطبلب
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 إىل تستند فقرات الًتٚتة الطبلب من ُيطلب أف ىي الفقرة ترٚتة تقنية( ٗ إليهم،
 الًتٚتة تقنية( ٘ إليهم، ١تسموعةكا ا١تقركءة النصوص من ا١تستفادة القواعد

 القواعد على بناءن  معينة موضوعات ترٚتة الطبلب من ُيطلب أف ىي ا١توضوعية
 ىي فيها اإلرشادات من ا١تثاؿ. إليهم كا١تسموعة ا١تقركءة النصوص من ا١تستفادة

 ".التالية اٞتمل ترٚتوا"
 تتداخل، قد أهنا إال ٤تددة، أعبله ا١تذكورة التقنيات أف من الرغم على

 سبيل على. كاحدة ٦تارسة من ألكثر كاحدة تقنية استخداـ ديكن أنو يعٍت ٦تا
 يف كالكتابة كالكبلـ ا١تفردات لتدريبات للًتٚتة التقنيات استخداـ ديكن ا١تثاؿ،

-ٔٗ حوايل درس كل يف التمارين عدد يبلغ ذلك، إىل باإلضافة .الوقت نفس
 .أسئلة عدة من تكوفت للممارسة ارشادت ككل ارشادات، ٙٗ

 

 ادلواد عرض .5

 ديكن ْتيث كسيط إىل العربية اللغة تعليم مواد اتصاؿ ىو العرض
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف العرض يتجلى. بسهولة فهمها كا١تعلمُت كالقراء للطبلب

 ا١ترئية، كالرسومات كاتول، كا١توارد، التنسيق، أساس: كىي جوانب، ٜتسة من
 الورقي الكتاب مها شكلُت، من الكتاب ىذا يتكوف. الشكل سأسا أكال،. كاللغة

(paper textbook) اإللكًتكين كاإلصدار (e-edition) .اإلصدار يف بالورقة الكتاب 
 اإلندكنيسية باللغة العربية لكتاب( ٜٕٔٓ الدراسة، ىذه يف يبحث الذم) األخَت

 ,Jl. Griya Pesona Asri H-39, Medoka Ayu شارعب C.V. Makmur طبعو كالعربية

Rungkut Surabaya, tahun 2019 ٕٜٓٔ .٣تلدين من الكتاب ىذا يتكوف 
 يستخدـ .صفحة ٜٔٗ ٣تموعهما يبلغ اجمللدين من ككل صفحة، ٖٛٛ بسمك

 الكتاب. سم ٚٔ×  سم ٕ٘ ْتجم book paper النوع من الورقي الكتاب ىذا
 ٗٔ ْتجم Tradisional Arabic ىو خطو كنوع فقط األسود اٟترب يستخدـ

. اإلندكنيسية للنصوص ٓٔ ْتجم Cambriaك Calibri كخط العربية، للنصوص
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 سائد أصفر بلوف ملوننا غبلفنا الكتاب ىذا يستخدـ ا٠تارجية، للصفحات بالنسبة
 سوناف ّتامعة اللغات مركز الكتاب ىذا يباع". Ivory 260" الورؽ نوع كيستخدـ

 .ياسورابا اٟتكومية اإلسبلمية أمبيل

 

 
 

 

 

 

 

 
 .ٖ الصورة

 اإللكًتكين لئلصدار الرئيسية الويب كصفحة الورقي للكتاب الغبلؼ بُت الصورة

 

 كتاب من اإللكًتكين اإلصدار إىل الوصوؿ ديكن ال نفسو، الوقت كيف
، مقابل إال العربية  OOB, open) اإلنًتنت على مفتوحنا كتابنا ليست ألهنا رسـو

online book.) ٕتربتو يف يرغبوف الذين ا١تستخدمُت منح أيضنا يتم ذلك، كمع 
 اإلنًتنت عرب كربنامج للعربية اإللكًتكين الكتاب تصميم مت. (trial) ٕتريبية قائمة

 كال ،EPUB أك PDF بتنسيق الرقمية النصوص أك الربامج تطبيقات على يعتمد كال
 اإلنًتنت عرب الإ الكتاب ىذا إىل الوصوؿ ديكن ال لذلك، ٘ٗ .اٞتهاز على يعتمد

 خبلؿ من إما URL: www.modern-standard-arabic.net عنواف باستخداـ
 أنظمة باستخداـ سواء امولة، األجهزة أك الكمبيوتر أجهزة أك امولة األجهزة

  .android أندركيد أك IOS أك windows كيندكز تشغيل
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 العربية من اردا١تو  دليل الورقي الكتاب على للحصوؿ. ا١توارد ثانينا،
 شكل على كصور كالعربية البلتينية الكتابة مع الورقية ا١ترئيات فقط مصدرىا

 أما. حزينةك  سعيدة اديوجي شكل علىك  صور، ٙ حوايل كىي أماكن،ك  مبلبس
 ا١تتعددة الوسائط من يتكوف العربية كتاب فإف اإللكًتكين، لئلصدار بالنسبة

 كالكلمات اٟتركؼ أصوات نطق يف وسائطلل الصوتية ا١توارد ُتستخدـ. كمصادر
. القراءة كنصوص ا٢تياكل، على كأمثلة اٟتوار، نصوص يف كاٞتمل كالًتاكيب

 مثل التدريبات يف أيضنا الصوتية الوسائط ىذه ُتستخدـ ذلك، إىل باإلضافة
 فإف ا١ترئية، للمصادر بالنسبة أما. كا٠تطأ الصحيحة اإلجابة أمناط ذات التمارين

 بالنسبة أما. تقريبنا القراءة نصوص ٚتيع يف يستخدمو اإللكًتكين داراإلص ىذا
 ،ٜٚٔ الصفحة يف الثامن الدرس يف إال تستخدمها ال العربية كتاب فإف للفيديو،

 السرد يف. العربية باللغة ٕٔك ٔٔ العدد باستخداـ ا٠تاص اإلجراء مكتوبة فهي
 على مصدره للحياة بطرا على" ٕٔ رقم" الزرقاء الكلمة ٖتتوم التوضيحي،

 :url عنواف مع Youtube يوتيوب على االجتماعي التواصل كسائل

https://www.youtube.com/watch?v=VEU_gdvKhkw. 
 اإللكًتكين كاإلصدار الورقي الكتاب من كل يتكوف. اتول ثالثنا،

 ا١تؤلف من ا١تقدمة على ٖتتوم مقدمة( ٔ. أجزاء ثبلثة من ا١تعاصرة للعربية
( ٕ. الصوتية كالًتٚتة االختصارات كقائمة االستخداـ كتعليمات اتويات جدكؿك 

 القراءة كنصوص كا١تفردات القواعد على ٖتتوم درسنا ٕٗ من ا١تادة ٤تتول يتكوف
 العربية باللغة مها شكلُت، يف تقدًن اادثة الرابع الدرس من بدءنا) اٟتوار كنصوص
 التقوية تدريبات مصحوبة( الشعبية األربع يةالعرب كباللهجات اٟتديثة الفصحى

 يوضح الفنية، الناحية من. دركس ستة كل يف مكثفة كمرجعة درس كل كاختبار
 اليت االجتماعات من حصة ٕٔ إىل ٛ يتطلب درس كل أف أيضنا ا١تادة ٤تتول

 قائمة توجد درس، كل من األكىل الصفحة يف. الفصل لشركط كفقنا تكييفها ديكن
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 الدرس يف ا١تثاؿ، سبيل على. لبلجتماع كفقنا ا١تتسلسلة غَت التمارين رضع بًتتيب
 ٓٔك ٔ التدريبات ىي الفصل يف هبا ا١توصى التدريبات الثانية، اٟتصة التاسع،

( ٖ. ٙ٘ك ٗ٘ك ٕ٘ك ٜٖك ٗٔك ٕ التمارين ىي منزيل كواجب مث ،ٖٛك
 العربية، باللغة النحوية ا١تصطلحات كفهرس كاألكزاف، األفعاؿ جدكؿ يتكوف ملحق

-عريب) ا١تفردات فهرس اإلندكنيسية، باللغة النحوية ا١تصطلحات فهرسك 
 .ٕٗ إىل ٔ أك الثاين اجمللة( عريب-كإندكنيسي إندكنيسي

 ةاإلصدار الورقي الكتاب من الرسومية أك ا١ترئية العناصر تتكوف رابعنا،
. التعليم لدعم كافية (interface) كاجهة من ا١تعاصرة العربية كتاب يف اإللكًتكين

 كرموز اإللكًتكين، لئلصدار زرقاء رموز تضمُت مت النصية، األكصاؼ إىل باإلضافة
  الرمز ىو الرموز تلك بُت من. التعليم كارشادات الورقي للكتاب سوداء

 بالرمز أك األزرؽ باللوف ا١تقاطع ا١تنزلة للواجبات  الرمز الكتابة؛ لتدريبات

 كاليت الكمبيوتر على تعتمد اليت التمارين إىل يشَت  كالرمز ة؛صوتي ملفات إنشاء 
.اإللكًتكين اإلصدار يف تفعيلها ديكن

 ٗٙ 
 اإللكًتكين، لئلصدار بالنسبة خاصة النحوية، القواعد لبعض بالنسبة

 ىذا،. القواعد كعبلمة األٛتر باللوف النص تلوين أيضنا كالتمارين األمثلة تشمل
 القواعد يف للتغيَتات االىتماـ من ا١تزيد إيبلء ١تستخدمُتا على السهل من جيعل

 أيضنا الكتاب ىذا يستخدـ ذلك، إىل باإلضافة. ا١تقدمة األمثلة يف ا١توجودة
 الورقي الكتاب بُت الفرؽ أماك  .ا١تهاـ تنفيذ يف اإللكًتكين كالربيد ا٢تاتف كسائط

 كبعض تنوعنا، أكثر يناإللكًتك  اإلصدار يف الصور أف ىو اإللكًتكين اإلصدارك 
. اإلنًتنت عرب إليها الوصوؿ كديكن العريب، الصوت كىناؾ إجابات، ٢تا التمارين

 شكل يف ألنو عملي كغَت كاألسود، باألبيض رٝتو الورقي الكتاب يف أف حُت يف
 .فيو عريب صوت كال التمارين، يف إجابات توجد كال كرقي،
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 اللغة ا١تعاصرة العربية خدـتست الكتاب، تعلم لتسهيل. اللغة خامسا،
 الطبلب يتمكن حىت مساعدة كلغة اإلندكنيسية، كىي للمتعلم، األـ أك األكىل

 الكتاب مقدمة يف اإلندكنيسية اللغة استخداـ يتم. بسهولة ا١تادة فهم من
 يف اإلندكنيسية اللغة استخداـ يتم للمقدمة، بالنسبة. كا١تلحق ا١تادة ك٤تتويات

 كالًتٚتات كاالختصارات، كا١تعلم، للمتعلم كإرشادات تويات،ا كجدكؿ ا١تقدمة
 النحوية؛ ا١تواد يف اإلندكنيسية اللغة استخداـ يتم ا١تادة، تول بالنسبة. الصوتية

 استخداـ يتم ا١تلحق، يف نفسو، الوقت كيف. للًتٚتة ٥تصصة ك٘تارين الكلمات؛
 الكتاب ىذا ذلك، عن النظر بصرؼ. ا١تفردات فهرس يف اإلندكنيسية اللغة

 .العربية باللغة مكتوب

 بتمارين ا٠تاصة التعليمات أك اإلرشادات تستخدـ ا٠تصوص، كجو على
 استخداـ يشيع كما. الفهم كسهلة كا١تباشرة ا١توجزة العربية اللغة ىذه اللغة

 فإف استخدامها، يتم ما نادرنا مفردات ىناؾ كانت إذا. العربية اللغة يف ا١تفردات
 إىل باإلضافة. ا١تفردات مواد قسم يف ترٚتتها خبلؿ من يسهلها الكتاب ىذا

 مباشرة أمثلة أيضنا الكتاب ىذا يقدـ لئلرشادات، ا١تشاركُت فهم لتسهيل ذلك،
 .بسهولة فهمها من الطبلب يتمكن حىت التعليمات تويات

 

 الكتاب طرق .ه 

 من مزيج كىي ية،التوليف أك إنتقائية ىي الكتاب ىذا يف ا١تستخدمة الطريقة
 بشكل ٗتتلف فيها تدريسها يتم اليت ا١تواد ألف ىذا ا١تختلفة العربية اللغة تعليم طرؽ
 .طرؽ ست إىل ا١تعاصرة العربية كتاب تعليم طرؽ نفسو تشكولز يقسم. كبَت

 النظرم التفسَت خبلؿ من الصحيح النطق ٖتقيق ديكن ال. النطق طريقة أكال،
 يوصى. كالتحدث كالتكرار لبلستماع متنوعة عملية تتدريبا يتطلب كلكنو كحده

. أزكاج يف ا١تستمر كتكرارىا الكبلـ كأصوات ا١تعركفة األمناط يف ا١تألوفة األصوات بتضمُت
 اإلمبلء. عاؿ   بصوت كاٟتوارات النصوص مناذج الطالب يقرأ أف القدر بنفس ا١تهم من
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 ا١تتشاهبة كاٟتركؼ األصوات بُت التمييز عند الطبلب أذف لتدريب مثبتة أخرل طرؽ ىي
 تفقد اسنة الرقمية اليدكية الكتابة أدكات بسبب. الكتابة طريقة ثانيا،. كتابة كمعاٞتتها

 الكتابية التدريبات من متنوعة ٣تموعة خبلؿ من االٕتاه ىذا استيعاب يتم. أمهيتها
 تتم بينما قصَتة، نصوص نسخ الطبلب على يتعُت البداية، يف. الكمبيوتر على ا١تد٣تة
 الطبلب يتعلم كىكذا. كالتكوين الكتابة يف تدرجيينا ا١تعززة التدريبات من مزيد إضافة
 ٚٗ .ا١تهٍت العامل يف كضركرية مفيدة مهارة

 ىذه نعترب ٨تن. جديدة قواعد بإدخاؿ درس كل يبدأ. القواعد طريقة ثالثا،
 ا١تستحيل من للكلمات، حيحالص كالنطق القواعد معرفة بدكف ألنو ضركرية، الطريقة

 فإف ذلك، كمع. التحوؿ ٘تارين ىي التدريبات غالبية. العربية مثل سامية لغة كفهم قراءة
 الكلمات إكماؿ أك اقًتاف إىل باإلضافة اإلدراج عمليات ٘تارس التدريبات من عددنا

 من مستول إىل الوصوؿ ىو ا٢تدؼ. العينات من كبَت عدد خبلؿ من كاٞتمل كالعبارات
 للتواصل ضركرم أمر كىو الصحيحة، النحوية للصيغة البلكاعي التلقائي االستخداـ

 يف أصلية ا١تختارة النصوص أف من الرغم على. كا١تفردات النصوص طريقة رابعا،. النشط
 تشَت األكىل الدركس يف ا١توجودة تلك خاصة. تعليمية ألغراض تعديلها مت فقد اتول،

 ككتابينا شفهينا النصوص ترٚتة الطبلب على جيب. الصلة ذات النحوية ا١تهارات إىل
 با١تفردات ا١تعجمية التدريبات ترتبط. لًتٚتتهم ا١تختلفة كا١تتغَتات الطرؽ كمناقشة
 كأمثاؿ ٤تددة كمصطلحات إضافية مفردات كاادثة ا١تعجم ٘تارين بعض توفر. اٞتديدة

 قوائم تتضمن عاـ، بشكل. العامة داتا١تفر  قائمة يف دائمنا تضمينها يتم ال كأقواؿ
 تشَت فهي ذلك، كمع. أّتدم بًتتيب النص من اٞتديدة كالعبارات الكلمات ا١تفردات

 ٛٗ .إضافية معاين تسرد كال النص يف للكلمة ادد ا١تعٌت إىل فقط

 على جيب اليت االقًتاحات من اادثة ٘تارين تعترب. اادثة طريقة خامسا،
 بشكل ناجحة تكوف أف ديكن. كمستواىم الطبلب اىتمامات حسب ىاتغيَت  ا١تدرسُت
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 أكثر ا١تدرب يصبح تدرجيينا،. ا١توقف ٘تثيل الطبلب يعيد عندما ٚتاعي كتمرين خاص
 يوصى التخويف، ٕتنب أجل من. األمر لـز إذا إال يتدخل كال مستمع، أك متفرج من

 يف مشوالن  األكثر اٞتلوس رتيباتت إف. ذلك بعد التصحيح كلكن اادثة، مقاطعة بعدـ
 ستخدـ العامة األماكن يف ْترية للتحدث اللطيفة التشجيعات ككذلك الدراسي الفصل

 كفريدة جديدة طريقة ا١تعاصرة العربية اللغة تقدـ. اللهجات طريقة سادسا،. الغرض نفس
 يتكلم أحد ال. الرئيسية العربية اللهجات كٚتيع الفصحى العربية اللغة تدريس لدمج
 ٘تكُت جيب كبالتايل،. الية باللهجة دائمنا تتشكل كاليت األـ، كلغتو الفصحى العربية

 يتم ا٢تدؼ، ىذا إىل الوصوؿ أجل من. باللهجة كالتعبَتات اادثات فهم من الطبلب
 إىل باإلضافة الفصحى بلغة ٗ بالدرس تبدأ اليت كاادثات اٟتوارات ٚتيع تقدًن

 سوريا( ٕ ،(العربية اٞتزيرة شبو أك ا٠تليج) العراؽ( ٔ: رئيسية مناطق عأرب يف اللهجات
 لتدريب باللهجة اادثات تقدًن يتم. العريب ا١تغرب( ٗ مصر،( ٖ فلسطُت، أك لبناف أك

 يف شائعة تكوف حيث النموذجية كالعبارات الكلمات استبداؿ يتم. االستماع فهم
 العديد تصميم مت. الضركرة عند كالصرؼ النحو يف أساسية تغيَتات إجراء يتم. اللهجة

 لكل النهائي االختبار على العمل قبل. ا٠تاصة اللهجة ميزات لتدريب التدريبات من
 ٜٗ .الصلة ذات األسئلة مع باللهجة إضايف استماع نص تضمُت يتم درس،

 

 الكتاب تقوميات .و 

. النهائي لكتايبا االمتحاف أكال،. قسماف العربية كتاب يف( اإلختبار) للتقوًن
 االختبار ىذا يسمى. معيننا درسنا كيقيم يلخص كتايب اختبار درس كل هناية يف يوجد

 ا١تعلم حيتاج ال ا١تواد، ٚتيع يدرس أف جيب ا١تتعلم أف من الرغم على. التكويٍت باالختبار
 دربا١ت على جيب إجراؤىا، مت اليت االختبارات على بناءن . االختبار يف كلها تضمينها إىل

 يف اختبار ىو ا١تستخدـ التقييم نوع. كمراجعة خاصنا اىتمامنا تتطلب اليت التمارين ٖتديد
 كغَتىا كالًتٚتة كالتغيَت، كتربيط، كتكميلة، ا١تمارسة، يف اٟتاؿ ىو كما العاـ الشكل
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 سبعة حوايل من االختبار ىذا يتكوف. كاٟتوار القراءة بنصوص مصحوبنا يكوف أف دكف
 مت إذا ذلك، كمع. ٥تتلفة فرعية أسئلة توجد السبعة، األسئلة ىذه بُت من. أسئلة

 ٓ٘.مائة درجة على اٞتميع فسيحصل صحيحة، اإلجابات كانت كإذا ككل، ٕتميعها

 مراجعة إجراء جيب الستة، الدركس من االنتهاء بعد. مكثفة مراجعة ثانيان،
 ا١تراجعة اختبار يتكوف ٔ٘.ائيالنه لبلمتحاف الطبلب كإعداد التعزيز مواد لتوفَت مكثفة
 باالختبارات الثالث إىل األكؿ من االختبارات تسمى. اختبارات أربعة من ىذا ا١تكثفة

 ٖٖ-ٖٓ من االختبار ىذا يتكوف. النهام بالتقوًن الرابعة االختبارات كتسمى التكوينية،
 االختبارات فأل ىذا. للغاية متنوع التقييم ىذا يف ا١تستخدمة االختبارات شكل. سؤاالن 

 يف كردت كما ىي ا١تستخدمة االختبارات أشكاؿ. اختبارىا يتم اليت ا١تواد مع تتطابق
 إضافية موضوعات ىي كاٟتوار القراءة نصوص بعض فإف ذلك، كمع. ا١تواد تقوية ٘تارين

 :اٞتدكؿ كىنا الكتاب، يف الواردة اإلضافات كبعض أنفسهم الطبلب من
 

 ا١تكثفة ا١تراجعة يف النصوص زيادة. ٗٔ اٞتدكؿ

 للحوار النصوص للقراءة النصوص ادلكثفة ادلراجعة
 (لومبور كواال) ماليزيا يف يـو هللا عبد إىل رسالة ٔ
 الطبيب عند كإسبلمية عربية كمؤسسات منظمات ٕ
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  العربية كتاب يف االتصالية الكفاية: الثاين ادلبحث

  النحوية الكفاية .أ 

 كا١تفردات كاإلمبلئي للغة الصوتية األشكاؿ كاستخداـ فهم لىع الفرد قدرة ىي
 الكفاية من تشومسكي يراه ما إىل تشَت التعريف ىذا. اٞتمل كتكوين الكلمة كتكوين

 ٕ٘.استخدامها على للفرد كالكفاية القدرة اللغة نظاـ معرفة أم اللغوية
 معرفة كفبد ألف .أساسية كفاية النحوية الكفاية تصبح العربية كتاب يف

. العربية ذلك يف ٔتا كفهمها السامية اللغات قراءة الصعب من سيكوف الصحيحة القواعد
 يكوف ْتيث الباطن العقل حساسية زيادة على قادرة القواعد فإف ذلك، إىل باإلضافة
 يف سواء ا١تواد، ٚتيع يف النشط لبلتصاؿ تلقائينا ضركرينا الصحيحة القواعد استخداـ
 مت إذا عاـ، بشكل. فيها أكلوية دائمنا القواعد كتكوف التقوًن، أك دعمال أك ا١توضوع

 على فهي الكتاب، ىذا يف الوصفية للقواعد كمصدر ا١تستخدمة النحوية القواعد إنشاء
 :التايل النحو

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف الوصفية النحوية. ٘ٔ اٞتدكؿ

 ادلواد اللغة نظام
  األّتدية اٟتركؼ – اٟتركات – ها٥تارج العربية اٟتركؼ  الصوت

 –النرب – ا٢تمزة كتابة 
 أداة فعل، اسم،: الكلم أقساـ  الصرؼ

 التصرؼ أك كاالشتقاؽ اٞتمود 
 زماف، مصدر،) اسم ،(أمر مضارع، ماضي،) فعل: االصطبلحي تصريف 

 .تعجب ا١تشبهة، تفضيل، مبالغة، مفعوؿ، فاعل، آلة، مكاف،
 معلـو ٣تهوؿ ،(ٓٔ-ٔ) كمزيد ٣ترد ل،كمعت صحيح كزمن، حدث: األفعاؿ. 
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 كٚتع، كتثنية إفراد كمذكر، مؤنث كا١تتصلة، ا١تنفصلة الضمائر: اللغوم تصريف 
  ،(غائب ٥تاطب، متكلم،)

 أٝتاء كنكرة، معرفة إشارة، اسم ا٠تمسة، أٝتاء نسب، تصغَت،:  االسم ظواىر 
  التاريخ، األشهر،

 ،ا١تطابق أك ربط التضاـ،) عبلقة عراب،إ النحو، أبواب معاين صيغة، كظيفي، ٨تو
 (رتبة

 كأخوهتا، إف كأخوهتا، كاف) االٝتية اٞتملة نواسخ ا٠ترب،-ا١تبتدأ: االٝتية اٞتملة
 صيغ كمفعوؿ، فاعل: كخرب كا١تشتقات ا١تصدر ،(كأخواهتا كاد كأخواهتا، ظن

 التفضيل كأفعل ا١تشبهة، الصفة ا١تبالغة،
 الفاعل نائب-الفعل ل،الفاع-الفعل: الفعلية اٞتملة 

 كلوما كلوال أما االمتناعي، الشرط اٞتواب،-الشرط: الشرطية اٞتملة
 (االشتغاؿ) الوجهُت ذات اٞتملة: اٞتملة تركيب يف ظواىر

، التعدم: ا١تكمبلت  استثناء، فيو، مفعوؿ ألجلة، مفعوؿ مطلق، مفعوؿ كاللزـك
 توكيد، صفة،) التوابع فة،اإلضا ااٟترؼ، بعد اٞتر ككذا، ككأم كم ٘تييز، حاؿ،

 ( بدؿ عطف،
  التصريف، ٦تنوع كاألصلية، الًتتيبة العدد: االعرابية الظواىر

 التخصيص، الشرط، استفهاـ، النفي، اإلجياب، التوكيد، أدكات: األدكات معاين  داللة
 استغاثة الًتجي، التعجب، القسم، النداء، النهي، األمر، التمٍت،

 التشبية، التوكيد، االستفتاح، االستثناء، العطف، ة،ا١تصدري: اٟتركؼ معاين 
 .التفسَت التعدية، الظرفية، التعليل،

 ٣تردة حسية، :ا١تفردات معاين 

 سياقية لغوية،: الًتاكيب معاين 

 ثقافية: ا١تصطبلحية التعبَتات معاين 
 

 ا١تعاصرة العربية كتاب يف ا١تعركضة الكفايات فإف أعبله، ٘ٔ اٞتدكؿ على بناءن 
 عبارة أعبله اٞتدكؿ. داللة حىت ك٨تو كصرؼ، أصوات، من تبدأ اللغة نظاـ قواعد يى
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 قبل من الحق، كقت يف. تعليمية ٨توية كفاية إىل ٖتويلها يتم مل كصفية ٨توية كفاية عن
 من مستويات ثبلثة كيوجد. التعليمي النحو إىل الوصفي النحو ىذا ٖتويل مت تشكولز،

 .كمهارات صرؼ،-ك٨تو أصوات، كىي الكتاب، ىذا يف يةالتعليم النحوية الكفاية
 األكؿ، الدرس يف األصوات كفاية الكتاب ىذا يضع. األصوات ا١تستول أكالن،

 فيو ا١توجودة اللغة عناصر فهم من ا١تتعلموف يتمكن لن. العربية اللغة تعليم أساس ألهنا
 األصوات قواعد. تاألصوا ىذه قواعد يفهموا مل ما كالداللة، كالنحو الصرؼ مثل

 صوائت إما العربية للغة يف اٟتركؼ ٥تارج ىي األكؿ الدرس يف العربية كتاب يف الواردة
 أصوات قاعدة ىناؾ مث. ككتابتها، كأشكا٢تا نطقها، كطريقة اٟتركات، أك صوامت أك

 لتقوية إضافية قاعدة ىذه أف ىو االفًتاض. الرابع الدرس يف النرب أك التنغيم كىي أخرل،
 فقط، كا١تتحركة الساكنة اٟتركؼ على كانت األكؿ الدرس يف كانت إذا. النطق قواعد

 الكلمات يف نطقها كيفية على أكرب بشكل عليها التأكيد مت النرب ىذا قاعدة فإف
 اليت ا٢تمزة كتابة ىي الكتاب ىذا يف كردت أصوات قاعدة آخر. كاٞتمل كالًتاكيب

 يف أساسية تقنية ىي ا٢تمزة كتابة أف االفًتاضك  كالعشرين، الثاين الدرس يف كضعت
 شيء أىم السابق، الدرس يف. كقت أقرب يف لوضعها داعي فبل العلمية، الكتابة

 .معينة قواعد على بناءن  الكتابة على القدرة ىو للطبلب
 مفاده أساسي افًتاض على الكتاب ىذا حيتوم. كالصرؼ النحو ا١تستول ثانينا،

 فيو عنصر كل قواعد دراسة ديكن ال لذلك. تنفصم ال عبلقة ٢تا اللغة نظاـ عناصر أف
 يفصل ال الذم الكتاب ىذا يف كالًتتيب التنظيم منط ذلك على كيدؿ. منفصل بشكل
 ىذا. عاـ بشكل العربية اللغة قواعد كتب يف اٟتاؿ ىو كما كتدرجيي، صاـر بشكل

 اٞتمل إىل مباشرة ينتقل األكؿ، الدرس يف أصوات قواعد من االنتهاء بعد الكتاب،
 كالصرؼ النحو علم دمج مت. الصرؼ كليس النحو، من جزء الواقع يف ىي اليت االٝتية

 كعناصر ٖتليلها يتم القواعد أف أم أسفل، إىل أعلى من بنمط كاحدا الكتاب ىذا يف
 علم يف لغوم عنصر أعلى عن البحث سيتم القواعد، تقدًن عند السبب، ٢تذا. مًتابطة
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 نظرنا كلكن اٟتديث، النحو علم يف األعلى العنصر ىو ا٠تطاب يعترب الواقع، يف. النحو
 العنصر فإف النصية، ا١تادة يف موضوع البسيط كا٠تطاب الكتاب ىذا ٢تدؼ حد لوجود

 ستتم. اٞتملة إطار يف الًتبوية القواعد ٚتيع دراسة ستتم لذلك. اٞتملة ىو األعلى
 النحو، باب يف ا٠تاصة كا١تعاين الصيغة، أك كالبنية الوظيفة من اٞتملة ىذه مراجعة
 .الثبلثة ىذا بُت العبلقة

 سيتم اليت النحوية البنية يف األماكن أك الصناديق من نوع ىي النحوية الوظيفة
 مبتدأ تكوف أف كديكن إليو، مسند( ٔ بػ الصناديق كتسمى. معينة بفئات عمقها ملء

 يكوف أف ديكن ا١تسند( ٕ كأخواهتا؛ كاف كاسم هتا،كأخوا إف كاسم الفاعل كنائب كفاعبل
 ىو العربية اللغة يف ا١تفعوؿ( ٖ كأخواهتا؛ كاف كخرب كأخواهتا، إف كخرب كفعبل، ُخرَبا،

 ا١تطلق، كا١تفعوؿ فيو، ا١تفعوؿ تكوف أف ٘تكن الفضلة أك ا١تفاعيل( ٗ بو؛ ا١تفعوؿ
 ٖ٘.كاٟتاؿ معو، كا١تفعوؿ ألجلو، كا١تفعوؿ

 ٘تؤل اليت كاٞتمل كالًتاكيب الكلمات من أنواع ىي النحوية البنية أك الصيغة
 كاألفعاؿ، األٝتاء، ىي بالكلمات ا١تتعلقة النحوية البنية أك الصيغة. النحوية الوظائف

 ىي بالًتاكيب ا١تتعلقة النحوية البنية أك الصيغة. كالضمائر كالظركؼ، كالعدد، كالصفات،
. اٞتملة كشبو التوكيدم، كالًتكيب اإلطايف، كالًتكيب يل،البد كالًتكيب النعيت، الًتكيب

 النحو باب يف ا٠تاصة كا١تعاين. الصرؼ علم يف التصنيف ىذا يدخل العربية كتاب يف
 بُت العبلقة. أخرل بوظائف النحوية الوظائف بُت العبلقة هبا حصلت الىت ا١تعاين ىي

 ْتيث النحوية العناصر فرز أم ية،التعليم النحوية العناصر تنظيم ىي الثبلثة العناصر
 كاحد ٨توم عنصر كجود ضركرة ىو التضاـ( ٔ. ادد ا١تستول على بناءن  أجزاء تصبح
 مع كاحد ٨توم عنصر بُت الوصل صلة كىو الربط( ٕ. آخر ٨توم عنصر كجود بسبب
 .كاألدات كا١تطابقة اإلحالة صورة يف كبعضها. ٚتل بُت أك ٚتلة يف أخرل ٨توية عناصر
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 يف معينة كظائف تظهر ْتيث( اٞتمل يف ةالكلم) النحوية العناصر ترتيب ىو الًتتيب( ٖ
 ٗ٘.اٞتمل

 ىذا يف اٞتملة تقسيم يتم تدرجيية، بطريقة بناؤه مت إذا أعبله، التحليل على بناءن 
 على ٖتتوم ألهنا األسبقية ٢تا األساسية اٞتملة. كمعقدة أساسية ٚتلة إىل الكتاب

 كىي تدرجيي، بشكل األساسية اٞتملة ىذه كتنقسم. كا١تسند ا١تسند مهاك  فقط، كظيفتُت
. البسيطة باٞتملة تسمى كىذه. كفضلة بو مفعوؿ يزيد قد ىنا. ككصفية كفعلية اٝتية ٚتلة
 ىذه يف الصيغة. كا٠ترب ا١تبتدل من كظائفها تكوف الىت ٚتلة ىي االٝتية اٞتملة( ٔ كىي

 تكوف اليت اٞتمل ىي الفعلية اٞتملة( ٕ. تركيب أك خربىا يف فعل أك اسم ىي اٞتملة
 الوصفية اٞتملة( ٖ ٘٘.تركيب أك فعل أك اسم ىي بنيتها. الفاعلك  الفعل من كظائفها

 ىي ا٠ترب يف بنيتها لكن االٝتية كاٞتملة أك كخرب مبتدأ كظائفها تكوف الىت ٚتلة ىي
 ذلك يف ٔتا ٚتلتُت، ايلحو  فيها يوجد ٚتلة عن عبارة ىي ا١تعقدة اٞتملة ٙ٘.صفة اسم

 جواب كالثاين الشرط فعل أك٢تما يسمى فعلُت بنية فيها اليت ٚتلة ىي الشرطية اٞتملة
 .طلبية أك الفعلية اٞتملة اٞتواب يكوف كقد الشرط،

 اٞتمل يف معٌت ذات أحرؼ إىل تستند خاصة أمناط ىي النحو أسلوب ثالثنا،
 كالتمٍت، كالتخصيص، كاستفهاـ، كالنفي، جياب،كاإل التوكيد، ا١تثاؿ، سبيل على. العربية

 النظر عند ٚ٘.كغَتىا كاستغاثة كالًتجي، كالتعجب، كالقسم، كالنداء، كالنهي، كاألمر،
 الذم ا١تعاين علم حىت الداللة، علم إىل أقرب النحو أسلوب أف ٧تد أعبله، اٞتدكؿ إىل

 ٨توية كفاية دائمنا ترافق ربيةالع كتاب يف الكفاية فإف ٢تذا،. الببلغة علم من جزء يكوف
 . صرفية
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 .ٕٜ ،(سنة بغَت, كالنشر للًتٚتة األىراـ مركز: بَتكت) العصرم النحو فياض، سليماف 

٘ٙ
 .ٖٓٔ ،(ٕٓٓٓ الكتب، عبلـ: قاىرة) النحوية ا٠تبلصة حسن، ٘تاـ 

٘ٚ
 .ٜٙ–ٕ٘ٔ ،العصرم النحو فياض، 
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( receptive) االستقبالية( ٔ: مهارات ثبلث إىل تنقسم كىي.مهارات رابعا،
 من تتكوف اليت( productive) كاإلنتاجية( ٕ كالقراءة، االستماع مهارة من تتكوف اليت

 مهارة ىي( receptive-productive) اإلنتاجية-كاالستقبالية( ٖ كالكتابة، الكبلـ مهارة
 القواعد إىل الوصفية النحوية الكفاية من التغيَتات. أخرل لغة إىل لغة من بالًتٚتة تتعلق

 .يايل كما فيو التعليمية
 

 ا١تعاصرة العربية كتاب يف التعليمية النحوية الكفاية. ٙٔ اٞتدكؿ

 الدرس (األصوات علم)
  أساسية قواعد زائدة قواعد حنوية كفاية -

 ٥تارجها، العربية اٟتركؼ ا٢تمزة كتابة رب،الن  أصوات 
 اٟتركؼ اٟتركات،
 األّتدية،

ٔ 

 والصرف النحو علم
صيغة/  صرف حنوية كفاية وظيفي/  حنو   النحو أسلوب 

 التضاـ،: )عالقة
 ،ا١تطابق أك ربط
 (رتبة

: وظيفي
 خرب+مبتدأ

 رفع،: إعراب
 جار

 
 

 إشارة، اسم: اسم امسية مجلة
 كنكرة، معرفة

 ا١تنفصلة، رالضمائ
 كمذكر، مؤنث

 كٚتع، كتثنية إفراد
 منصرؼ غَت

 كصفي: تركيب
 موصويل كنسيب،

 اٞتر،: اجلملة شبه
 الظرؼ

 ٕ-ٗ 

-٘ -( مفعوؿ) اٞتملة يف أفّ  ماضي،: فعل فعلية مجلة التضاـ،: )عالقة



ٔٓٔ 
 

 ،ا١تطابق أك ربط
 (رتبة

+  فعل: وظيفي
 مفعوؿ،+  فاعل
 نائب+  الفعل

 الفاعل
 نصب،: إعراب

 ٣تزـز
 

 ٣ترد أمر، مضارع،
 ،(ٓٔ-ٔ) مزيد
 ٣تهوؿ معتل، سامل
  معلـو
 ضمائر: اسم

  مصدر متصلة،
 إضايف،: تركيب

 بديل

 النفي - قد - إفّ  قاؿ
/ كمل مل، - ليس - النهيك 

 كما كلن لن،/كال ال،
 األصلية األعداد شاهبها

 كم - ٕٓ إىل ٔٔ من
 - نفس - كٚتع كل -

/  أحد عدة، بعض،
 ءأٝتا - أم - إحدل

 غَت معرفة) األشهر
 يف كالفعل إف ،(منصرؼ

 من الًتتبية األعداد اٞتملة
 - العشرين إىل األكؿ

 -( األعداد) التاريخ
 الساعة أكقات

ٖٔ 

 التضاـ،: )عالقة
 ،ا١تطابق أك ربط
 (رتبة

 مبتداء: وظيفي
/  صفة) خرب+ 

( + مصدر اسم
 بو مفعوؿ

 فاعل،: صفة وصفية مجلة
 مبالغة، مفعوؿ،
 ا١تشبهة، تفضيل،

 زماف،: اسم
 آلة مكاف،
 إضايف: تركيب

-ٗٔ كأرقاـ أعداد
ٔٙ 

 كبلـ: منطي
+  الشرط أداة)

 أداة+  جلمة
+  اٞتواب

 (:ٚتلة

+  شرطية مجلة
 فضلة

  اسم
 فعل

 تركيب

( حىت شاهبها كما كإف إذا
 كما رغم كإف، كلو،

 شبهها

ٔٚ 



ٕٔٓ 
 

 ٘تييز: وظيفي

 كبلـ: منطي
+  ٚتلة+  أداة)

 (ٚتلة+  أداة

 اسم مركبة لةمج
 فعل

 تركيب

 أف، بعد حينما، عندما،
 - شاهبها كما أف، قبل

 بل، لكّن،(ك) لكن،(ك)
 أف، إال أف، غَت - ال(ك

 إذ، ألف، - شاهبها كما
 فاء - شاهبها كما حيث،
 السببية

ٔٛ 

 مفعوؿ: وظيفي
 مفعوؿ مطلق،
 استثناء، ألجلة،

  حاؿ،

 اسم مصدر،: اسم فضلة
 فاعل
 ماضي،: فعل

 مضارع
 ركيبت

 ٜٔ إف أخوات

 ذات اٞتملة
 : الوجهُت

 احلروف معاىن
 الكلمة وظواهر
 اجلملة وظواهر

 ٤تل يف أٝتاء: اسم
 أٝتاء ا١تضاؼ،

  ا٠تمسة
 بديل: تركيب

 كنصف شبو - كذات ذك
 بغَت النفي - كربع كثلث

 كما كعدًن كعدـ كال
 كما دكف - تشاهبها
... ليس - تشاهبها

 كما... كإمنا... فقط
 -(( فػ)) اٟترؼ تشاهبها

((( لقد))ك(( قد))
 حركؼ -(( فقد))ك

 أخرل

ٕٓ-
ٕٖ 

  

 ٕٗ   مهارات 

   القراءة الكتابة/اإلنشاء االستماع الكبلـ
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  اخلطاب حتليل كفاية .ب 
 ضمنينا، ٛ٘.ا١تختلفة اللغوية ا٢تياكل ٣تموعة كاستخداـ فهم على الفرد قدرة ىي

 ديكن ذلك، كمع. العربية كتاب يف توضيحها يتم مل ا٠تطاب، ٖتليل لكفاية بالنسبة
 كنصوص القراءة كنصوص كا١تفردات القواعد كىي ا١تقدمة، ا١تواد من الكفاية ىذه ٖتليل
: كىي ثبلثة، إىل العربية كتاب يف ا٠تطاب ٖتليل ينقسم. فيو كالتقوديات كالتمارين اٟتوار
 .كالسبك كالتماسك، النصوص، أنواع

 النص من الغرض كصف إىل يهدؼ لذما العرض ىي النصوص أنواع أكال،
 .أنواع ٜتسة العربية كتاب يف النص نوع تنقسم. منو كالغرض

 معيننا موضوعنا يصف ا٠تطاببة النصوص أنواع من نوع ىي الوصفية .ٔ
 :ا١تثاؿ ٜ٘.بالتفصيل

 ٔ القراءة

 طالب كاألخ اإلسبلمّية اٞتامعة يف طالبة كاألخت معّلمة كاألـّ  طبيب باأل"
 ٚتيل بيت عندنا. الّدكلّية اٞتامعة يف طالب كأنا الوطنّية الّتكنيكّية اٞتامعة يف
 كمطبخ كٛتّاـ كبَتة غرفة عندم. كٚتيلة كبَتة حديقة البيت كأماـ ا١تدينة يف

 قددية كخزانة كبَت كسرير ببلستيك من ككرسي قدًن مكتب الغرفة كيف صغَت
 ٓٙ".كمصباح زيوفتلف كجهاز ككمبيوتر فيديو كجهاز قدًن كراديو خشب من
 

 طبيعة لوصف للقارئ مقاربة العربية كتاب يقدـ أعبله، ٔ القراءة نص يف
 يشعر أك يرل أنو لو كما القارئ سُيؤخذ ىنا من. كالبيت العائلة كخصائص

 .مباشرة الكتاب يصفو ما يسمع أك
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( حجة) رأم عن يعرب ا٠تطاببة النصوص أنواع من نوع ىي اٟتجاجية .ٕ
 :ا١تثاؿ ٔٙ.كأسبابو

 ٔ اٟتوار

 كقواعده بأصولو ملّما أكوف أف عليّ  جيب كىل العلم؟ ىذا ىو كما" :دنافع
 "ركايتها؟ أك النبوية األحاديث استعماؿ قبل

 االستشهاد قبل اٟتديث علـو دراسة عليك ٕتب ال بأنّو أطمئنك" :ٝتَتة
 على دراستها تفرض أف من أصعب العلـو فهذه النبوية باالحاديث

 ."كا١تتخّصصُت الدينية العلـو طلبة غَت
 ا٠تطأ ىذا ألٕتّنب غَته من الصحيح أعرؼ ككيف طّيب ، اٟتمد" :عدناف

 "ا١تستقبل؟ يف
 أك(( الُبخارِمّ  صحيح)) مثل األصلية ا١تصادر ىلإ بالرجوع عليك" :ٝتَتة

 أنصحك كما هبا ا١توثوؽ الكتب من كغَتىا(( ُمْسِلم صحيح))
 صّحة درجات لتعرؼ اٟتديث علـو كتب على باالّطبلع

 ."األحاديث
 "بينها؟ أمّيز ككيف الصّحة؟ درجات ىي ما" :نافعد

 اجملاؿ يف غالبا ا١تعتمدة كىي حسنة أك صحيحة أحاديث ىناؾ" :ٝتَتة
 إىل أيضا كبةكا١تكذ بل كالغريبة الضعيفة األحاديث ىناؾ مثّ  الفقهي

 ٕٙ."أكرب كتعّمق طويلة دراسة إىل حيتاج ٦تّا ذلك غَت
 

 علم حوؿ اآلراء من ا١تستويات متعددة ٣تموعة على يدؿ أعبله ٔ اٟتوار
 الطالب أك القارئ يربر ْتيث مقنعة كأدلة كأمثلة بأسباب مصحوبة اٟتديث

 .اٟتديث علم صحة دراسة حوؿ الرئيسية الفكرة

 كيشرحها ا١تعلومات يصف ا٠تطابية النصوص أنواع من نوع ىي العرضية .ٖ
 :ا١تثاؿ ٖٙ.ما شيء حوؿ
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 ٕ النص
 ٟتضارات ا١تمّيزة كا١تظاىر ا١تعامل من كاحد ىو ا١تعمارم الفنّ  أفّ  ا١تعركؼ من"

 تعكس الشعوب، كأذكاؽ اٟتياة أمناط عن معرّبة صورة فهو كالشعوب، الدكؿ
 ذكؽ على اليومية كاٟتياة الركحية ادئا١تب تأثَت مدل كزخارفها كألواهنا بأشكا٢تا
ٗٙ."كإبداعو اإلنساف

 

 

 ا١تمّيزة كا١تظاىر ا١تعامل من كاحد أنو ا١تعمارم الفنّ  يُعلم أعبله ٕ القراءة نص
 ىذه نص افًتاض. للقراء ثاقبة نظرة إضافة ىو ىدفو. الدكؿ ٟتضارات

 االرم لاٟتق ىذا عن الطبلب أك القراء من الكثَت يعرؼ ال أنو ىو الفقرة
 .شرحو الضركرم من لذلك

 بوضوح يصف أف إىل يسعى ا٠تطابية النصوص أنوع من نوع ىي السردية .ٗ
 :ا١تثاؿ ٘ٙ.معينة زمنية كفًتة تسلسل يف حدثنا للقارئ

 ٖ القراءة
 كىي العامل كلّ  يف للمسلمُت الصبلة قبلة كىي اٟتراـ هللا بيت ىي الكعبة"

 كبقيت إبراىيم النيبّ  بناىا كقد اـاٟتر  ا١تسجد كسط يف الشكل مكّعب بناء
 كإكراـ برعايتو مّكة يف قريش قبيلة كتقـو إليو حيّجوف العرب عند مقّدسا مكانا

 حريق دّمرىا حىّت  السنُت من مئات حا٢تا على الكعبة بقيت .لزيارتو الوافدين
 النيبّ  جعلها اّليت القواعد على بناءىا يعيدكا أف قريش سادة فقّرر سيل، مثّ 
 بينهم البناء أعماؿ فقّسموا متعّددة قبائل من تتأّلف قريش قبيلة ككانت راىيمإب

 ٙٙ."الكعبة من جزء بناء ٚتاعة كلّ  كتوّلت
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 الًتتيب أساس على الكعبة بناء أحداث عن خيرب أعبله ٖ القراءة نص
 بالفعل، كاقعي كحدث حقيقي قصة منوذج أعبله ا٠تطاب يستخدـ. الزمٍت

 .خياالن  ليس أك
 األمر أك الدعوة على حيتوم ا٠تطابية النصوص أنواع من نوع ىي قناعيةاإل .٘

 :ا١تثاؿ ٚٙ .ما شيء لفعل اٟتافز أك
 ٗ القراءة

 من مقطوعاهتا(( باند بلوز بلـر)) اإليطالية ا١توسيقية الفرقة تعزؼ: دمشق"
 الفعاليات ضمن دمشق، يف اليـو مساء(( كطن)) مسرح صالة يف البلوز أٟتاف

 جزيرة من كالفرقة(. أليغيَتم دانيت معهد) اإليطايل الثقايف ا١تركز هاينظم اليت
 بتنوع كالثرية ا٠تاصة بيئتها من ا١تستمدة كاألٟتاف ا١توسيقى كتعزؼ صقلية

 للجمل الشرقية للجذكر االمتداد ا٠تصوص كجو كعلى كاٟتضارات، الثقافات
 ٛٙ."كالشعرية اللحنية

 

 نظر كجهة ٣ترد ىو اتول ألف شخصينا، موقفنا ُيظهر أعبله ٗ القراءة نص
 ىذا يف مث الدعوة، ىو ا٢تدؼ ألف. ا١توسيقية العركض موضوع حوؿ ا١تؤلف

 يكوف ْتيث الكتابة، لتعزيز الداعمة البيانات على العثور مت الفقرة، نص
 اقًتح كما ا١توسيقي اٟتدث إىل اٟتضور يف يًتددكف كال ثقة أكثر القراء

 .ا١تؤلف
 النحوم ا١تستوم على النص يف اٞتمل بُت العبلقة انسجاـ ىو ماسكالت ،ثانيا

 الواقع يف التماسك مفهـو يشَت. ٨توية رابطة ا٢تيكلينة األشكاؿ ٘تاسك أف أم .كاللفظي
 تأليف يف ا١تستخدمة( اٞتمل أك الكلمات) ا٠تطاب عناصر أف أم. الشكل عبلقة إىل

 يف جدا، كثَت ا١تتماسك العريب بالكتا ىذا يف. كسليمة متماسكة ربط ٢تا خطاب
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 ك٢تا كالتقوديات، ك٘تارين كاٟتوار القراءة نصوصك  القواعد يف ا١توجودة ا١تواد معظم الواقع،
 :كمها قسمُت، إىل ينقسم ا١تتماسك الكتاب ىذا يف ٜٙ.ا١تتماسك اٞتهاز ىذا

 عناصر. كقواعدىا النحوية العناصر باستخداـ الًتابط يتحقق ىي النحوية .1
 :ا١تثاؿ ٓٚ.كالتعويض كا١ترجع االقًتاف ىي الكتاب ىذا يف النحوم اسكالتم

 ٕ اٟتوار
 ىذا ىل العمل؟ بعد البيت يف عنده كنتَ  ىل ؟عيسى ككيف" :رًنم

 "ا١تدينة؟ خارج أـ داخل البيت
 البيت ذلك. اٞتديد البيت يف عنده كنتُ  نعم،.  كاٟتمد ٓتَت ىو" :٤تّمد

 ا١تركزيّة كالّسوؽ الًّتكّية كا١تدرسة ا١تسجد من قريب ا١تدينة خارج
ٔٚ."للخضراكات

 

 
 ىو" عنده" كلمة يف" ػو" الغائب ا١تتصل الضمَت أف يدؿ بلهأع ٕ اٟتوار
 الغائب ا١تنفصل الضمَت بينما ا١ترجع؛ ىي" عيسى" كلمة إىل تعود إشارة

 كحرؼ. التبعيض ىي" عيسى" لكلمة االستبداؿ أشكاؿ من شكل" ىو"
 .االقًتاف ىي ا١تركز كالّسوؽ الًتكية كا١تدرسة ا١تسجد كلمة بُت الربط ىو الواك

 انسجاـ على للحصوؿ ا٠تطاب أجزاء بُت معجمية عبلقة ىي ١تفرداتا .2
 الًتادؼ، ىي الكتاب ىذا يف ا١تعجمي التماسك عناصر .متماسك بنيوم

 كا١تصاحبة كالتكرار، ،(اتويات أك األجزاء عبلقات) كىيفونيم التضاد،
 :ا١تثاؿ ٕٚ.كالتكافؤ اللفظية،

 ٘ لقراءةا

 البلد مواطنو فيها يدرس كال اٟتديثة اٞتامعات إحدل ىي اإلسبلمية اٞتامعة"
." تقريبا العامل بلداف ٚتيع من األجانب الطبّلب من الكثَت أيضا بل فحسب
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 كّلّيات مثل علمية فركع عّدة الشريعة كّلّية جانب إىل اٞتامعة ىذه كتضمّ // "
 الفركع عتتب بينما كالرياضّيات األحياء كعلم كالزراعة كالكيمياء كالفيزياء الطبّ 

 كفيما"."....// االجتماع كعلم كاالقتصاد الًتبية ككّلّيات اآلداب كّلّية األدبية
 إىل للوصوؿ أم الشهادة ْتسب تسلسل فهناؾ الدراسة مّدة خيصّ 

 اثنا ىي اإلٚتالية ا١تّدة أم فصوؿ ٗ ا١تاجستَت كإىل فصوؿ ٛ البكالوريوس
 على الدراسة يف ٧تح ماّلذ الطالب حيصل كبعدىا سنوات ٙ أم فصبل عشر

 يف الدراسة مواصلة منهم للمتفّوؽ كٖتقّ . الثانية أك األكىل اٞتامعية الشهادة
 قسم: التالية األقساـ كتضمّ  اآلداب كّلّية يف درست أنا." // "الدكتوراة مرحلة

 كآداهبا األ١تانية اللغة كقسم كآداهبا اإلنكليزية اللغة كقسم كآداهبا العربية اللغة
 كنظاـ اٞتغرافيا درست أنا"... // "اٞتغرافيا كقسم كاآلثار التأريخ كقسم

 كلّ  للدركس برنامج عندم ككاف جّدا صعبة الشعبة كىذه اٞتغرافية ا١تعلومات
ٖٚ"...ا٠تميس إىل االثنُت يـو من يـو

 

 

 ٕك ٔ الفقرة يف" جامعة" ك"جامعات" كلمة أف يدؿ أعبله ٘ القراءة نص
 ىي ٗك ٖك ٕك ٔ الفقرة يف قسمك  كشعبة جامعة" ككلمة تكرار؛ ىي

 ىي ٖك ٔ الفقرة يف خيصّ  كفيماك  "أيضا بل فحسب" كالكلمات ىيفونيم؛
 ككلمة تضاد؛ ىي ٖ الفقرة يف" الثانية األكىل" ككلمة لفظية؛ مصاحبة

 ىي ٗك ٖك ٕ الفرة يف" سنواتٙ" ك" فصبل عشر اثنا"ك" قسمك  شعبة"
 .مرادفات

 بشكل كاضحة ليست العبلقة كلكن القضايا، بُت عبلقة ىو السبك ثالثا،
 عبلقة الواقع يف ىي ا٠تطايب السبك عبلقة. عنها تعرب اليت اٞتمل يف كاضح أك صريح
 كالعبلقة. ا٠تطاب أجزاء بُت ا١تعاىن عبلقة أك القضايا بُت ٖتدث العبلقة أف أم. داللية

 كالغايات، الوسائلية،ك  كالنتائجية، السببية، العبلقات ىي الكتاب ىذا يف السبكية
 كاإلضافات، كا١تقارنات، النتائجية،-كالظركؼ الفسحة، كنتائج نتيجة،-كخلفية
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 بُت االجتماعية كالعبلقات ا١توضوعات، كحدة كاألمثاؿ، ادد،-كالعاـ كالتعريفات،
 كتاب يف كيةالسب العبلقة على األمثلة بعض كىذه .للمحادثة الوسيلة كأنواع ا١تشاركُت

  ٗٚ .ةالعربي
 االستنتاج توضح كاحدة ّتملة عنو التعبَت يتم السبك ىذا. نتيجة-خلفية .ٔ

رَ  اْلَوْضعَ  َشرَحَ  ٨تو .األخرل اٞتملة يف للبياف   ٘ٚ.التػََّفاِصيلِ  َشرْحَ  َرَفضَ  َأنَّه   َغي ْ

 اليت األكىل اٞتملة خبلؿ من التماسك ىذا عن التعبَت يتم. تأثَت-بسب .ٕ
َا ٨تو. التأثَت التالية اٞتملة توضح بينما السبب، توضح  يف  َيْدُرسُ  َكافَ  َأنَّه   ِبم

ٙٚ.اْلِمْصرِيَّةَ  اللَّْهَجةَ  مَ َتَكلَّ  فَػَقدْ  ِمْصرَ 
  

 اليت األكىل اٞتملة خبلؿ من التماسك ىذا عن التعبَت يتم. كسبب-تأثَت .ٖ
 َكافَ  نَّه  ألمَ  َيْكُتبْ  ملَْ  ٨تو. السبب التالية اٞتملة توضح بينما التأثَت، توضح

ٚٚ.َمرِيضنا
  

 شركط توضح كاحدة ّتملة الًتابط ىذا عن التعبَت يتم. نتيجة-ظركؼ .ٗ
 اَل  َفِإنَّكَ  التػَّْقرِيرَ  َذاى   تَػْقرأْ  ملَْ  ُكْنتَ  ِإَذا ٨تو .األخرل اٞتملة يف كرد ما ٖتقيق
 ٛٚ.اْلَقَضايَا تَػْعِرؼُ 

 يف كرد ٔتا مقارنة األكىل اٞتملة يف االتساؽ ىذا عن التعبَت يتم. مقارنة .٘
ٜٚ.ٛتيو من أتقى ٛتاتو ٨تو. التالية اٞتملة

 

 
  االجتماعية اللغة كفاية .ج 

 النحوية األساليب أك النحوية الصيغ كاستخداـ فهم على الفرد قدرة ىي
 الكفاية ىذه كتنقسم. ا١تختلفة االجتماعية السياقات يف معينة اتصالية بوظائف ا١تناسبة
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 اللغة كظائف اللغوم، التنوع ىي كفايات، ثبلثة إىل العربية كتاب يف االجتماعية اللغوية
 .االجتماعية السياقاتك  االتصالية، أك

 من العربية كتاب يف اللغوية االختبلفات مشاىدة ديكن. اللغوم التنوع أكالن، 
: قسمُت فيو لغوم تنوع ينقسم ا١تتنوعة، اللغوية الناحية من انطبلقا. نظر كجهات عدة

 علم لقواعد كفقنا ا١تستخدمة اللغوم التنوع ىي الفصحى. كاللهجة الفصحى مها
 ككتابة الشعر، كتأليف الرٝتية، ا١تواقف يف ا١تستخدمة كالنحو الصرؼ كعلم األصوات

 يفهمو أف ديكن موحد تنوع ىي الفصحى. أيضنا الكتابة يف راألفكا أك كالتعبَتات النثر
 التنوع ىذا باستخداـ يتواصل شخص أم أف يعٍت ىذا. ا١تختلفة البلداف من العرب

 ٓٛ .٥تتلفة عربية دكؿ من يأتوف األشخاص ىؤالء أف من الرغم على اآلخر نوايا سيفهم
 الكبلسيكية الفصحى امه قسمُت، إىل العربية كتاب يف الفصحى اللغة تنوع تنقسم

 . كاٟتديثة
 الفصحى من متنوعة ٣تموعة ىي الًتاثية أك الكبلسيكية الفصحى العربية اللغة

 األدب يف التاسع القرف إىل السابع القرف أكائل من كاٟتديث، القرآف يف ا١توجودة العربية
 أماك . الصبلة مثل العبادة طقوس يف كتستخدـ الكبلسيكية، الكتب كيف اإلسبلمي،

 الغربيوف اللغة علماء الغالب يف يستخدمو مصطلح اٟتديثة الفصحى العربية اللغة تنوع
 عشر التاسع القرف أكاخر يف العريب العامل يف نشأ الذم ا١تتنوع العريب األدب إىل لئلشارة

 األكادديية، كالتخصصات كالصحف الكتب يف استخدامها يتم. العشرين القرف كأكائل
 الفصحى العربية اللغة كلكن. الرٝتي التعليم يف العريب العامل أ٨تاء ٚتيع يف تدريسو كيتم

 الفصحى هتيمن العربية، كتاب يف ٔٛ.األـ كاللغة عمومنا هبا التحدث تتم ال اٟتديثة
 نصوص كا١تفردات القواعد مواد يف سواء الكبلسيكية الفصحى على حداثة األكثر
 استخداـ يتم الكتاب، ىذا يف ذلك، كمع. كالتقوديات كالتدريبات كاٟتوار القراءة
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 أجزاء يستخدـ الذم العنواف نص يف خاصة كبَت، بشكل أيضنا الكبلسيكية الفصحى
 :يلي كما بينهما ا١تثاؿ. كاألحاديث القرآف من آيات من

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف كاٟتديثة الًتاثية بُت للفرؽ ا١تثاؿ. ٚٔ اٞتدكؿ

 الشرح احلديثة الفصحى الرتاثية الفصحى ادلواد
 موجودة غَت: الًتاثية يف ليف كابل، إينًتنت، ... مفردات

 ىذه ُكتبت قواعد
 القصَتة الرسالة

 القصَتة الرسالة ىذه ُكتبت
 أمي ِقَبل ِمنْ 

 الفاعل ذكر جيوز: اٟتدثية يف
 تركيب بزيادة اجملهولة اٞتملة يف

 " قبل من"
 االسم ترفع: كاف أسلوب

 ا٠ترب كتنصب
 يفعل،+كاف
+ يكوف فعل،+قد+كاف

 سيفعل+  كاف فعل،+قد

 للعربية األزمنة: اٟتديثة يف
 كاإلينجليزية

 
 عمومنا هبا التحدث يتم اليت العربية اللغة من متنوعة ٣تموعة ىي اللهجة كأما

 على تعتمد كال ا١تتحدثُت؛ قبل من إال فهمو ديكن كال عريب؛ بلد أك منطقة يف أـ كلغة
: شفوم شكل يف كتستخدـ العربية؛ الفصحى يف صغَت جزء فهم كنكدي القواعد؛
". عامية" باسم عمومنا اللهجة ىذه على يطلق أف ا١تمكن كمن. الرٝتية غَت كا١تواقف

 كمن باللهجة، ٝتي اجملتمع حيث من. فقط النظر كجهة يف كالعامية اللهجة بُت كالفرؽ
 أربع العربية تتخذ اللهجة، ٢تذه يدان كٖتد. بالعامية ٝتي فقد ا١تختلفة اللغة شكل حيث

 تضم اليت السورية اللهجة كىي العربية، الدكؿ يف شيوعان  األكثر ىي مهمة ٢تجات
 العربية؛ كاٞتزيرة ا٠تليج تغطي العراقية كاللهجة ا١تغربية؛ كاللهجة كالفلسطينية؛ اللبنانية

 يتم. التدريبات بعضك  اٟتوار نص يف األربع اللهجات ىذه إدخاؿ يتم. ا١تصرية كاللهجة
ا كعشرين أربعة أصل من الرابع الدرس يف اٞتديدة اللهجة تقدًن  درس، كل يف. درسن



ٕٔٔ 
 

 أف أم. ٢تجة مقدمة ٕٓ إٚتايل منٝ ٕ٘ ٦تارسة من اٞتزء نفس على ٢تجة كل ٖتصل
 :يلي كما اللهجات ىذه بُت مقارنة على ا١تثاؿ. دركس أربعة يف يدرس ٢تجة كل

 
 كتاب يف االستفهاـ أدكات أحد من العربية اللهجات بُت ا١تقارنة مثاؿ. ٛٔ اٞتدكؿ

 ا١تعاصرة العربية
 الفصحى ادلصرية العراقية ادلغربية السورية

  ؟ الش/  ؟ ْعبلش  ؟ ليش

 لشو/  ؟ ليش
 ؟

 ؟ لويش

  ؟ ١تاذا ؟ ليو

/  ؟ كيف
  ؟ شيلوف

  ؟ كيف ؟ إزام  ؟ كيف  ؟ كيفاش

 ىتمإ/  ؟ كينتا
  ؟

 / فوقاش/  ؟ كقتاش

 ؟ إمىت
  ؟ مىت ؟ إمتة  ؟ مىت

  ؟ ماذا ؟ إيو  ؟ ماىو  ؟ شنو/  ؟ أش  ؟ شو

 
  ؟ بل ‡][ +الضمَت ‡][* ؟ كشنو/  ؟ كاش

  ؟ قديش
 آش مشحاؿ؟/  ؟ شحاؿ
 حاؿ؟

  ؟ كم ؟ كاـ  ؟ كم

 ْٕٛمُسْوؽ؟ رْحتَ " = "ِ ؟ للسوؽ ذىبت ىل: "مثبلن  ،(بل) بػ السؤاؿ عند بالفعل تستبدؿ *
 

 ىو لغويها تنوع العربية، كتاب يف الرٝتية، الناحية من
 الرٝتية ا١تواقف يف كيستخدـ رٝتي؛ لغوم تنوع أكثر ىو ا١تعيارم، التنوع .ٔ

 كإجراءات ا١تساجد، يف كا٠تطبة الدكلة؛ احتفاالت مثل الرٝتية كاالحتفاالت
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 اىذ على ُيطلق ٖٛ.كا١تراسيم التوثيق كسندات للقوانُت؛ كالكتب اليمُت، أداء
. تغيَته ديكن كال ْتـز تأسيسو مت قد كقواعده أمناطو ألف معيارم بسم التنوع
 :ا١تثاؿ

 ٙ القراءة
84للسكن منزل إجيار قد

 

 :"أسفلو ا١توقّعُت بُت"
 اٟتامل ،ٕٜٙٔ/ٚ/ٗٔ بتاريخ ا١تولود سليماف، أٛتد السّيد: األّكؿ الطرؼ"

 ." كمالك ج ٖٛٙ٘ٗ رقم ا٢تويّة لبطاقة
 اٟتامل ،ٜٓٚٔ/ٛ/ٚٔ بتاريخ ا١تولود ا٠تويل، ربيع لسّيدا: الثاين الطرؼ"

 ."كمستأجر ف ٜٚٗٗٛ رقم ا٢تويّة لبطاقة
 :"يلي ما على الطرفني بني والرتاضي االتمفاق تم "

 للطرؼ كاإلجيار الكراء قانوف ٔتقتضى األّكؿ الطرؼ أّجر: احمللم  ،1 الفصل"
 اليمُت، على الثاين ابقالط يف ٙٔ رقم الشركؽ بشارع الكائنة الشّقة الثاين

 ."للشرب الصاحل كا١تاء بالكهرباء ٣تّهزة كىي مربّعا مًتا ٜ٘ الشّقة مساحة
 قابلة سنتاف قدرىا للعقد أّكلّية مّدة على الطرفاف اتّفق: ادلدمة ،2 الفصل"

 ا١تالك بإعبلـ ا١تستأجر كيلتـز ،ٕٓٔٓ/ٛ/ٔ تاريخ من ا١تّدة كتبدأ للتجديد
. العقد مّدة هناية قبل شهور ثبلثة كتابة عدمها أك قدالع ٕتديد يف برغبتو
 اّليت لؤلسباب أك ذلك يف الطرفُت أحد رغب إذا باالتّفاؽ العقد فسخ ديكن

 ."ج الفقرة ٘ٔ الفصل يف كاإلجيار الكراء قانوف يشرحها
 26/7/2٢1٢ بتاريخ حرمر

 :ادلستأجر     :ادلالك
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 كالقواعد النمط ألف متجمد صنف عليو يطلق أف يدؿ أعبله ٙ القراءة نص
 ضغط يتغَت أال جيب الواقع، يف. تغيَتمها ديكن كال بقوة، ترسيخهما مت قد

 .للغاية رٝتية التنوع ىذا يف ا١تستخدمة اللغة. اإلطبلؽ على النطق
 يف كتستخدـ الرٝتية العربية اللغة من متنوعة ٣تموعة وى الرٝتي، التنوع .ٕ

 كاألكراؽ ا١تدرسية، كالكتب الدينية، ااضرات مثل الرٝتية ا١تواقف
 الرٝتية اللغة كقواعد أمناط كضع مت ٘ٛ.ذلك إىل كما العلمية، كا١تصنفات

 يف سيما ال الكثَت، العربية كتاب يف يوجد. كثابت معيارم بأسلوب
 ا١تثاؿ. القراءة نصوص

 ٚ القراءة
 كىي سللنا هللا شرعها اّليت األحكاـ ىي اإلسبلمي التعريف حسب الشريعة"

 إالىية كىي كا١تعامبلت كالعبادات العقيدة أحكاـ يشمل متكامل قانوين نظاـ
 كاألحاديث الكرًن القرآف أم ا١تنّزؿ الوحي ىي مصادرىا أفّ  يعٍت ا١تصدر

 األحكاـ، ىذه منها تستخلص التفّرعات كثَتة علـو كىناؾ الشريفة النبوية
 كأصوؿ اإلسبلمي كالتاريخ ةالنبوي كالسَتة اٟتديث كعلـو القرآف علـو منها

ٙٛ."كفركعو الفقو
 

 
 تنوع يف اٞتمل خصائص إحدل تتمثل أف على يدؿ أعبله ٚ القراءة نص

 مناسبة ٨توية أمناط باستخداـ طويلة، كليست اكتماالن  أكثر أهنا يف رٝتي
 .قياسية مفردات كأيضنا

 مثل الرٝتية غَت ا١تواقف يف االستخداـ شائع شكل ىو الرٝتي غَت التنوع .ٖ
 يف. ذلك إىل كما كاالستجماـ كالتمرين اإلجازة أثناء العائلة مع التحدث

 نطاؽ على ا١تختصر الكبلـ أك اليجرك شكل استخداـ يتم التنوع، ىذا
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. اٟتوار نصوص من العديد يف العربية كتاب يف التنوع ىذا يوجد. كاسع
 ".الطلبة بيت يف" عن اٟتوار ذلك على ا١تثاؿ

 ٖ اٟتوار
 "خدمة؟ أيّة كسهبل، أىبل أدخلوا، تفّضلوا، ا٠تَت، مساء" :ا١توظّفة

 ."الغرؼ بعض عندؾ أحجز أف يف أرغب أنا. النور مساء" :أٛتد
 "ك١تن؟ بالضبط؟ الشقق من كم شقق؟ أـ غرؼ" :ا١توظّفة

 شّقة كلّ  شقق، ٛ أحجز أف أكدّ  ٝتحت، لو شقق صحيح، آه" :أٛتد
 ."العربّية اللغة طلبة كمن قزقستاف من ٨تن. لشخصُت

 ٚٛ!"هللا شاء ما العربّية، اللغة تدرسوف ككّلكم طالبا، ٙٔ نتمأ يعٍت" :ا١توظّفة
 
 ٣تموعة باستخداـ كا١توظفة أٛتد بُت اادثة يوضح أعبله ٖ اٟتوار نص
 األسئلة من كالكثَت القصَتة، اٞتمل ىي خصائصا مع رٝتي غَت تنوع

 .مباشر أك الفور على عليها كاإلجابة
 الذين كااكرين ا١تتحدثُت قبل من دمةا١تستخ اللغة تنوع ىو العادم التنوع .ٗ

 األصدقاء أك األسرة أغضاء مثل للغاية، كثيقة عبلقات بالفعل لديهم
 أك كصياغتها مكتملة غَت قصَتة ٚتل باستخداـ التنوع ىذا يتميز. ا١تقربُت
 الذين ا١تشاركُت بُت ا١تناقشة ىذه ٖتدث. كاضحة غَت تكوف قد نطقها

 يف التنوع ىذا يوجد. ا١تعرفة نفس كلديهم علبالف البعض بعضهم يفهموف
 كا١تة " عن كاٟتوار مثالو. اٟتوار نصوص من العديد يف العربية كتاب
 :التايل"  تلفونّية

 ٗ اٟتوار
 "معي؟ من ىالو،" :٤تّمد

 ."مرًن معكَ " :مرًن
 "حاُلِك؟ كيف. ا٠تَت صباح. مرحبنا" :٤تّمد
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ٔٔٙ 
 

 "حاُلَك؟ ككيف  كاٟتمد ٓتَت أنا. الّنور صباح. مرحبنا" :مرًن
 "الّصّحة؟ كيف كأنت،.  اٟتمد ٓتَت، أنا" :٤تّمد

 "العائلة؟ حاؿ ككيف. بأس ال شكرنا،" :مرًن
 "األب؟ ككيف. شكرنا ٓتَت، العائلة" :٤تّمد

 . "هللا شاء إف ٓتَت، ىو" :مرًن
 "اآلف؟ أنتِ  أين" :د٤تمّ 
 "فاطمة؟ ككيف. البيت يف اآلف أنا" :مرًن

 ٛٛ. " اٟتمد ٓتَت، يى" :٤تّمد
 

 بالفعل البعض بعضهما يعرفاف كانا كمرًن ٤تمد أف يظهر أعبله ٗ اٟتوار
 كحاؿ ٤تمد؛ عائلة حاؿ عن سألت مرًن أف الدالئل كمن. قريبُت ككانا

 .ٓتَت أهنم الفور، على ٤تمد كأجابو فاطمة؛ك  األب كىو الغائب

 التنوع. ةمنطوقك  مكتوبة ىو بيةا١تعر  كتاب يف اللغة تنوع الوسائلية، الناحية من
 التنوع يف. ٢تا أساسي كعنصر باٟتركؼ الكتابة باستخداـ إنتاجها يتم لغة ىو الكتايب

 بعبارة. كا١تفردات القواعد جوانب ككذلك( اإلمبلء) الكتابة إجراءات مع نتعامل الكتايب،
 كاملة ٨توية رعناص على باٟتصوؿ مطالبوف ٨تن ا١تكتوبة، اللغات من العديد يف أخرل،

 الصحيح كاالستخداـ الكلمات، اختيار كدقة اٞتملة، بنية أك الكلمة شكل مثل
 اللغات على األمثلة من. األفكار عن التعبَت يف الًتقيم عبلمات كاستخداـ للتهجئة،

 ٚتيع تستخدـ للكتابة،. كغَتىا كالصحف العلمية كاألعماؿ الرسائل ا١تختلفة ا١تكتوبة
 .الكتابة أدكات تقريبنا ا١تواد

 من عنها التعبَت يتم اللغة من متنوعة ٣تموعة عن عبارة ىو اللساين التنوع كأما
 حالة تساعد أف ديكن ْتيث كالزماف با١تكاف ترتبط كاليت الشفوية، الوسائل خبلؿ

 خصائصو من يقلل ال فإنو ذلك، كمع. كدعمها االستخداـ مواقف فهم يف الكشف
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ٔٔٚ 
 

 اكتماؿ ككذلك الكلمات كأشكاؿ الكلمات اختيار يف الدقة فإف ذلك، كمع. القياسية
 القياسي التنوع يف قياسية خصائص تصبح ال اٞتملة بنية يف العناصر اكتماؿ يف العناصر
. شفويا ا١تنقولة األفكار معٌت فهم يف مؤيدة تصبح اادثة كظركؼ موقف ألف اللفظي

 استخداـ كخاصة اٟتوار، ادةم يف الشفهي التنوع مبلحظة ديكن العربية كتاب يف
 .اللهجات

 سبع يف ىاليدام جيعلها كما ىي العربية كتاب يف االتصالية كظائف ثانيا،
 ىي أساسيا، كظائف
 على للحصوؿ اللغة استخداـ ىي (instrumental function) النفعية الوظيفة .1

 ـُتستخد اليت البيئة ٠تدمة ُتستخدـ اللغة أف يعٍت ىذا ٜٛ.ا١تادية األشياء
  ا١تثاؿ. معينة أحداث حدكث يف اللغة تتسبب أف كديكن اللغة، فيها

 ٘ اٟتوار
 القرآنية العلـو بدراسة قمت أف بعد شهرا ٕٔ قبل عدت أنا نعم،" :أسعد

 "تسألُت؟ ١تاذا. النبوية كالسنة
 ."ٝتحت لو اإلسبلـ، عن األسئلة بعض عندم" :ماريا

  ٜٓ!"بالك يف يدكر ما كلّ  عن إسأيل تفّضلي،" :أسعد
 

 تدؿ ماريا بو ٖتدثت الذم" ٝتحت لو" تعبَت أف يظهر أعبله ٘ اٟتوار نص
 عدمو، أك اإلسبلـ عن سؤا٢تا إجابة بُت االختيار خبلؿ من ألسعد تأدهبا

 ىذا على أيضنا أسعد كرد. باٟترج تشعر ال فماريا أسعد، جييب مل إذا حىت
ا ٚتيل بتعبَت اٞتواب  يف يدكر ما كلّ  عن اسأيل" كىو ١تاريا، مريح جوابوك  جدن

 .بينهما اتصاؿ ىناؾ لذلك ،"بالك

 أجل من اللغة استخداـ ىي (regulatory function) التنظيمية الوظيفة  .2
 :ا١تثاؿ ٜٔ.سلوكهم كتوجيو لآلخرين، أكامر إصدار
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ٔٔٛ 
 

 ٙ اٟتوار
 "الّزراعّية؟ الكّلّية يف ا١تطعم إىل الطّريق تعرؼ ىل. أدرم ال ديكن،" :مرًن

 الّساعة كخلف العلمّية الكّلّيات هإّتا يف طوؿ على ىنا من طبعا،" :أٛتد
 إىل الرّئيسيّ  ا١تدخل كمن الرّئيسيّ  ا١تدخل إىل اليمُت إىل العا١تّية
 األشجار ٖتت ىناؾ كا١تطعم اليمُت إىل ا١تركزيّة اإلدارة كعند اليسار
 ٕٜ"فهمت؟ ىل. الكبَتة

 

 يف ا١تطعم إىل الطّريق تعرؼ ىل " عبارة أف يوضح أعبله ٙ رقم اٟتوار نص
 يف كانا عندما أٛتد على مرًن طرحتها استفهاـ ٚتلة ىي" الّزراعّية؟ الكّلّية

 أك بنعم جييب مل أنو حىت أٛتد على يؤثر أف السؤاؿ ىذا استطاع. جامعة
 .ا١تطعم إىل الطريق مرًن تعرؼ حىت بالكامل أجاب بل فقط، ال

 أجل من اللغة استخداـ ىي (interactional function) التفاعلية الوظيفة .3
 تستخدـ اللغة أف يعٌت ىذا ٖٜ.كاآلخرين الفرد بُت كاألفكار ا١تشاعر تبادؿ

 يف كا١تستمعُت ا١تتحدثُت بُت التعاكف كتعزيز التفاعل لضماف كوسيلة
 : ا١تثاؿ. االتصاؿ

 ٚ اٟتوار
 ."معي صربؾ على أشكرؾ" :أٛتد

 نشوفك خّلينا. مكتبنا زيارة على أشكرؾ أنا. الصابرين مع هللا إفّ " :ا١توظّفة
 ."السبلمة مع. أخرل مرّة

ٜٗ ."السبلمة كمع شكرا. هللا شاء إف" :أٛتد
  

 
 أٛتد من" شكرا" ك"هللا شاء إف" عبارات أف يوضح أعبله ٚ اٟتوار نص

 من"  أخرل مرّة نشوفك خّلينا. مكتبنا زيارة على أشكرؾ أنا " عبارة على كإجابة
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ٜٔٔ 
 

 فرصة، ىناؾ لذلك بينهما، جيد تعاكف إىل تشَت السفر مكتب يف ا١توظفة
ا، منفتح االتصاؿ من ١تزيد  كحيجز السفر مكتب إىل أٛتد سيعود أك جدن

 .أخرل تذكرة

 أف أجل من اللغة استخداـ ىي (personal function) الشخصية الوظيفة .4
 : ا١تثاؿ ٜ٘ .الفردية كإغراضو كأفكاره مشاعره عن الفرد يعرب

 ٛ واراٟت
 ال اٟتقيقة يف ىناؾ، إىل أذىب أف بدّ  ال ا١تعرض، أيّاـ آخر غدا" :رضواف

 ."كقت عنده الشباب من أحد كال لوحدم الذىاب أكدّ 
 أف آمل معك، سأذىب أنا كقت، عندم! صديقي يا تقلق ال" :مركاف

 لن ىكذا. بتوقيعو منو ككتابا ا١تشهور الكاتب مع صورة آخذ
 "رأيك؟ ما لوحدؾ، تذىب

 ."هللا شاء إف صباحا غدا موعدنا! اٞتماعة مع هللا يد" :رضواف
 ."هللا بإذف الغد إىل هللا، شاء إف" :مركاف

ٜٙ 
 

 معرض إىل يذىب أف بدّ  ال أنو قاؿ رضواف أف يوضح أعبله ٛ اٟتوار نص
 عنده الشباب من أحد كال أحدا الذىاب يودّ  ال اٟتقيقة يف الدكيل، الكتاب

 .معا رضواف مع سيذىبك  كقتا، لو أف مركاف، يوجبو مث كقت،

 تعبَت أجل من اللغة استخداـ ىي (function imaginative) التخيلية الوظيفة .5
 :ا١تثاؿ ٜٚ.الواقع مع تتطابق مل كإف الفرد إبداع من كتصورات ٗتيبلت عن

 ٜ اٟتوار
؟ أصبحت كيف األسد؟ سّيدم يا حالك كيف: "الذئب  "اليـو
 مل اٟتيوانات من أحد بقي ىل األمس، من بكثَت أحسن ٓتَت،"  :األسد

 "لزياريت؟ يأت
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ٕٔٓ 
 

 يعرفوف اٞتميع الثعلب، إاّل  جاءت اٟتيوانات كلّ  سّيدم، يا أجل" : الذئب
 ."ليأكلك موتك كيتمٌّت  حيّبك ال وأنّ 

 سوؼ معك، كىو إاّل  تعد كال عنو كاْتث إذىب إذف؟ ىكذا" :األسد
 !"يب ىو يتعّشى أف قبل بو أتغّدل

 ٜٛ !"سّيدم يا أمرؾ ٖتت" :الذئب
 

 أفّ  الزماف قدًن يف حيكى فيوك  ا٠تيالية اٟتكاية يوضح أعبله ٛ اٟتوار نص
 يكره الذئب ككاف الثعلب إاّل  ارتولزي اٟتيوانات كلّ  كجاءت مرض أسدا

 إىل فذىب منو للتخّلص الفرصة ىي ىذه أفّ  كفّكر شديدا كرىا الثعلب
 .األسد

 أجل من اللغة استخداـ ىي (representational function) البيانية الوظيفة .6
 شكل يف تكوف أف كديكن ٜٜ.لآلخرين كتوصيلها كا١تعلومات األفكار تصوير
 : ا١تثاؿ ذلك إىل كما شيء، عن كاإلببلغ ما، حدث كشرح كمعرفة، حقائق

 ٓٔ اٟتوار
 "ا١تسلمُت؟ كلّ  على كاجب الصـو ىل" :ماريا

 كالنساء كالشيوخ للمرضى مثبل استثناءات ىناؾ كلكن نعم، مبدئيا" :أسعد
 آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا:﴿كتعاىل سبحانو هللا كقاؿ. كا١تسافرين اٟتوامل

ـُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   ـوالص﴾. قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَِّيا
 كىذا أيضنا اٞتنس ٦تارسة كعن كالشراب الطعاـ عن االمتناع يعٍت

 ٓٓٔ." كاٟتمد مسموح، ذلك كبعد الشمس غركب إىل الفجر من
 

 ىل" عن ماريا سؤاؿ على أجاب أسعد أف يوضح أعبله ٓٔ اٟتوار نص
 الصياـ بأف كا١تعرفة اٟتقائق نقل خبلؿ من "ا١تسلمُت؟ كلّ  على كاجب الصـو
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ٕٔٔ 
 

 على بناءن  كا١تسافرين، اٟتوامل كالنساء كالشيوخ للمرضى إال ا١تسلمُت على كاجب
 .نفسو الصـو معٌت أيضنا يوضح الواقع، يف.القرآف دليل

 أجل من اللغة استخداـ ىي (heurictic function) االستكشافية الوظيفة .7
 :ا١تثاؿ ٔٓٔ.فيها التعلم يف كالرغبة الظواىر أسباب عن االستفسار

 ٔٔ اٟتوار
 حّدثتٍت اّليت ا١توسوعة ىو ىل يدؾ؟ يف اّلذم الكتاب ىذا ما" :يوليا

 "عنها؟
 يف الطبيعية العلـو عن أْتاث ٣تموعة ىي ا١توسوعة كىذه صحيح" :راشد

 ."كغَتىم مسلموف علماء هبا قاـ الكرًن، القرآف
 يعتمده خالصا دينيا كتابا القرآف أليس القرآف؟ يف الطبيعية العلـو" :يوليا

 "للشرائع؟ دستورا ا١تسلموف
 بآيات غنياف أيضا النبوية كالسّنة القرآف كلكن جزئيا صحيح ىذا" :راشد

 ىناؾ أف كما ة،ا١تعرف عن كالبحث الكوف يف التفّكر إىل تدعو
 ٥تتلفة علـو يف دقيقة علمية إشارات تضّمنت عديدة آيات

 أّكد كقد كغَتىا كالطبّ  البحار كعلـو البيئة كعلـو كالفيزياء
 ."ا١تعاصر العلم صّحتها

 ىل العلمي، اإلعجاز يسّمى األْتاث من النوع ىذا أف قدأعت" :يوليا
 "األمثلة؟ بعض يل تذكر

(( الرٛتن)) سورة من ٜٔ رقم اآلية من يستدؿّ  مثبل سركر، بكلّ " :راشد
 كذلك ٘تاما ٗتتلط ال كلكّنها تلتقي طاتكاي البحار أفّ  على

 ٕٓٔ."الربزخ تسّمى فاصلة منطقة لوجود
 

 عليها أجاب كالعلم القرآف عن يوليا أسئلة أف يوضح أعبله ٔٔ اٟتوار نص
 عديدة قرآنية آيات من أف ىي جوابو يف النتائج. راشد قبل من علميان 
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ٕٕٔ 
 

 البحار لـوكع كالفيزياء ٥تتلفة علـو يف دقيقة علمية إشارات تضّمنت
 .كغَتىا البيئة كعلـو كالطبّ 

 يناا١تع وضحت أف كن٘ت يتال هاكل نصوص ىو االجتماعي السياؽ ثالثنا،
 نصوص يف أكثر العربية كتاب يف السياؽ كىذا. باٟتدث عبلقة ٢تا اليت اتكا١تواقف
 حيث من كالسياؽ ا١توضوع مها: قسمُت إىل فيو السياؽ كينقسم. اٟتوار القراءة

 الفصل يف ا١تواد اختيار ٖتليل يف ا١توضوع كصف مت. للعلـو األساسية اتالتخصص
 كعلـو الدين، علـو كىي أربعة، إىل السياؽ ينقسم ذلك، غضوف يف. السابق

 اٞتدكؿ انظر التفاصيل، من ١تزيد. اإلنسانية كالعلـو كالتكنولوجيا، كالعلـو االجتماعية،
 :التايل

 
 ا١تعاصرة العربية كتاب يف تكالسياقا ا١توضوعات. ٜٔ اٞتدكؿ

 السياق
 ادلوضوع

 الدرس
 قراءة نص حوار نص

  1 التعارؼ التعارؼ ثقافية إجتماعية،
  2 كالبيت العائلة تلفونية مكا١تة ثقافية إجتماعية،

  3 كا١تطر ا١تدينة الدكيل ا١تطار يف إجتماعية
  4 اٞتامعة إىل السوؽ من اٞتامعة يف تربية

  5 ا١تطار يف االستقباؿ  باٞتوالة ١تةمكا ثقافية إجتماعية،
  6 األكؿ اإلميل السفر مكتب يف  اجتماعية
  7 عا١تية أخبار الكتاب معرض يف اجتماعية صحافية،

 الطلبة بيت يف إسبلمية تربية إجتماعية،
  الفنذؽ يف

 اإلسبلمية اٞتامعة

 

8  

  9 اإلسبلـ تاريخ من اإلسبلـ تعرؼ ىل اإلسبلمية تارخيية
 مكتب يف السفارة، يف ياسيةس إجتماعية،

  الطلبة شؤكف

  11 ذاتية سَتة



ٕٖٔ 
 

  11  النفط كمستقبل البيئة  صحفي لقاء صحافية
 العرب عند الطيب تاريخ الطيب عند الصحة علـو

 كا١تسلمُت

12  

  13 الرياضة اموؿ ا٢تاتف شركة عند إقتصادية رياضية،
  14 اإلسبلمي مارما١تع الفن اإلقتصادم ا٠تبَت عند إقتصادية إسبلمية، معمارية

 علـو كالتكنولوجيا، العلـو
 الصحة

  15 اإلنًتنيت عامل إذاعي حوار

  16 كاٟتياة الشريعة اإلسبلمي البنك عن إسبلمية إقتصادية إسبلمية،
 مع جوار شقة، تفقد إقتصادم ثقافية، قانونية،

 السمسار

  17 الساكن منزؿ إجيار عقد

 را١تؤ٘ت منظمة عن حوار إسبلمية سيايسة صحافية،
 اإلسبلمي

  18 عا١تية أخرب

  19 حجا نوادر من ؟ الطارؽ من ثقافية أدابية،
 أدب ا١تكتبة، يف حوار ثقافية تارخيية،

  الرحبلت

  21 قرطبة تارخيي من

 مشاىر كالعلم، القرآف كالعلـو إسبلمية
  العلماء

  21 مسلموف كمشاىر علماء

 عن الصحفية الندكة بيئية علـو جوغرافية،
 البيئة ٛتاية

  22 اءالصحر 

  23 الكعبة بناء  اٟتديث علـو إسبلمية
 العربية، اللغة دراسة لغوية صحافية،

 العربية اللغة تدريس

 أك ا١تخطوطات إعبلنات،
 فنية كطرؽ األمم، ذاكرة

 على للحفاظ
 اللغة تدريس ا١تخطوطات

 العربية

24  



ٕٔٗ 
 

 تتم. اإلسبلـ دين إىل العربية كتاب يف الديٍت السياؽ يشَت فيو الدين، علـو
 هتيمن العنواف، لنص بالنسبة. اتول كيف العنواف نص يف السياؽ ىذا شاركةم

 هللا عند الدين إف" ا١تثاؿ، سبيل على. كافوظات كاٟتديث القرآف من االقتباسات
 مع ا١تواد على العثور مت". اللـو قل القـو كثر كإذا"ك ،"تصحوا صوموا"ك ،"اإلسبلـ

 يف. كالتقوديات كالتدريبات اٟتوار، كنصوص القراءة، كنصوص القواعد، يف اإلسبلـ سياؽ
 موضوعنا ٕٔ أك نصفها يتحدث موضوعنا، ٕٗ من تتكوف اليت كاٟتوار، القراءة نصوص

 يف ا١توضوعات. أخرل سياقات يف الباقي موضوعا ٕٔ كيتحدث دينية، سياقات يف
 ،(ٜ. د) اإلسبلـ اريخت منك  ،(ٔ. د) األسبلمية اٞتامعة ىي القراءة لنصوص الديٍت السياؽ

 كالشريعة ،(ٗٔ. د) اإلسبلمي ا١تعمارم كالفن ،(ٕٔ. د) كا١تسلمُت العرب عند الطيب كتاريخ
 ا١توضوعات .كأما(. ٖٕ. د) الكعبة كبناء ،(ٕٔ) مسلموف كمشاىر كعلماء ،(ٙٔ. د) كاٟتياة

 البنك عنك  ،(ٜ.د) اإلسبلـ كعن اإلسبلـ تعرؼ ىل ىي اٟتوار لنصوص الديٍت السياؽ يف
 كعلـو ،(ٕٔ. د) كالعلم كالقرآف ،(ٛٔ. د) اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة عن حوار ،(ٙٔ. د) اإلسبلمي

 (.ٖٕ. د) اٟتديث

 موضوع مثل ا٠تالص، اإلسبلـ ىناؾ أعبله، اإلسبلمي السياؽ يف عاـ، بشكل
 رةالعما مثل أخرل، مواضيع مع يتكامل الذم كاإلسبلـ القرآف؛ كعلـو كاٟتديث الشريعة

. د) كاٟتياة الشريعة با١توضوع اإلسبلمي السياؽ على مثاؿ يلي فيما. كالتاريخ كاالقتصاد
ٔٙ.) 

 ٛ القراءة
 نظاـ كىي للناس هللا شرعها اّليت األحكاـ ىي اإلسبلمي التعريف حسب الشريعة"

 يعٍت ا١تصدر إالىية كىي كا١تعامبلت كالعبادات العقيدة أحكاـ يشمل متكامل قانوين
 كىناؾ الشريفة النبوية كاألحاديث الكرًن القرآف أم ا١تنّزؿ الوحي ىي مصادرىا أفّ 

 اٟتديث كعلـو القرآف علـو منها األحكاـ، ىذه منها تستخلص التفّرعات كثَتة علـو
 ٖٓٔ."كفركعو الفقو كأصوؿ اإلسبلمي كالتاريخ النبوية كالسَتة
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ٕٔ٘ 
 

 الشريعة فأ كأكضح. إسبلمي سياؽ يف تتحدث أعبله ٛ النص قراءة 
 أف يف السبب ىي ىذه. كا١تعاملة كالعبادة العقيدة تشمل هللا من دليل ىي اإلسبلمية

  .اٟتياة جوانب ٚتيع ستنظم اإلسبلمية الشريعة
 اإلنساف بُت العبلقة تدرس اليت العلـو من ٣تموعة ىي االجتماعية العلـو كأما

 العربية كتاب يف االجتماعية علـولل السياقات. داخلو كالتفاعبلت اجملتمع ككذلك كبيئتو،
 ،(ٛك ٗ. د) تربوم كسياقي ؛(ٓٔك ٛك ٚك ٘ك ٖك ٕك ٔ. د) اجتماعي سياؽ ىي

. د) قانوين كسياقي ؛(ٛٔك ٓٔ. د) سياسي كسياقي ؛(ٜك ٕ. د) تارخيي كسياقي
 كتاب يف االجتماعية العلـو سياؽ(. ٚٔك ٗٔك ٖٔ. د) إقتصادم كسياقي ؛(ٚٔ

 ٖتت القراءة نص من أحده تربوم، سياقي على ا١تثاؿ. الدين دبع األكرب ىو العربية
 (:ٗ. د" )اٞتامعة إىل الّسوؽ من" ا١توضوع

 ٜ القراءة
 اٞتامعات من جامعة كىي اٟتكومّية اإلسبلمّية اٞتامعة إىل مشينا ذلك كبعد"

 ثوفكباح كدكاترة أساتذة ىناؾ كتوجد الّدكيلّ  كالقانوف الّشريعة يف العامل يف ا١تشهورة
 كمنّظمات كاالقتصاديّة االجتماعّية ا١تواضيع يف العلميّ  للبحث كمعاىد العامل كلّ  من

 بالبيئة خاّصة كمراكز ا١تدينّ  اجملتمع مع للّتعاكف كمشاريع حكومّية كغَت حكومّية
ٗٓٔ."كالعو١تة العا١تيّ  كا١تناخ

 

 

 كلةالد جامعة أف النص يظهر. تعليمي سياؽ يف تتحدث أعبله ٜ القراءة نص
 أف الكتاب ىذا يريد ما، حد إىل. العامل أ٨تاء ٚتيع يف مشهورة اإلسبلمية اإلسبلمية

 يوجد ألنو. اإلسبلمية غَت اٞتامعات من لغَتىا مساكية اإلسبلمية اٞتامعات إف يقوؿ
 االجتماع علم مثل ا١تدركسة العلـو ٗتتلف كما كالدككتورات، األساتذة من العديد فيها

 .القانوف علمك  االقتصاد كعلم
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ٕٔٙ 
 

 ٢تا طبيعية أشياء األشياء فيها تكوف اليت العلـو ٣تموعة ىو كالتكنولوجيا العلـو
 للعلم سياقاتال. مكاف أم كيف كقت أم يف للتطبيق قابلة كعامة، ٤تددة قوانُت

. د) صحيت كسياؽ ؛(٘ٔ. د) تكنولوجي سياقي ىي العربية كتاب يف كالتكنولوجيا
 ؛(ٕٕ. د) اٞتغرايف سياقي( ٗٔ. د) ا١تعمارم سياقي ؛(ٖٕ. د) بيئيت كسياقي ؛(ٕٔ

 ا١توضوع ٖتت القراءة نص من أحده تكنولوجي، سياقي على ا١تثاؿ. رياضيت سياقي
 (: ٘ٔ. د" )اإلنًتنت عامل"

 ٓٔ القراءة
 يفّكر كمن اليد؟ ٓتطّ  قريب أك لصديق رسالة فيها كتب مرّة آخر يتذّكر مّنا من"

 اإلنًتنت، عصر كا١ترئية، الصوتية كالدردشة اإلدييل عصر يف رسائل كتابة يف أصبل
 قرية إىل أك كويرة إىل األرضية الكرة كحّولت البعيد قرّبت اّليت العمبلقة الشبكة

  ٘ٓٔ".صغَتة
 

 النص يوضح. كالتكنولوجيا العلم سياؽ يف يتحدث أعبله" ٓٔ" القراءة نص
 تسمى اليت التكنولوجيا تطور مواكبة على قادرين نكوف أف جيب الوقت ىذا يف أنو

 بعضهم مع التواصل للجميع ديكن ْتيث صغَتة األرض كأف معها ألنو. اإلنًتنت
 .كالزماف للمكاف حدكد أم دكف البعض

 اإلنسانية خلق جانب على تركز اليت العلـو من ٣تموعة ىي اإلنسانية العلـو
 ٘ك ٕك ٔ. د) ثقايف سياقي ىي العربية كتاب يف اإلنسانية للعلـو سياقاتال. البشرية

 ؛(ٜٔ. د) أدايب سياقي ؛(ٕٗ ٛٔك ٔٔك ٚ. د) صحايف سياقي ؛(ٕٓك ٜٔك ٚٔك ٙك
 ا١توضوع ٖتت القراءة نص من أحده إنساين، سياقي على ا١تثاؿ(. ٕٗ. د) لغوم سياقيك 
 (:ٕٗ. د" )األمم ذاكرة أك ١تخطوطات،ا"
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ٕٔٚ 
 

 ٔٔ القراءة
 كالنفيسة، النادرة ا١تخطوطات من اآلالؼ بضياع خصوصا اإلسبلمية اٟتضارة تأثّرت"

 كسقوط اإلسبلمية، للدكلة التتار كغزك ا١تؤ١تة اٟتوادث بعض على شاىد خَت كالتاريخ
. كالتخريب القتل غَت تعرؼ تكن مل اّليت أيديهم يف بغداد العّباسية ا٠تبلفة عاصمة
 التاريخ كتب كركتذ  الرببرم الغزك ىذا ضحايا أشهر من الشهَتة بغداد مكتبة ككانت

 يعلم أحد كال اٟترب بسبب ا١تاء لوف تغَتّ  حىّت  دجلة هنر يف الكتب ألقوا التتار أفّ 
 ٛتولتو معو كضاعت ضاع النادرة كا١تخطوطات الكتب أّمهات من كم بالضبط

ٙٓٔ."األدب أك العلم من الثمينة
 

 

 على يدؿ النص ذلك. لغوم سياؽ يف يتحدث أعبله ٔٔ القراءة نص
 األزمنة عرب لؤلمم كالعلمي الًتاثي لئلنتاج ناقلة ألهّنا كذلك األّمة ذاكرة ىي تا١تخطوطا
 يف ا٢تاـّ  بدكرىا يليق اىتماما هبا كاالىتماـ عليها اافظة أمهّّية جاءت ىنا كمن كالعصور،

 .مستقبلو كال حاضره يعرؼ ال ماضيو يعرؼ ال من ألفّ  األمم، مستقبل صناعة
 

 ةالثقافي اللغة كفاية .د 
 باعتبارىا اجملتمع هبا كيتحدث يستخدمها اليت اللغة فهم على الفرد قدرة ىي

 اللغة علم ىي إليها ا١تشار الثقافية الكفاية ىن،ا .بأكملها اجملتمع ذلك لثقافة انعكاسنا
 يف الثقافة تشَت. عريب ٣تتمع يف كالثقافة اللغة بُت العبلقة دراسة على القدرة أم الثقايف،

 العربية كتاب يف االختصاص ىذا كينقسم ٚٓٔ.العربية اإلسبلمية الثقافة إىل اٟتالة ىذه
 . اللغة حوؿ الثقافية كالكفاية اللغة يف الثقافية الكفاية إىل

 كىي أنواع، ثبلثة على تنقسم العربية كتاب يف. اللغة يف الثقافية الكفاية أكال،
 كالقيم ا١تعاين مشركع ىو الثقايف لفظيال. الثقافية كالعبارة الثقايف كالنحوم الثقايف اللفظي
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ٕٔٛ 
 

 ىذا ينقسم ٛٓٔ.فيها تقع اليت بالثقافة ا١تناسبة ا١تفرادات هبا ينتج لغويا شكبلن  تصبح اليت
 كالعلـو االجتماع، كعلم الدين، علـو أم ا٠تطاب، يف كما السياؽ أساس على اللفظي

 مث أكثر، مفردات يتضّمن يةالعرب كتاب يف السياؽ كىذا. اإلنسانية كالعلـو كالتكنولوجيا،
 فإف الديٍت، بالسياؽ ا١تتعلقة الثقافية للمفردات بالنسبة. كاٟتوار القراءة نصوص يف ينتشر

 (.ٜ. د) ؟ اإلسبلـ اعرؼ ىل ٔتوضوع ا١تفردات ىو األمثلة أحد
 

 " اإلسبلـ؟ تعرؼ ىل" ١توضوع الثقافية ا١تفرادات. ٕٓ اٞتدكؿ
 ٜٓٔا١تعاصرة العربية كتاب يف

 سِعيد - الّشْمسِ  ُغُركب - ات~ ج ِاْحِتفاؿ -( ج) تعالِيمُ  - ُسُبل ج سِبيل - الّشْمسِ  وعطُلُ 
 - أْسعدُ  - ِجْنس - ُسَور ج ُسورة - أْعياد ج ِعيد - ات~ ج ِاْسِتْثناء - ِجهاد - ُسعداءُ  ج

 - اْلِفْطرِ  ِعيد - كفَ ~ ج ُمْؤِمن - حواِملُ  ج حاِمل - شواِفعُ /  كفَ ~ ج شاِفِعيّ  - اأْلْضحى ِعيد
 فْجر - باؿ - حبلؿ - ُشُيوخ ج شْيخ - النبِومِّ  اْلمْوِلدِ  ِعيد - أىمُّ  - حراـ - أْشرِبة ج شراب

 تْطِبيق – أْحناؼ/  كفَ ~ ج حنِفيّ  - طعاـ - خاّصةن  - ٔتْعٌت - حنابِلة ج حْنبليّ  - ِصياـ -

 

 تشكولز ستخدمهاي إسبلمية عربية ثقافية ألفاظ ىي أعبله ٕٓ ا١تفردات جدكؿ
 الثقافة ىي ما يصف خطابنا ستصبح فإهنا ا١تفردات، ىذه ٕتميع مت إذا. اإلسبلـ لفهم

 مثل نفسو اإلسبلـ معٌت من تقٍت مصطلح ىي ا١تفردات بعض أف حىت. اإلسبلمية
 لغة إىل الكلمات ىذه كل ترٚتة ديكن ال ذلك، كمع. كاٟتج كالزكاة كالصـو الصبلة

 ىو ىذا. العربية الثقافة عن ٥تتلفة ثقافة لديها اليت إندكنيسيا كبالتحديد الطبلب،
 .أقساـ ثبلثة إىل تنقسم العربية اإلسبلمية الثقافة مفردات أف يف السبب
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ٕٜٔ 
 

 للدارسُت األـ كاللغة تدريسها يتم اليت الثانية اللغة بُت ىي ا١تتماثلة، .ٔ
 تقريبنا أعبله ا١تذكورة الكلمات ٚتيع ٖتتوم .الثقايف اللفظي يف متشابػهاف

 ا١تفردات من العديد ألف كذلك. اإلندكنيسية باللغة ٦تاثلة كلمات على
 الفطر كعيد كحراـ، مؤمن، مثل العربية ا١تفردات من تبنيها يتم اإلندكنيسية

 .كغَتىا
 غَت للدارسُت األـ كاللغة تدريسها يتم اليت الثانية اللغة بُت ىو ا١تتماثلة غَت  .ٕ

 حرؼ من جزء ٔتعٌت العربية اللغة يف" سورة" لفظ مثل .اللفظي يف متشاهبُت
 كلكن ”surat“ لفظ على أيضنا ٖتتوم اإلندكنيسية اللغة أف حُت يف. القرآف

 باللغة مفهـو ىو ككما كتابة، فيها الىت النسخة" ٔتعٌت سورة كمها معنياف، ٢تا
 من ةسور  لفظ ترٚتة ديكن ال الطريقة، هبذه. القرآف من جزء يعٌت العربية،

 معٌت ىناؾ يكوف أف جيب كلكن مباشرة، اإليندكنسيا إىل العربية اللغة
 .القرآف من جزء ىو إضايف،

 غَت للدارسُت األـ كاللغة تدريسها يتم اليت الثانية اللغة بُت ىي ا١تتفارقة .ٖ
 يف "كحنبلي كشافعي، كحنفي، مالكي،" مفردات: ا١تثل. اللفظي يف متوازنُت

 بينما الفقهي، اإلسبلـ يف ا١تذاىب إحدل للمتبعُت معاين ٢تا العربية، اللغة
 بشرح ترٚتتها جيب لذلك ا١تعٌت، ىذا ٢تا مفردات يوجد ال إندكنيسيا يف

 .اٟتنفي أك ا١تالكي أك اٟتنبلي أك الشافعي ا١تذىب متبعوف كىم ىي. ٚتلة
 ىي لةاألمث أحد االجتماعية، العلـو بسياؽ ا١تتعلقة الثقافية للمفردات بالنسبة

 (.ٖ. د" )كا١تطر ا١تدينة" با١توضوع ا١تفردات يف

 
  



ٖٔٓ 
 

 " كا١تطر ا١تدينة " ١توضوع الثقافية ا١تفرادات. ٕٔ اٞتدكؿ
 ٓٔٔا١تعاصرة العربية كتاب يف 

 ُسوؽ- ات~ ج ِقطار- مساِجدُ  ج مْسِجد- كفَ ~ ج أُكُريبِّّ -( ـ) ُسورِيا-( ـ) ُعمافُ - مْدرِسيّ 
 مْشُهور- باِكْستافُ - ات~ ج سّيارة- كفَ ~ ج كِثَت-( ج) كباتمْشرُ - ِئكَ أُكل  - أْسواؽ ج( ـ)

 ج لُْبناينّ - ات~ ج مطار- ات~ ج باص- ات~ ج ِسياسة- اْلُكَوْيت- كفَ ~ مشاِىَُت، ج
 ج شارِع-( ـ) لِيِبيا- مطاِعمُ  ج مْطعم- ِببلد بُػْلداف، ج بلد- كفَ ~ ساسة، ج ِسياِسيّ - كفَ ~

 مالِيزِيا- مفاتِيحُ  ج ِمْفتاح- ِٕتارِمّ - ات~ ج شرِكة- َلْيَست/  ْيسَ لَ - اْلمْغِرب- ِٕتارة- شوارِعُ 
 ج مْكتبة-( ـ) تُػرِْكيا- ات~ ج صْيدلِّية- مثبلن - مْفُتوح- أْتراؾ ج تُػرِْكيّ - صياِدلة ج صْيديلّ -
 ج ٤تطّة-( ج) مبلِبسُ - تكاِسي ات،~ ج تْكِسي- ات~ ج طائِرة- كفَ ~ ج ٣ُتْتِهد- ات~
- ُعلماءُ  ج َعاملِ - ات~ ج ٤تلّ - مواِقفُ  ج مْوِقف-( ج) اْٞتزائِرُ - عواِصمُ  ج عاِصمة- ات~

 ج ٥ُتْتِلف- ُؤالءِ ى  - عرب ج عريبّ - أْعداد ج عدد- ٥تاِبزُ  ج ٥ْتبز- ىاتافِ /  ذافِ ى  - خارِجَ 
 ٥تازِفُ  ج ٥ْتزف- اْليمن- دكاِكُتُ  ج دُّكاف- اْلِعراؽ- كفَ ~

 

 يستخدمها اجتماعي سياؽ ذات ثقافية فاظأل ىي أعبله ٕٔ ا١تفردات جدكؿ
 ستصبح فإهنا ا١تفردات، ىذه ٕتميع مت إذا. الدكلية كا١تطارات ا١تدف لوصف تشكولز

 ىذه كل ترٚتة ديكن ال ذلك، كمع. كا١تطار ا١تدينة ثقافة من بعضنا يصف خطابنا
 بعض على سبةبا١تنا ٖتتوم ال كاليت اإلندكنيسية، إىل العربية اللغة من مباشرة الكلمات

 للمدينة الثقافية ا١تفردات أف يف السبب ىو ىذا. إندكنيسيا يف البلداف أك ا١تطارات أٝتاء
 .أقساـ ثبلثة إىل تنقسم كا١تطار

 يتم ْتيث موجودة ا١تفردات ىذه. شارِعك كعاصمة، ،صْيديلّ : ا١تثاؿ. ا١تتماثلة .ٔ
 .اإلندكنيسية إىل العربية اللغة من الفور على ترٚتتها

 اللغة يف كمكتبة ك٥تبز، ك٤تزف، دكاف، مفردات: ا١تثاؿ. ا١تتماثلة غَت .ٕ
 باللغة الكلمات ىذه تشَت بينما". toko" إىل مًتٚتة كلها اإلندكنيسية،

 اللغة إىل للًتٚتة. ا١تطار يف ما شيء بيع مكاف خصوصية إىل العربية
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ٖٔٔ 
 

 بيعو، يتم الذم الشيء بشأف تفسَت ىناؾ يكوف أف جيب اإلندكنيسية،
 لفظ. اإلندكنيسية اللغة يف ”toko“ لفظ يعادؿ الذم" دكاف" لفظ باستثناء

 toko“ بلفظ إندكنيسيا يف كمتنوع، السلع من العديد يبيع ٤تل ٔتعٌت ٤تزف

serba ada” .أك ا٠تبز بيع يف متخصص متجر ىو ٥ترب لفظ “toko roti” .
 من خيلتد اللفظ ىذا كلكن ”toko bakery“ مصطلح يوجد اندكنيسيا يف

 .الكتب بيع يف متخصص متجر ىي العربية يف كمكتبة. اال٧تليزية اللغة

 غَت ا١تفردات ىذه إندكنيسيا، يف. كلها البلد مفردات: ا١تثل .ا١تتفارقة .ٖ
 اإلندكنيسي الكبلـ لنطق كفقنا تدخيليا أك صوتينا ترٚتتها جيب لذا موجودة،
 .ذلك إىل كما كاْٞتزائِرُ  كالًتكية، كالعربية

 األمثلة أحد فإف كالتكنولوجيا، العلـو بسياؽ ا١تتعلقة الثقافية للمفردات لنسبةبا
 .(ٕٓ. د) "الصحراء" با١توضوع ا١تفردات ىو

 
 "الصحراء" ١توضوع الثقافية ا١تفرادات. ٕٕ اٞتدكؿ

 ٔٔٔا١تعاصرة العربية كتاب يف
 - ُجُلود ج ِجْلد - ْغرايفّ جُ  - أْجساد ج جسد - جاؼّ  -( ُٙتُورنا يْثُمرُ ) ٙتر - ُثخناءُ  ج ثِخُت

 - اأْلْمطارِ  قِليل - اْلُمناخِ  يف  قارِّيّة - دْكمنا - حيواينّ  - أْحياء ج حيّ  - ات~ ج حشرة - حادّ 
=  ملم - ...ُمْعظم -( ج) ُمْعطيات - أْمطار ج مطر - كفَ ~ ج ُمتواِفر - لْيبلن  - أْلفاظ ج لْفظ

 اسم) نبات - مهيّػُؤكفَ  ج ُمهّيأ - ق( ه منػْعنا ديْنعُ ) منع - ُمناِخيّ  مناِخّي، - ات~ ج ِملِّيِمًْت 
( اأْلفاِعي) أفاع   ج( ـ) أفْػعنى - ُجْرد ج جْرداءُ  ـ أْجردُ  - كْرِدمّ  - هنارنا - نبايتّ  - ات~ ج( ٚتع

 تُرب ج تُػْربة - تبخُّر - ِبُوُضوح   - كفَ ~ ج بارِز - كفَ ~ ج بارِد - أقاص   ج ُقْصول ـ أْقصى -
 َسرِح -( ٚتع اسم) ِسْدر - أْزىار زُُىور، ج( ٚتع اسم) زْىر - ُرطُوبة - ذىيبّ  - ارِيِسيّ تض -
 ضِئيل - صْحراِكمّ  - صحارم ج صْحراءُ  - أْشواؾ ج( ٚتع اسم) شْوؾ - ُشْرب - سنِويًّا -
 عظايا - ُعطُور ج ِعْطر - عِطر - طُُلوح ج( ٚتع اسم) طْلح - ات~ ج طبقة - ِضئاؿ ج

  -( ج) عْنكُبوتِّيات - عناِكبُ  ج عْنكُبوت - عناِقيدُ  ج ُعنػُْقود -( ج)
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ٖٕٔ 
 

 تشكولز استخدمها جغرايف سياؽ يف ثقافية ألفاظ ىي ٕٕ ا١تفردات جدكؿ
 من بعضنا يصف خطابنا ستصبح فإهنا ا١تفردات، ىذه ٕتميع مت إذا. الصحراء لوصف

 اللغة إىل مباشرة الكلمات ىذه كل ترٚتة ديكن ال ذلك، كمع. الصحراء ثقافة
 ا١تفردات أف يف السبب ىو ىذا. صحراء على با١تناسبة ٖتتوم ال كاليت اإلندكنيسية،

 .ثبلثة إىل تنقسم كا١تطار للمدينة الثقافية

 ىذه ترٚتة كديكن. كغَتىا كهنار، كجسد، حيواِف، مفردات: ا١تثاؿ. ا١تتماثلة .1
 .اإلندكنيسية اللغة إىل مباشرة ا١تفردات

 يف ”tanaman - sayuran“ ترٚتتها ديكن" نبات" لفظ: ا١تثاؿ. ثلةا١تتما غَت .2
 اإلندكنيسية اللغة يف كخضركات نباتات أهنا على اإلندكنيسية، اللغة

 ىي ا٠تضركات بينما األرض، من تنشأ اليت األشياء ىي النباتات. ٥تتلفاف
 أك اٞتذكر من مأخوذة كانت سواء تؤكل، أف ديكن اليت النباتات من جزء

 يتم كاف اليت األجزاء من غَتىا أك الزىور أك البذكر أك األكراؽ أك السيقاف
 العربية كتاب يف لكن. الًتٚتة يف التمييز جيب لذلك. الغذاء يف معاٞتتها

 .tanaman ىو كاحدا كترٚتاف قريباف ألهنما

 سرح، مثل الصحراء يف اٟتيوانات أك النباتات أنواع ٚتيع كىي ا١تتفارقة .3
 ٕتب لذا موجودة، غَت ا١تفردات ىذه إندكنيسيا، يف كأفعى سدر،ك  عظايا،

 لفظ إضافة مث اٟتيوانات، أك النباتات أٝتاء من عامة أنواع إىل ترٚتتها
 .pohon gurun (classifolia), reptil gurun, dan ular gurun مثل صحراء،

 هبا ينتج ويالغ شكبلن  تصبح اليت كالقيم ا١تعاين مشركع ىو الثقايف النحوم كأما
 ٕٔٔ.فيها تقع اليت بالثقافة ا١تناسبة النحوية القواعد

. التصريفة( ٔ. صرحية السياؽ ىذا على القواعد مواد تغلب العربية كتاب يف 
 الكلمات بنية أف أم ،(flextion) االنثناء نوع من ىي الصرفية عمليتها يف العربية اللغة
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ٖٖٔ 
 

 أك كغَتىا كاألزمنة كالعدد النوع بتغَتات كترتبط الداخلية الكلمة تغيَتات من تتشكل
 التصريفي العملية يف اإلندكنيسية نفسو، الوقت كيف. اصطبلحيك  لغوم تصريف تسمى

 العناصر من مزيج من تتكوف الكلمة بنية أف أم ،(aglutinative) الًتاضي النوع من ىي
 ٖٔٔ.الرئيسية العناصر ارتكر  أك الرئيسية، كالعناصر الرئيسية كالعناصر كاإلضافية، الرئيسية

 ال الصرفية العملية يف كاإلندكنيسية العربية اللغة أف استنتاج ديكن عاـ بشكل لذلك
( متماثلة) تشابو أكجو أيضنا توجد لتشكولز، كفقنا ذلك، كمع(. متماثلة غَت) تتناسب

 .رئيسية كعناصر إضافية عناصر دمج شكل يف التشكيلية العملية يف اللغتُت ىاتُت بُت
 :التايل اٞتدكؿ إىل انظر

 

 كاإلندكنيسيا العربية تصريف يف ا١تتماثلة. ٖٕ اٞتدكؿ
  الوزن عنصر إلصاق/  زيادة صيغة

 ٔ يفعل ػػفعل(م) سابق مضارع

 ٕ فعلت (ت)فعلػػ الحق ماضى

 ٖ فاعل ػػػعل(ا)فػػ داخل فاعل اسم

 
 يتم الصرفية اعمليته يف" فعل"لػػ الرئيسي العنصر أف يوضح أعبله ٖٕ اٞتدكؿ

( الحق) كهنايتها( داخل) ككسطها( سابق) الكلمة بداية يف زيادة أك بإلصاؽ إلصاقو
 ىي كالحق مضارع، ىي سابق على ٖتصل كاليت ٥تتلفة، صيغ منها لكل يكوف ْتيث

 .فاعل اسم ىي الوسط يف كزيادة ماضي

 ساسيةأ كلمة من تتكوف الىت األقل على الكلمتُت من مزيج ىو الًتكيب،( ٕ
 فيو تكوف الذم للًتتيب كفقنا عاـ، بشكل. اسنادية ليست لكن توضيحية، ككلمة

 استخدامها يتم تراكيب أربعة ىناؾ. متماثلة كالعربية اإلندكنيسية اللغة بُت الًتكيب
 بالنسبة ا١تثاؿ، سبيل على. كالتوكيد كاإلضايف، كالبديل، النعيت، الركيب كىي غالبنا،
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ٖٔٗ 
 

 البيت" تركيب مثل كشارح، مشركح كىي كاإلندكنيسية، العربية بُت" نالعيت" لًتكيب
 ىناؾ. شارح أك" نعت" ىو" اٞتميل"ك مشركح، أك" منوت" ىو" البيت" فإف ،"اٞتميل
 كمع. كمظركؼ ظرؼ أك ك٣تركر جار ىي اٞتملة شبو تسمى العربية اللغة يف آخر تركيب
 العربية، اللغة يف. متماثلة غَت يسيةكاإلندكن العربية تركيب بُت الربط، على بناءن  ذلك،

 كعدد، كجنس، نوع، ىي التكيب ٢تذه ا١تكونة العناصر بُت ا١تطابقة تستند الًتكيب
 .موجودة غَت اإلندكنيسيا يف العربية يف كما ا١تطابقة كأما. كغَتىا

 من ٣تموعة كىي ،(Collocation) اللفظية البلزمة أك اللفظية ا١تصاحبة( ٖ
 بكلمات معُت مستول عند استبدا٢تا ديكن ال ْتيث معنا، تظهر ما غالبنا اليت الكلمات

 ا١تعٌت كليس ا٢تيكل، معٌت أساس على الربط ىو يُرل ما اللفظية، ا١تصاحبة يف. أخرل
 حرؼ؛+فعل كىي ٜتسة، على اللفظية ا١تصاحبة تنقسم العربية، كتاب يف ٗٔٔ.اللفظي

 :يلي كما كاألمثلة. سمةالق. اسم+حرؼك  حرؼ؛+اسم اسم؛+اسم فعل؛+حرؼ
 

 ا١تعاصرة العربية كتاب يف اللفظية للمصاحبة النمط. ٕٗ اٞتدكؿ
 الرتمجة اجلملة يف ادلثال الرتمجة ادلثال النمط 

+ فعل ٔ
 حرؼ

 Mengatakan إف+ قاؿ

(bahwa) 
 الرحلة إف قالت
 ٦تتزة كاف

Dia (pr) berkata 

(bahwa) 

perjalanannya luar 

biasa 

+  حرؼ ٕ
 لفع

 Saya tidak akan ذلك يفعل لن Tidak akan مضرع+  لن

melakukan itu 

+  اسم ٖ
 اسم

Menghabiska كقت ٘تضية

n waktu 
 أىم أحد الرياض

 لتمضية األنشطة
 الفراغ كقت

Olahraga adalah 

salah satu 

kegiatan 

terpenting untuk 

menghabiskan 

waktu luang 

 Sebagaimana فن أنو ا١تألوؼ نم +  فاعل اسماسم +  ٗ

diketahui, Ini 

                                                             
ٔٔٗ

 االنسانية ٣تلة ،"فارس البن األلفاظ متخَت كتاب يف اللفظية ا١تصاحبة" عبابنة، حيِتك  إبداح الرٛتن عبد زينب  
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ(: ٕٕٓٓ) ،ٕٛ عدد اٞتامعة، اإلسا١تية للدراسات



ٖٔ٘ 
 

 حرؼ
 

 عن يعرب ال العمارة أف
 كأذكاؽ اٟتياة أمناط

 الشعوب

adalah seni 

arsitektur yang 

tidak 

mengekspresikan 

gaya hidup dan 

selera masyarakat 

+  حرؼ ٘
 اسم

 اٞتر حركؼ
 اسم+ 

 من الطالب ذىب 
 اطة إىل البيت

Mahasiswa itu 

pergi dari rumah 

ke stasiun 

 
 سيكوف قد( ٔ. )اللفظية للمصاحبة النمط على يدؿ أعبله ٕٗ اٞتدكؿ

 حرؼ يوزع ال( ٕ". )إف" ْترؼ دائمنا مسبوقنا" قاؿ" كلمة من ٚتلة شكل يف بو مفعوؿ
 ستكوف قد( ٖ. )األمر أك ا١تاضي مثل آخر فعل على كال ا١تضارع، فعل على إال" لن"

 ستنتشر. توكيدم أك نعيت تكوف أف ديكن كال إضايف، تركيب شكل يف دائمنا ٘تضية كلمة
 على إال أحرؼ توزع ال( ٗ". )أف" بكلمة دائمنا مفعوؿ اسم شكل يف مألوؼ كلمة

 .االسم
 ٚتلة العربية كتاب يف. إسنادم مفيد مركب لفظ ىي( كبلـ) اٞتملة( ٖ

 جنس ىي اٞتنسيةك  فيها عناصر بُت عبلقة ىي العبلقية الناحية من: مها قسماف
. رتبة كربط تضاـ كىي: ثبلثة إىل اٞتملة تنقسم العبلقية الناحية من. فيها الوظائف

 التضاـ ٢تذا األساسي االفًتاض. ضركرية آخر عنصر مع ٨توم عنصر كجود ىو ضاـتال
 الوظيفة يف إما( األقل على عنصرين) أزكاج على ٖتتوم أف جيب النحوية العناصر أف ىو
 الفاعل، نائب فعل فاعل؛ك  فعل ا٠ترب؛ك  مبتدأء إليو؛ كمسند مسند: ا١تثاؿ ٘ٔٔ.البنية أك

 ٙٔٔ .اٞتملة يف كظيفتها حيث من للغة األساسية العناصر ترتيب ىي الرتبة أما. كغَتىا
 مفعوؿ؛+مسند+ إليو مسند ىو كبَتا، اختبلفا خيتلف اٞتمل ترتيب العربية كتاب يف

 مسند+  بو معفوؿ إليو؛ مسند+  بو مفعوؿ+  مسند بو؛ مفعوؿ+  إليو مسند+  مسند
 الًتتيب ما إندكنيسيا، يف نفسو الوقت كيف. الفضلة تزد مل ىذه أم كغَتىا إليو؛ مسند+ 

                                                             
ٔٔ٘

 .ٕٚٔ-ٕٙٔ ،(ٕٗٓٓ الكتب، عامل: القاىرة) كمبناىا معناىا العربية اللغة حسن، ٘تاـ  

ٔٔٙ
 .ٕ٘ٓ حسن،  



ٖٔٙ 
 

 إىل العربية اٞتمل ترٚتة يف لذلك. مفعوؿ+  مسند+  إليو مسند كىو كاحد، إال
 :ا١تثاؿ. مفعوؿ+  مسند+  إليو مسند ترتيب الغالبية تستخدـ اإلندكنيسية،

 
 كاإليندكنيسيا العربية بُت كظيفي ترتيب يف ا١تثاؿ. ٕ٘ اٞتدكؿ

  وظيفي ترتيب عربية إيندونيسيا وظيفي ترتيب
+  مسند+  إليو مسند

 بو مفعوؿ

Laki-laki itu 

meminum juz 
 شرب الرجل

 العصَت
+  مسند+  إليو مسند

 بو مفعوؿ
ٔ 

مسند إليو + مسند + 
 فضلة

Juz itu 

diminum oleh 

laki-laki itu 

 الرجل شرب
 العصَت

+  إليو مسند+  مسند
 مفعوؿ

ٕ 

 العصَت شرب
 الرجل

+  مفعوؿ+  مسند
 إليو مسند

ٖ 

 

. متماثلة كاإلندكنيسية العربية بُت ٔ اٞتملة ترتيب أف يوضح أعبله ٕ٘ اٞتدكؿ
 ا١تعٌت بفركؽ الشعور يتم حىت ذلك، كمع. متماثلة غَت بينهما ٕك ٖ اٞتملة كترتيب
 بنمط العربية كتاب يف اإلندكنيسيا إىل ترٚتتهما يتم ،ٖك ٕ اٞتملة يف العربية الثقايف

 .متعدم
 اللغة يف الربط ىذا. اٞتملة يف آخر عنصر مع ٨توم عنصر بُت رابط ىو الربط

 عناصر بُت مطابقة كىي با١تطابقة، األكؿ الثاين كيعتمد. كمطابقة كأداة بإحالة العربية
. آخر بعضا متماثلة غَتك  بعضا متقارقُت كالعربية اإلندكنيسيا يف ا١تطابقة ٢تذه ٚٔٔ.اٞتملة
 كاٞتر كالنصب كالرفع اإلعراب عبلمة( ٔ كىي أشياء ٜتسة على ا١تطابقة ىذه يتعلق

؛ ( ٗ كٚتع؛ كمثٌت كمفرد كالعدد( ٖ كغائب؛ ك٥تاطب كمتكلم كالشخص( ٕ كاٞتـز
 كخاصة أدناه، األمثلة على نظرة ألق. نكرةك  كمعرفة كالتعيُت( ٘ كمؤنث؛ كمذكر كالنوع

 .خط ٖتتها اليت تلك

                                                             
ٔٔٚ

 .ٜٛ النحوية، ا٠تبلصة حسن،  
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 كاإليندكنسيا العربية بُت كظيفية ١تطابقة ا١تثاؿ. ٕٙ اٞتدكؿ
 عبلمة

 اإلعراب
 - - 

 ٥تاطب، متكلم، شخص
 غائب

 ناجح ىو/  أنت/  أنا

 افناجح مها/  أنتما.... / 
 وفناجح ىم/  أنتم/  ٨تن

Saya / kamu / dia lulus 

Kita bedua / kamu berdua 

/ mereka berdua lulus 

Kita / kalian / mereka 

lulus 

 افالطلب ناجح، الطالب ٚتع مثٌت، مفرد، عدد
 وفناجح وفالطالب افناجح

murid  duaMurid itu lulus, 

itu  murid-muriditu lulus, 

lulus 
 lulus, murid  itu (lk)Murid ةناجح ةالطالب ناجح، الطالب مؤنث مذكر، نوع

itu lulus(pr)  
 ,Seorang murid yang lulus ناجحال طالبال ناجح، طالب نكرة معرفة، تعيُت

murid yang lulus itu 
 

 اللغة يف ليست ألهنا اإلعراب، لعبلمة بالنسبة أف يشر أعبله ٕٙ اٞتدكؿ
 أم العامل لغات لبقية حىت اإلندكنيسية، إىل ترٚتتو ديكن فبل اإلطبلؽ، على اإلندكنيسية

 يف بينما إٖتاد، ىي بالعربية كنوع كعدد الشخص أما. فقط العربية للغة اإلعرب عبلمات
 إضافة طريق عن أيضنا الًتٚتة طريقة تكوف اٟتالة، ىذه يف. كحدىم يقفوف األندكنيسية

 ا١تفرد صيغة يف الشخص فإف التحديد، كجو على ذلك، كمع. فيها كنواعي عددم
 ىذا يف الًتٚتة طريقة فإف للتعيُت، بالنسبة أما. متماثلة كاإلندكنيسية عربيةال بُت كاٞتمع

 كانت كإذا ا١تًتٚتة، الكلمة بعد" itu" كلمة بإضافة" معرفة" كاف إذا ىي الكتاب
 .إضافة بدكف أك إضافية ارتباطات باستخداـ" نكرة"

 االٝتية مها ٚتلتُت، على ينقسم اٞتملة العربية كتاب يف اٞتنسية الناحية كمن
 من بد ال أساسياف، ركناف ك٢تا باسم، تبدأ الىت اٞتملة ىي االٝتية اٞتملة. كالفعلية

 ا١تسند) ا١تبتدأ مها يقدر، أحدمها حذؼ كإذا مفيدا، كبلما تكوف لكى فيها كجودمها
 ال أساسياف، ركناف ك٢تا بفعل، تبدأ الىت اٞتملة ىي الفعلية اٞتملة(. ا١تسند) كا٠ترب( إليو
 الفعل مها يقدر، أحدمها حذؼ كإذا مفيدا، كبلما تكوف لكى فيها كجودمها من بد



ٖٔٛ 
 

 باٞتملة إال إندكنيسيا تعًتؼ ال نفسو، الوقت كيف(. إليو ا١تسند) كالفاعل( ا١تسند)
 اٞتملة اإلندكنيسية إىل ترٚتتها عند العربية من اللفعلية اٞتمل تصبح لذلك،. االٝتية
 .االٝتية

 هبا ينتج لغويا شكبلن  تصبح اليت كالقيم ا١تعاىن مشركع ىي افيةالثق كالعبارة
 كالتعبَتات االصطبلحية العبارات إىل تنقسم العربة كتاب يف ٛٔٔ.ا٠تاصة التعبَتات
 يف معناىا ينعكس ال كلمات ٣تموعة أك كلمة ىي االصطبلحية العبارات. األسلوبية
 النظر عند لفطية داللية ظواىر يى االصطبلحية التعبَتات. منها تتكوف اليت الكلمات

 ديكن ال أنو ىي االصطبلحية للتعابَت شيوعنا األكثر ا١تيزة. اللغوية الدراسات من إليها
 ترٚتة ديكن ال. األخرل الكلمات كحدات أك األلقاب بواسطة إدراجها أك إضافتها

 تخداـاس مسألة ىي ا١تصطلحات. األجنبية اللغات إىل حرفيا االصطبلحية التعبَتات
 كىي أقساـ، ٜتسة إىل ينقسم العربية كتاب يف. ك هبا الناطقُت قبل من اللغة

 ٨تو كنعت، منعوت أك كصفة موصوؼ من يتكوف ىو الوصفي الًتكيب .ٔ
 ,email) اإللكًتكين الربيد ،(riwayat hidup, *kisah sendiri) ذاتية سَتة

*dingin elektronik)، األـ اللغة (bahasa pertama, *bahasa yang dari 

ibu)، مشسية كحركؼ (huruf syamsiyyah, *huruf-huruf matahari)، 
 ٖترير ٨تو إليو، كمضاؼ مضاؼ من يتكوف ىو اإلضايف الًتكيب .ٕ

 yang) الطارؽ أبو ،(editor majalah, *bebas tulisan-tulisan) ا١تخطوطات

mengetuk pintu, *bapak orang yang berjalan)  
 لػ/  على/ ب قاـ ٨تو اٞتملة، شبو من يتكوف ىو ارمالعب الًتكيب .ٖ

(melaksanakan, berdemontrasi, menghormati, *berdiri dengan, berdiri 

di atas, berdiri kepada/untuk)، البحار كراء ما يعيش (dia tinggal di luar 

negeri, *dia hidup di belakang pelaut)، يد على (degan /oleh, *atas 

tangan)، 
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 saya) معك أنا ٨تو كخرب، مبتدأ من يتكوف ىو االٝتي الًتكيب .ٗ

sependapat, *saya bersamamu)، حق معك كهللا (saya setuju, *Allah 

itu benar bersamamu)، 
 ,terima kasih) يدؾ سلمت ٨تو كفاعل، فعل يتكوف ىو الفعلي الًتكيب .٘

*saya selamatkan tanganmu) 

 ال ماضية يعرؼ ال من ٨تو كجوابو، شرط على يتكوف ىو الشرطي الًتكيب .ٙ
 Siapa tidak tahu masa lalu, maka tidak tahu masa*) حاضرة يعرؼ

depan)، 
 إىل كباإلضافة ٨تو اٞتمل، بُت تربط الىت اٟترؼ يتكوف ىو اٟتريف الًتكيب .ٚ

 ب خيتص فيما ،(selain itu, *dengan keterkaitan kepada itu) ذلك
(mengenai, *di dalam sesuatu yang khusus dengan)، لػ بنسبة أما 

(mengenai, adapun terkait untuk)، فػػ...بالتايل ...(adapun, *dengan 

berikutnya ... maka) . 

 ا١تستخدـ العربية اللغة أسلوب شكل على التعبَتات ىي األسلوبية التعبَتات
 العادم األسلوب مها: قسماف التعبَتات ىذه. اللغوية الثقافة مع يتناسب ٔتا لبلتصاؿ

 يةلبلتصال ا١تستخدمة األسلوبية التعبَتات ىو العادم األسلوب. الببلغي كاألسلوب
. لسانيا أكثر عاـ بشكل كلكن كالكتابة، اللساف بوسائل األسلوب ىذا. اليومية ا١تباشرة

 إىل انتبو. اادثة إلهناء ٠تتاميةكا ٤تادثة لبدء االفتتاحية العبارات مثبل، العربية، كتاب يف
 :التايل اٞتدكؿ

 
 ا١تعاصرة العربية يف االفتتاحية العبارات مثاؿ. ٕٚ اٞتدكؿ

 ادلوضوع النص األجوبة  االفتتاحية التعبريات 
 بُت: حوار السبلـ كعليكم عليكم السبلـ ٔ

 كمعلم طالب
 اٞتامعة يف



ٔٗٓ 
 

 تلفونية يف عامة ... معك ؟ معي من ىالو، ٕ
 اإلسبلـ تعرؼ ىل عامة: حوار اسعد هنارؾ مرحبا، سعيد هنارؾ مرحبا، ٖ

 

  ا١تعاصرة العربية يف ا٠تتامية العبارات مثاؿ. ٕٛ اٞتدكؿ
 السياق/  ادلوضوع النص األجوبة اخلتامية التعبريات 

 تلفونية يف عامة طيب عفوا، هللا كجزاؾ شكرا ٘تاـ، ٗ

 بُت: حوار لكم الشكر اٟتوار ىذا على نشكرؾ ٘
 صحفية

 كمهندس

 صحفي لقاء

 يف سبلمة، ألف مع اللقاء كإىل السبلمة مع ٙ
 هللا أماف

 تلفونية يف عامة

 
 باللغة كأجوهبما كا٠تتامية االفتتاحية التعبَتات أف أعبله ٕٛك ٕٚ اٞتدكالف يوضح

 ترٚتتها نديك ال خاصة ثقافية معاين ٢تا التعبَتات ىذه. ٥تتلفة مواقف يف تستخدـ العربية
 .أكالن  ا١تتماثلة التعبَتات عن ْتث كلكن اإلندكنيسية، إىل مباشرة

1. Asslamu’alaikum x wa’alaikum salam,  
2. Hallo siapa ini? x ini ...,  
3. Selamat datang, selamat siang, selamat siang),  
4. baik, terimakasih, semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan x 

sama-sama, baik,  
5. Oke, kita ucapkan terimaksih atas dialog ini x sama-sama  
6. Selamat tinggal, sampai ketemu x selamat tinggal, semoga Allah 

menjagamu. 

  

 لئلجابة بالنسبة كلكن مشكلة، ما ،٘ إىل ٔ من لؤلرقاـ بالنسبة ٘- ٔ للرقم
 . ئليندكنسيُتل متماثلة غَت أك غريبنا الًتٚتة يبدك ،ٙ رقم

 كأنا فهمت، ما فهمت،: منها ا١توقف أك الرأم عن العبَتات ىو اآلخر ا١تثاؿ
 متفق غَت أنا آخر، رأم عندم الرأم، أكافق معك، قمتف كأنا كبالتاكيد، كأكيد، معك،
 ا١تعذرة كأرجوا أف، آسف أنا منها لبلعتذار كالعبارة أكافق، كال صحيح، غَت ىذا معك،
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 ال ،(كضعي) تتفهموا أف أرجوا ،(كضعي) تتفهموا أف كآمل ،... عن رإعتذ... /  على
...  أف يل تسمح أف كأرجوا فضلك، من إيل أصغ منها للمساعدة العبارة تؤاخذين؛

 .ذلك كغَت ٜٔٔ ... أف أرجوا

 ىي الببلغة، علم دراسة يف ا١تشمولة األسلوبية التعبَتات: الببلغي كاألسلوب
 كتاب يف األحياف من كثَت يف موجود غَت التعبَت ىذا. بيافكال كالبديع ا١تعاين، علم

 علم يف. العلمية كاألنشطة اليومية ا١تواضيع على أكثر الكتاب ىذا تركيز ألف. العربية
 التعبَتات ىو النحوم أسلوب ىو كثَتنا موجود ىو ما ا١تثاؿ، سبيل على ا١تعاين،

 يكوف ْتيث معينة كلمات مع ١تعاينا حركؼ من ٣تموعة من ٕتميعها يتم اليت األسلوبية
 االستفهاـ، كأسلوب منها، العربية كتاب يف ىي. االتصاؿ يف معينة اللغة كظائف ٢تا

 ىذه. كغَتىا كالذـ، ا١تدح كأسلوب التعجب كأسلوب النداء كأسلوب الشرط كأسلوب
 يفك  مبناىا من منظور النحو يف ىو بينهما الفرؽ. النحوية الكفاية يف كما األسلوب

 االشتفهاـ مبنها من منظور اٞتملة تكوف قد. الثقايف ا١توقف يف معناىا من الببلغي
 . الذـ ا١تعٌت يف كلكن

 ا١تعٌت يف أمرين اشًتاؾ على داللة ىي التشبية ا١تثاؿ، سبيل على البياف، علم يف
 طُتالشيا ككأفّ  البيت من ٗترج ركاية، مثل هتااكحي" ،"ا١تلك مثل عاش" ٨تو معينة، بآلة

 كالثانية كالسعادة، االستمتاع ىي األكىل اٞتملة من والشب كجو: منهما ٖتليل ٕٓٔ"أثرؾ يف
 علم يف. كأفك  مثل، ىي ترتيبا منها ةيالتشب كأداة. ا٠توؼ ىي الثالثة ا٠تا٘تة، حسن ىي

 منفية ذـ صفة من يستثٌت أف يعٌت الذـ، يشبو ٔتا ا١تدح تأكيد ا١تثاؿ، سبيل على البديع،
 درجة يف ٥تتلف حديث ١تعلوماتك كىو اٟتديث أعرؼ بلى" ٨تو مدح صفة يءالش عن

 اٟتديث ٕٔٔ."زمانك فيلسوفة يا كصلت الفكرة كلكنّ  األرجح على ضعيف بل صّحتو
 ا١تدح، أصبحت كصلت، اٟتديث فكرة ألف كلكن الذـ، كىو ضعيف إليو أشار الذم
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ٕٔٗ 
 

 تساكم للحديث كا١تقدمة. بيةالتش كىو ا١تدح أيضنا ىو" زمانك فيلسوفة يا" كالعبارة
 .لذكائها فيلسوفة

 عاـ بشكل العرب لدل االتصاؿ منط يعد. اللغة حوؿ الثقافية الكفاية ثانيا،
ا تعبَتينا نوعنا  كاحد، كقت يف اللفظية كغَت اللفظية اللغة بُت جيمع الذم التواصل من جدن
. اآلخر الشخص إلقناع ةاللفظي غَت الدعم كسائل من كغَتىا كاإلدياءات التعبَتات مثل
 خبلؿ من عنها التعبَت علينا يسهل ما شيء كخصائص كاألحداث اٟتقائق أف يعٍت ىذا

 حىت أك كالكراىية كاالنزعاج كالفتنة كاإلعجاب ا١تودة مثل ا١تشاعر لكن الكلمات،
 اللمس أك اليد إدياءات خبلؿ من متكرر بشكل عنها التعبَت يتم ال ما شخص غضب

 كاستخداـ التحدث كمسافة معينة كجو كتعبَتات العُت كنظرة الصوت كنربة. ا١توقف أك
 كا١تركبات للمنزؿ الداخلية كالديكورات ا١تبلبس مثل معينة أشياء كاستخداـ الوقت

 .ذلك إىل كما كالعطور كالساعات كاجملوىرات
 ٔتوقع مرتبط كاحد فيديو باستثناء الفيديو كسائل يستخدـ ال العربية كتاب

 ليس لذلك. كا١تسموعة ا١تكتوبة بالوسائل الغالب يف الكتاب ىذا يستخدـ. وبيوتي
 مواد يف ا٠تطاب ٖتليل خبلؿ من ذلك، كمع. اٟتركية التعبَتات من الكثَت ىناؾ

 ديكن كالتقوديات، كالتدريبات اٟتوار، كنصوص القراءة، كنصوص كا١تفردات، القواعد،
 كلكن كا١تفكرين، ا١تصاحبة، كاللغة جسدية ركيةباٟت ا١تتعلقة األشياء من العديد ٖتليل

 يف إٟتاحنا األكثر البيانات ىو الفيديو ىذا يعد ذلك، إىل باإلضافة. ٤تدكد نطاؽ على
 حركية كىي ثبلثة، على تنقسم العربية كتاب يف اٟتجة ىذه على بناء .التحليل ىذا

 . تقريبيةك  ا١تصاحبة كاللغة جسدية،

 أربع يشمل الذم اٞتسم لسلوؾ دراسة يى (kinesic) جسدية حركية
 من أكثر اليد حركات يستخدموف العرب الرجاؿ. اليدين حركات( ٔ كىي ٕٕٔحركات،

 ديكن. كبَتة مساحة كتتطلب الكلمات معظم تصاحب كالتلويح اٟتركات. اإلندكنيسيُت
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ٖٔٗ 
 

 حركات تشَت أف ديكن. كبَتة مساحة كتتطلب الكلمات ٚتيع إىل اليد حركات تشَت أف
 جسد ١تس( ٕ. الغضب أك شأنو من التقليل أك بالسعادة يشعر الشخص أف إىل ليدا

 يكوف عندما ىذا حيدث. ااكر يلمس أف للعريب ديكن يده ٖتريك عملية يف. ااكر
 ا١تراد الرسالة لتمثيل تكفي ال الكلمات أف يبدك للعرب، بالنسبة. مقربة على االثناف
 .إيصا٢تا

 ٘تثل الوجو تعبَتات فإف لذا. الكبلـ يف جدا معربكف العرب. الوجو تعبَتات( ٖ 
 ديكنك الكتاب، هبذا ا١ترتبط ا١تصعد يف الفيديو مثاؿ إىل نظرت إذا. بو نشعر ما أيضنا

 األسفل، إىل البعض بعضهم إىل ينظركف معينة، كجو تعابَت خبلؿ من أنو ترل أف
 العربية الثقافة تستخدـ .العُت حركات( ٗ. ذلك إىل كما كمتعجرفوف، كحزينوف،
 نوايا لتخمُت العُت ْتركات بشدة يهتموف إهنم. إندكنيسيا من أكثر البصرم اإلتصاؿ
 كالعرب بوضوح، العيوف لًتل حىت تكذب لن العيوف فإف كْتسبهم. ما شخص

 ا١تثاؿ، سبيل على. االرتياح بعدـ يشعركف العرب غَت جيعل قد ىذا. ااكر من سيقًتبوف
 ا١تتحدث كقرب بالعُت ا١تباشر االتصاؿ من الشديد االرتياح بعدـ ندكنيسيوفاإل سيشعر

 .ا١تستمع من

 كاألفكار كا١تواقفية العاطفية للحالة دراسة ىو (paralinguistic) ا١تصاحبة اللغة
 يف ا١تصاحبة اللغة ٖٕٔ.فيها الصوتية اإلشارات كتشمل التواصل، تصاحب اليت للفرد

 التعبَت على العرب تشجيع يتم الطفولة منذ. العايل الصوت( ٔ: قسماف العربية كتب
 العرب اعتاد. الصراخ أك البكاء خبلؿ من ا١تثاؿ سبيل على ىي، كما مشاعرىم عن

 للعرب، بالنسبة. حيبوهنم ١تن كخاصة كاإلخبلص، القوة عن للتعبَت العالية األصوات على
 على تفسر قد العالية واهتمأص لكن. غش أك ضعف أنو على الضعيف الصوت إىل يُنظر

 أف احتماؿ ىناؾ لذلك العالية أصواهتم ٝتاع يعتادكا مل أشخاص قبل من غضب أهنا
 الصوت يسمعوف عندما يعٌت يغضبوف، يتحدثوف عندما أهنم اإلندكنيسيُت بعض يعتقد
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ٔٗٗ 
 

 األحاديث من كالكثَت ا١تفرط اٟتديث. الكبلـ بليغ( ٕ. العربية كتاب يف اادثة يف
 إذا ا١تثاؿ، سبيل على. العرب من الكثَت يستخدمو تواصل أسلوب ىو( اجملاملة) صَتةالق

 تعبَت استخداـ يكفي ال حالتو، عن يسأؿ فقط فعندئذ بصديق، ما شخص التقى
 .مرات عدة كلكن كاحد،

 اٞتلوس كترتيبات تباعد مثل الزمكانية للمسافة دراسة ىي (proxemic) تقريبية
 ا١تتواصلُت بُت ا١توجودة ا١تسافة دراسة ىي آخر كبتعبَت با١تستمع، ا١تتكلم تربط اليت

ٕٗٔ .اجملاؿ يف ك٘توضعهم
( ٔ.تقريبية مناذج ثبلثة كجد العربية كتاب ٖتليل على بناء 

 أخذ مثل اادثة، يف ىرمية مكانة العربية للثقافة كانت. ككسطها ٤تادثة بدء يف ا١تساكاة
 كيبدأ الشباب؛ مع ٤تادثات اآلباء يبدأ ما كغالبنا نساء؛ال من أكثر ا١تبادرة زماـ الرجاؿ

 كتاب يف لكن. مرؤكسيهم من أكثر اادثات يف أكثر مناصب لديهم الذين األشخاص
( ٖ. د) الدكيل ا١تطر يف موضوع مع اٟتوار نص يف ا١تثاؿ، سبيل على ا١تتوازنة، ىي العربية

 يبدك، ما على الكتاب، ىذا يف ىتح. بو بدأت اليت ىي مرًن كانت ك٤تمد، مرًن بُت
 يف استباقي بدكر كالقياـ التجارية، األعماؿ يف كا١تشاركة علننا التحدث للمرأة ديكن

 ٕ٘ٔ.العامة األماكن يف كالعمل التجارية، األعماؿ
 مبلبس شكل على التقليدية مبلبسهم العرب الرجاؿ يرتدم. ا١تبلبس( ٕ

 مثل العامة األماكن يف يكونوف عندما ضأبي أك أٛتر للرأس غطاء مع طويلة بيضاء
 األماكن يف الغربيُت مثل سَتتدم بعضهم لكن. كغَتىا ماركت السوبر ك٤تبلت ا١تكاتب

( ٖ. العربية كتاب يف الرابط خبلؿ من اليوتيوب فيديو من ذلك مشاىدة كديكن. العامة
 الواقع، يف. بيعيةط االنقطاعات العربية يف. االتصاؿ منتصف يف اادثة قطع أك مقاطعة

 من ىذا كيتضح. الذىٍت بالعصف يستمتعوف ألهنم ىذا. كثَتنا التحدث حيبوف أهنم يبدك
 ٖتت اٟتوار لنص انتبو(. ٕٔ. د) طبيبة كبلـ دائمنا يقاطعوف الذين ا١ترضى بُت اادثة

 :التايل" الطيب عند" ا١توضوع

                                                             
124

 Hans and Hans, 49. 
125

 Schulz, Bahasa Arab Modern Dilengkapi, 1: 57. 



ٔٗ٘ 
 

 ٕٔ اٟتوار
 قبل بك سأّتصل كنت. موعد بدكف القدـك على معذرة دكتورة، يا مرحبا" :ا١تريض

 كلذلك شديدة آالـ كعندم جّدا سّيئة حايل كلكن موعدا لنحّدد كصويل
 ."موعد بدكف جئت

 …" كلكن ا١تشكلة ىذه ليست" :الطبيبة

 كلكن ساعة منذ انتهت الفحص كمواعيد متأّخر الوقت أعرؼ، أعرؼ،" :ا١تريض
 ."ا١تساعدة إىل أحتاج كأنا ارئةط حالة ىذه

 …" كلكن ىذا أقصد مل" :لطبيبةا

 يكاد كرأسي مستمرّ  صداع كعندم أطرايف كلّ  يف قوية آالـ عندم" :يضا١تر 
 …" ذلك إىل كإضافة تتسارع قليب كدقّات ينفجر

 …" شيئا أشرح أف أريد فضلك، من ٟتظة" :الطبيبة

 أياـ ثبلثة منذ كذلك ا١ترحاض إىل الذىاب أستطيع ال بعد، أنتو مل" :ا١تريض
 كالدكاء تفارقٍت ال البطن كآالـ ا٢تضم يف عسرا عندم أفّ  أعتقد كاملة،

 ."فّعاؿ غَت أتناكلو اّلذم

 …" ىو أقولو أف أريد ما" :الطبيبة

 
 من أكثر الطبيبة كلمات يقطع دائمنا ا١تريض أف يوضح أعبله ٕٔ اٟتوار نص

 .النقاط من رؤيتو ديكن ىذا. مرات أربع
 ال العربية كتاب أف توضح أعبلىا لغوية غَت ةكفاي أف بعمق، ٖتليلها عند

 ا١تتأثرة اٟتديثة العربية الثقافة يستخدـ بل اٟتديثة، اإلسبلمية العربية الثقافة فقط يستخدـ
 للنساء اٞتنسُت بُت ا١تساكاة ىو ا١ترئية األمثلة أحد. حالينا السائدة الغربية بالثقافة
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ٔٗٙ 
 

 تشكولز أم الكاتب، ثقافة أف على يدؿ ذاكى. ا١تهنة يف أك االتصاؿ يف سواء كللرجل،
 .فيها تأثَت ٢تا أ١تانيا، من

 

  االسرتاتيجية الكفاية .ه 
 إخفاء إىل هتدؼ اليت اللفظية كغَت اللفظية االسًتاتيجيات على الفرد قدرة ىي

 فعالية كٖتسُت الفعلي االتصاؿ كفاية عدـ ألف الناجم االتصاؿ يف االختناقات
 كىي إسًتاتيجية، ٔٔ كجدت يةالعرب كتاب يف .االتصاؿ

 التدريبات بعض يف. كالقواعد القاموس مثل ا١ترجعية ا١تصادر استخداـ( ٔ
 عمومنا التمرين ىذا يرتبط. قاموس فتح الطبلب من الكتاب ىذا يطلب كالتقوديات،

 كلكن فقط، الكتاب يف الواردة القواميس ليس. كالغرض ا١تعٌت يف ٤تددة ٔتفردات
 ا١تستحيل من ا١تؤلف، يفًتض كما ألهنا،. كاسع نطاؽ على ا١تنتشرة األخرل القواميس

 اآلخر التقوًن يف ا١تثاؿ، سبيل على. بأكملها ا١تفردات على حيتوم أف كاحد كتاب يف
 معٌت عن للبحث قاموس فتح الطبلب من طُلب( ٕٗ. د) اآلخرة ا١تكثفة ا١ترجعة أك

 ٕٙٔ.ذلك كغَت مطربوفك  طاقمك  عمل كرشةك  أٟتاف مثل اإلعبلنات من ا١تفردات

 التمارين ٚتيع يف الصياغة إعادة العربية كتاب يف. الصياغة إعادة( ٕ 
. كاٞتمل كالًتاكيب الكلمات من بدءنا األصغر، من الصياغة إعادة ىذه. كالتقوديات

 ىذه الصياغة إعادة تعتمد. اٞتمل يف كأحياننا منفصلة، كالعبارات الكلمات تكوف أحياننا
 الكتاب يقدـ ىذا، الصياغة إعادة ٘ترين يف عاـ بشكل. دراستها تتم اليت اعدالقو  على

 القراءة نص يف اٞتمل صياغة إعادة الطبلب بعض من طُلب ذلك، إىل باإلضافة. اٞتمل
 شكل تغيَت الطبلب من ُيطلب ،(ٙ. د) التدريبات يف ا١تثاؿ، سبيل على. اٟتوار كنص

 ٕٚٔ.لو كالعداد عكالنو  الضمَت حيث من سواء ا١تضارع،
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ٔٗٚ 
 

 التكرار ٘تارين تضمُت مت الكتاب، ىذا يف .كالتفسَتات التكرارات إجراء( ٖ
 اٞتمل تكرار الطبلب من ُيطلب أف ىي ٦تارستها. تقريبنا الدركس ٚتيع يف كالشرح

 من ُيطلب أنو ىو اآلخر التكرار. العكس أك القواعد بنفس كلكن أخرل، ٔتفردات
 إىل الفصح تكرار أك قبل ذم عن ٥تتلف بًتكيز كلكن لنصا نفس إىل االستماع الطبلب
 دياثبلف ك٤تتول بنمط حوار نص عمل أيضنا أحياننا الطبلب من ُيطلب. متنوعة ٣تموعة

 من يطلب ،(ٕٔ. د) التمرين يف ا١تثاؿ سبيل على. تقريبنا الكتاب يوفره الذم اٟتوار نص
 .العراقي العامية إىل حىالفص من كالعلم، القرآف ٔتوضوع النص تكرار الطبلب

 يف يوجد أنو إال الكثَت، كجود عدـ من الرغم على. اللفظية غَت الرموز( ٗ 
 األحياف، بعض يف. معينة رموز معٌت الطبلب يشرح حىت حوافز مرات عدة الكتاب ىذا

 يف ا١تثاؿ، سبيل على. بالصور ا١تفردات مطابقة الطبلب من أيضنا الكتاب ىذا يطلب
( ٘. الصور مع ا١تبلبس بعض مفردات مطابقة الطبلب من يطُلب رس،للد التمرين

 صراحة يظهر ال العربية كتاب أف من الرغم على. ٥تتلفة بوظائف كاحد ٨توم شكل
 من كاحد شكل استخداـ ديكن أنو ُتظهر اٟتوار يف ا١توجودة األمثلة فإف اللغة، كظائف
 على للحصوؿ دائمنا ليس األسئلة حطر  ا١تثاؿ، سبيل على. ٥تتلفة لوظائف اللغة أشكاؿ

 مثبل،. مزحة جملرد حىت كليس كسخرية، اختبار، ٔتثابة الطلب يكوف أف ديكن. معُت فهم
 " حجا نوادر من" با١توضوع( ٜٔ. د) القراءة نص يف

 ٕٔ القراءة
 صغَتة طنيجرة كمعها إيّاىا أعطاه أعادىا كعندما جاره من طنجرة مرّة جحا اسػتعار"

 كلدت طنجرتك إفّ  جحا فقاؿ صغَتة؟ طنيجرة طنجريت مع أعدت ١تاذا رهجا فسألو
 إىل جحا ذىب األيّاـ مركر كبعد. حّقك من اآلف كإهّنا صغَتة طنجرة األمس يف

 بيت إىل اٞتار ذىب أيّاـ عّدة مركر كبعد إيّاىا جاره فأعطاه طنجرة منو كطلب جاره
 فقاؿ باألمس توفّيت طنجرتك إفّ  يبكي كىو جحا لو فقاؿ طنجرتو منو كطلب جحا

 أفّ  أتصّدؽ جحا فقاؿ الطنجرة؟ توفّيت كيف: األمر من حَتة يف كىو جاره لو
 "٘توت؟ الطنجرة أفّ  تصّدؽ كال تولد الطنجرة



ٔٗٛ 
 

 كال تولد الطنجرة أف أتصدؽ "" أسئلة أف يوضح أعبله ٕٔ القراءة نص
 .لمستمعُتل الذـ ىي اٟتقيقي ىدفها ٟتجا "؟ ٘توت الطنجرة أف تصدؽ

 القواعد على األمثلة من العديد الكتاب ىذا يف. ٤تايدة ٨توية قواعد( ٙ
 إليو منسد يكوف اليت اٞتمل كالًتاكيب ا١تفردات بُت متوازنة كالتقوديات، كالتمارين

 اٞتامعة طبلب ىو القاعدة ىذه من الغرض ألف. مؤنث أك مذكر إما فيها
 ك٨توىا القواعد شرح يف إندكنيسيُت، الطبلب ألف. األـ اللغة( ٚ. كطالباهتا

 يفهم أف ىو ا٢تدؼ. دائمنا كاإلندكنيسية العربية بُت الكتاب ىذا جيمع كا١تفردات،
 ىذا يقـو العملية، ا١تواد يف حىت. ا١تفردات كحفظ القواعد مادة بسهولة الطبلب
 إىل اإلندكنيسية من الًتٚتة على قادرين ليكونوا الطبلب بتدريب دائمنا الكتاب

 يف كالتشديد التنغيم ىذا ٝتاع ديكن. النطق يف كنرب تنغيم( ٛ .العكس أك العربية
 من اللهجات كخاصة اٟتوار، مواد يف أساسي بشكل تشغيلو يتم الذم الصوت

 ىذا. كغَتىا كاظورات كاألكامر األسئلة ٚتلة على التأكيد كيفية. البلداف ٥تتلف
 غبينا بدا أنو أظهر ٦تيزة بلهجة. خبَت مع مقابلة جيرم عندما الراديو مذيع يفعلو ما

 عن مصادر من ا١تعرفة من ٦تكن قدر أكرب عن التنقيب ىو ا٢تدؼ. ا١تصدر أماـ
 ٕٛٔ.الطيبة ا١تعلومات يف خوادـ

 على كثَتة أمثلة كجود عدـ من الرغم على. اللغوية التبلعب( ٜ 
 جادة، دائمنا يستل اللغة أف يوضح عاـ بشكل الكتاب ىذا أف إال التبلعب،

ا يبدك شيء. كالسعادة كاٟتزف الدعابة ركح فيها يكوف كأحياننا
ن
 اٟتوار، نص يف مؤ١ت

 ٔتوضوع( ٕٔ. د) التدريبات يف ا١تثاؿ، سبيل على. أحياننا ضاحكة هناية مع حىت
 شرح يف كيستمر الطبيب كبلـ دائمنا ا١تريض يقطع اٟتوار، ىذا يف. الطيب عند

 خطأ ىو النهاية يف لكنو تقريبنا، جسده أ٨تاء ٚتيع يف منو يعاين الذم ا١ترض
 من ا١توضوع مع حوار نص أيضنا يوجد. توليد طبيب ىو يواجهو ما ألف الطبيب،
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 جيعل أف كديكن للغاية مضحكنا يبدك كالذم( ٜٔ. د) الطارؽ منك  حجا نواد
 يوضح اادثات، من العديد يف. الوقت استخداـ( ٓٔ. يضحكوف الطبلب

ا التواصل يظل حىت مهم ىذا. الوقت إدارة كيفية شكولزت . ألىدافو ككفقنا سلسن
 بالفعل، يعرفاف كااكر ا١تتحدث أف من الرغم على ا٢تاتف، عرب للمحادثة بالنسبة

 الربيد يف مثبل،(. ٕ. د) النقطة كإىل قصَتة ٚتل استخداـ األفضل فمن
 (. ٖٔ .د) مطوؿ شرح إىل حاجة ىناؾ ليست اإللكًتكين،

 إذا األخَتة، االسًتاتيجية ىذه مأ .ا١تعٌت على التبادؿ تعظيم( ٔٔ
 كأجوبة أسئلة فيو. ا١تعٌت تبادؿ إىل تؤدم فإهنا اٟتوار، نصوص ٚتيع إىل نظرت
 هناية يف ذلك، على عبلكة. عنها ا١تعرب ا١تعاين كل يفهموا حىت متبادلة كردكد

 ا١تعٌت تبادؿ عملية أف على يدؿ ذاى. حوارىم عن راضُت ٚتيعنا كانوا اادثة
 النجاح من مزيدا لك أ٘تٌّت  أنا" التعبَتات ا١تثاؿ، سبيل على. جيد بشكل تسَت

ٜٕٔ".الشّيق اٟتوار ىذا على ْترارة كأشكرؾ
 رضا على يدؿ اآلخر التعبَت ىذا 

 .الراديو ١تستمعي جدا مفيد اٟتوار يف ينقل ٔتا يتعلق فيما ١تصدره، ا١تذيع
 عن منفصل بشكل الغالب يف أعبله ا١تذكورة االسًتاتيجيات تدريب يتم

 تعبَت كل أف لو كما للغاية، مثايل ا١تقدـ اٟتوار نص. اٟتوار أك االتصاؿ أمثلة
 الشعور يقل ْتيث. ااكر قبل من فهمو دائمنا ديكن ا١تتحدث بو يتحدث

 ااكر أك دثا١تتح فهم سوء فإف اٟتقيقي، التواصل يف بينما. الطبيعي باالنطباع
 تطبيق يتم السياؽ، ىذا يف. شائع أمر ىو كبلـ من يسمع ال أك يفهم، ال ػأك

 .االتصاالت تتعطل ال حىت االسًتاتيجيات ىذه
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 االتصالية الكفاية منظور من العربية كتاب يف التعليمية ادلواد: الثالث ادلبحث

 
 .ٜٕ اٞتدكؿ

 ا١تعاصرة العربية كتاب يف االتصالية الكفايات أساس على التعليمية ا١تواد 

 النسبة ادلواد مكونات 
 ادلئوية

 النسبة متوسط التقدير
 ادلئوية

 التقدير

 جدا جيد ٝ ٓٓٔ ا١تدخل ٔ

 جدا جيد ٝ ٘ٗ،٘ٛ

 جدا جيد ٝ ٖ،ٖٛ االغراض ٕ

 جدا جيد ٝ ٙ،ٜٔ العامة ا١تواد ٖ

 جدا جيد ٝ ٖ،ٖٛ اختيارىا حيث من - ٗ

 جدا جيد ٝ ٓٓٔ تنظيمها حيث من - ٘

 جدا جيد ٝ ٙ،ٜٔ ترتيبها حيث من - ٙ

 جدا جيد ٝ ٖ،ٖٛ تدريبها حيث من - ٚ

 جيد ٝ ٘ٚ تعريضها حيث من - ٛ

 جدا جيد ٝ ٖ،ٖٛ الطرؽ ٜ

 جدا جيد ٝ ٘،ٚٛ الوسائل ٓٔ

 جدا جيد ٝ ٙ،ٜٔ التقوديات ٔٔ

 
 تعليم مواد من ٝ ٘ٗ،٘ٛ أف تظهر كمية تبيانا عن عبارة أعبله ٜٕ اٞتدكؿ

 مؤشرات إىل النتائج ىذه تستند. االتصالية الكفاية على تعتمد العربية لكتب العربية اللغة
 من مكوف كل شرح سيتم. االتصالية ككفاية التعليمية ا١تواد إعداد نظرية من مبنية

 .يلي ما يف ا١تؤشر مكونات



ٔ٘ٔ 
 

 ضعيفة بصورة ا١تدخل يستخدـ عاصرةا١ت العربية كتاب يف. ا١تدخل ،أوال
(weak version) اللغة استخداـ خبل٢تا من يستطيع اليت بالفرصة الدارس تزكيد ىي 

 الذم ا١تادم الشيء فإف إذا، .اللغة خبلؿ من االتصاؿ تعليم أم. االتصاؿ ألغراض
 ىدؼ ىو السياؽ ىذا يف ألهنا. االتصالية كليس اللغة ىو العربية كتاب يف دراستو ٘تت

 منادج تقدًن كىي للدراسية، بالنسبة أساسيا كظائف ثبلثة ا١تواد تؤدم أف فيوك . تعليمي
  .مثلها إنتاج على ا١تتعلم كتدريب ٦تارستها من ا١تتعلم ك٘تكُت منها

 إىل األساسي ا١تستول من العربية اللغة تعلم ىو تشغيلو يتم الذم اللغة برنامج
. العربية كتاب من ٣تلدين باستخداـ عاـ ١تدة الربنامج ىذا تنفيذ يتم. ا١تتوسط ا١تستول

 مراجعة فًتة ٖتديد يتم دركس، ستة كل عد. درسنا ٕٗ على الكتابُت كبل حيتوم
 كاالختبارات لبلمتحانات الطبلب إعداد على الوقت نفس يف ستعمل كاليت مكثفة،
 بدءنا) كاادثة قراءةكال كا١تفردات بالقواعد خاصة أقساـ إىل درس كل تنظيم مت. القصَتة

 ،(الرئيسية األربعة العربية كاللهجات الفصحى بلغة اٟتوار تقدًن يتم ،ٗ الدرس من
 بُت ما درس كل تطلب. مكتوب هنائي اختبار إىل باإلضافة كالقواعد للمفردات ك٘تارين

 من القدر بنفس يوصى. أسبوعُت غضوف يف تغطيتها جيب كاليت صفية، ساعة ٕٔك ٛ
 معاٞتة من الطبلب يتمكن لكي. الفصل كبعد قبل ا١تنزلية كالواجبات لتحضَتل الوقت

 بالتمارين البدء قبل بالدراسة يومُت أك ليـو بالسماح يوصى اٞتديدة، كا١تفردات ا١تواد
 ٕٔ) مقًتحة درس خطة توفَت يتم درس، كل بداية يف. ا١تنزلية كالواجبات كالتمارين

 بالنسبة لذلك ٖٓٔ.دراسي فصل سيناريو لكل يلهاتعد ديكن كاليت ،(درس لكل ساعة
ا جيد بتقديرٝ ٓٓٔ إىل كصلت فقد كمؤشراهتا، ا١تدخل ١تكونة  .جدن

 تساعد أف ا١تغركضة الدراسية ا١تواد لو ا١تعاصرة العربة كتاب. األغراض ثانيا،
 كاالتصاؿ كنفسو الفرد بُت كاستَتاجية كالثقافية كاالجتماعي النحوم االتصاؿ تنمية على
 النحوم هتمة كجود خبلؿ من ىذا يتضح. العربية باللغة الدارسُت عند كاآلخرين بينو
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. كالتقوديات كالتدريبات القواعد مواد يف النحو لعلم. فيو كاستَتاجية كالثقافية كاالجتماعي
 نصوص يف كاالسًتاتيجيات كالثقافة االجتماعية اللغة لعلم بالنسبة نفسو، الوقت كيف

 كفاية إىل ا١تتعلمُت عند اللغوية الكفاية ٖتويل أغراض كلو. كا١تفردات كاٟتوار، ءةالقرا
 يف جامعي حـر يف الدراسة مثبل،. اٟتياة يف للمتعلم باحتياجات ا١تناسبة كأدائها االتصاؿ

 . عربية نصوص قراءة أك األكسط الشرؽ
 مطلوب وملغ أداء كل أغراض على خبللو من ا١تتعلم يتعرؼ الكتاب، ىذا يف

 أك صراحة عليها الكتاب نص سواء يعرفها أف منو مطلوب معلومة كل أك بو، القياـ منو
 ىي ا١تقدمة يف قراءتو ديكن العامة لؤلغراض العربية كتاب يف. ثناياه من استنتجت

 الدرس بعد B1 - B2 كا١تستويات ٕٔ الدرس إهناء بعد A2 ا١تستول إىل الطالب كصوؿ
 اللغوية الكفاءة لغرض ٖٔٔ(.CEFR) للغات ا١تشًتؾ ا١ترجعي كركيباأل لئلطار كفقنا ٕٗ
 ال اددة، التواصلية الكفاءة لغرض ذلك، كمع. اتويات جدكؿ يف أيضا مكتوب ىو

 يكتبها مل الكفاءات ىذه مكونات ألف كذلك. التحليل خبلؿ من إال فهمها ديكن
 بصرؼ. فيو ا١توجودة ا١تواد يف األربع ا١تهارات انعكست نفسو، الوقت كيف. تشكولز

 يف العربية كتاب يف كا١تهارات ا١تكونات أف عاـ بشكل القوؿ ديكن ذلك، عن النظر
ا جيدة ا١ترحلة ىذه  اليت النسبة ذلك كيدعم. الكتاب يف ضمنينا االختصاص ألف. جدن

 ٝ. ٖ،ٖٛ إىل كصلت
 إىل ا١تتعلم توجيو ىعل ٖترص ا١تعاصرة العربية كتاب يف ا١تواد. العامة ا١تواد ثالثا،

 بُت يفصل ال ىنا يف اللفظ، الرباعة على كليس ا١تعٌت على ينصب أف جيب االىتماـ أف
 النهو كأسلوب الشكل، تعٍت اليت النهو قواعد كجود ذلك على كيدؿ. كا١تعٌت الشكل

 مثل معينة أمناط مع معٌت ذات أحرؼ استخداـ ىو ذلك على مثاؿ. ا١تعٌت ديثل الذم
 الظن أكثر أك أغلب ىي أف ىي اللفظية با١تصاحبة بغالبنا توزيعها يتم اليت تالتعبَتا

 األفكار نقل على فيو الًتكيز ككاف. كغَتىا... أف صحيح ،...أف اٟتقيقة أك اٟتق أف،
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 اٟتوار نصوص يف ذلك مبلحظة ديكن. رسالتو من ا١ترسل ىذؼ كٖتقيق عنها كالتعبَت
 اليت التقييم كمواد ا١تمارسة مواد يف ككذلك للغاية، ا١تتنوعة ا١توضوعات ذات القراءةك 

 . األسئلة من ٥تتلفة أشكاؿ على ٖتتوم
 أك ا١تصطنعة اٞتمل طريق عن اللغوية القواعد تقدًن من التخلص فيو ككاف

 للدارس متاحة التعليم يف ا١تقدمة اللغوية ا١تادة كتكوف. كثقافتها سياقها عن ا١تعزكلة
 من مأخوذة معدلة ٚتل ىي الكتاب ىذا يف ا١تعركضة اٞتمل. سري يف جيدىا أف يستطيع

 مادة لوجود نظرنا ذلك، كمع. كالقرآف كالصحف الكتب مثل أصلية نصوص عدة
 قواعد ضبط ىو ا٢تدؼ. التدريبات عن منفصلة كلكنها معركضة قواعد تظل القواعد،
 نصوصك  القراءة، نصوص مواد يف ذلك، كمع. اٟتديثة العربية ا١تعايَت مع لتتوافق الطبلب

 معاٞتتها تتم كاليت جزئينا كمصطنعة جزئينا طبيعية تدريسها يتم اليت اٞتمل كتقوديات اٟتوار
 .األصلي النص من

 كالًتاكيب ا١تفردات ألداء هبا تستخدـ اليت الطرؽ للدارس تقدـ فيو ا١تواد
 ٣ترد ىنا ا١تقصود كليس كثقافتها، اٟتياة سياقات أنواع يف ا١تختلفة كمعانيها كاٞتمل

 يف كاٞتمل ا١تفردات ا١تثاؿ، سبيل على. منها تتكوف اليت كاٞتمل كالًتاكيب ا١تفردات
 ٔتوضوعاهتا اإلنسانية كللعلـو كالتكنولوجيا للعلـوك  االجتماعية للعلـوك  الديٍت السياؽ

 .الطرؽ هبذه ا١تتعلقة التعليمات كتابة يتم مل الكتاب ىذا يف ذلك، كمع. ا١تختلفة
. كالكبلـ كاالستماع كالقراءة الكتابة مهاـ بُت للتمييز ُتستخدـ اليت العبلمات باستثناء

 ككضعت. فيو الطرؽ شرح ىو للغاية، ضركرم سياؽ يف ا١تعلم، دكر فإف السبب، ٢تذا
 كاٞتمل كالًتاكيب ا١تفردات ىذه الستخداـ العربية كتاب يف أيضا ا١تصاحبة اإلشارات

 مل كإف. منها اٟتديث سبق الىت اللفطي غَت باالتصاؿ يسمى ما كأ ا١تختلفة كمعانيها
 ا١تبلبس مثل صورنا يستخدـ التمارين بعض يف الكتاب ىذا أف إال فيو، كثَتنا تكن

 .يوتيوب برابط مرتبط فيديو إىل باإلضافة ا١تنازؿ، كأشكاؿ ا١تركر كإشارات
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ٝ  ٙ،ٜٔ إىل كصلت دفق كمؤشراهتا، العامة ا١تواد ١تكونة بالنسبة عاـ، بشكل
 با١تواد مغلق أنو إال قصور، أكجو كجود من الرغم على أنو ىذا يوضح. جدا جيد بتقدير
 .٥تتلفة مرجعية مصادر من التغيَتات مع كبَتنا اختبلفنا خيتلف ا١تقدمة

 أف الكتاب، ىذا فيعترب اختيارىا حيث من. ا١تواد اختيار حيث من رابعا،
 العربية تدريس من كأغراضهم اإلندكنيسيُت للدارسُت لغةبال ٤تدكدة السابقة ا٠تربة

 اعداد عند االختيار يف أخذىا متغَتات من ذلك غَت إىل كدكافعهم ا١تختلفة كقدراهتم
 أهنم اتملوف ا١تستخدموف ىؤالء يفًتض. منهم ٥تتلفة كل تناسب ْتيث الدراسية ا١تواد

 اٞتامعات إحدل يف للدراسة تطلعات كلديهم نشأكا اإلندكنيسيُت، يعٌت العرب غَت من
 ال ذلك، كمع. عاـ بشكل كمرتبة الًتتيب هبذا ا١تواد تكوف ْتيث األكسط الشرؽ يف

 ألف كذلك كلها، تناك٢تا يتم مل ٤تتمل قارئ لكل الفكرية االختبلفات أف إنكار ديكن
 تملُتا الطبلب من مسبق الختبار خيضع كال عامة افًتاضات على يعتمد اإلعداد ىذا

 .سيدرسونو الذين
 يف كأصدؽ اٟتياة إىل األقرب ا١توثقة األصلية النصوص على فيو ا١تواد ككانت

 التعليمية األغراض لتأدية يصلح أف أجل من تعديلة يلـز ما تعديل مع. عنها التعبَت
 اليت تلك كبالتحديد ا١تعركضة، ا١توضوعات خبلؿ من ذلك مبلحظة ديكن .كالتدريبات

 مكا١تة التعارؼ، ا١تثاؿ، سبيل على األكسط، الشرؽ يف اتملُت للطبلب اإعدادى مت
 معرض يف السفر، مكتب يف باٞتوالة، مكا١تة اٞتامعة، يف الدكيل، ا١تطار يف تلفونية،

 .كغَتىا الكتاب،

 اليت (authentic materials) األصلية ا١تواد من منادج تقدـ الكتاب كىذا
 اٟتياة يف ا١تواد ىذه أشكاؿ على ا١تتعلم يعرؼ حىت العريب فةكالثقا اجملتمع يف تستخدـ
 من مباشرة ا١تواد الكتاب ىذا يأخذ ا١تثاؿ، سبيل على. معها التعامل كأسلوب

 اتول من أقل أصيلة مواد ىناؾ ذلك، كمع. العمل كفرص العقود كاتفاقيات اإلعبلنات
 ككتاب. مقدمتو يف تشكولز بو اعًتؼ أيضنا ىذا. السياؽ ليناسب تعديلو مت الذم
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 االجتماعي االتصاؿ ٔتوافق الوثيقة الصلة ذات ا١تفردات خيتَت أيضا ا١تاصرة العربية
 ىذاك  االتصايل، ا١توقف يف ا١تطلوبة اللغوية الوظائف أداء على الدارس يساعد ٦تا كالثقايف
 ١تفردات بةبالنس ذلك، كمع. ا١تفردات ىذه انتقاء يف القواميس على يعتمد ال ا١توقف

 كما كالطب كالفيزياء كالكيمياء األحياء مثل خاصة، مصطلحات ٢تا العلـو ٣تاؿ يف معينة
 يعٍت ال ىذا. العلـو ىذه قاموس يف مباشرة فتحها الطبلب من ا١تؤلف يطلب ذلك، إىل

 .العلـو ىذه حوؿ آفاقهم لفتح مدعوكف الطبلب الواقع يف القاموس، على االعتماد

 للحاجات الدقيق التحليل أساس على الكتاب ىذا يف لدراسيةا ا١تادة بناء
. الدراسية ا١تادة تشبعها لغوية كظائف إىل اٟتاجات ىذه كٖتويل الدارسُت، عند اللغوية

 ٥تتلفة كظائف تقدـ اليت كالتقوديات كالتمارين اٟتوار نصوص من ذلك مبلحظة ديكن
 كاالستكشافية كالشخصية فاعليةالت الوظيفة مثل ٥تتلفة كموضوعات سياقات يف للغة

 . كغَتىا كالشعائرية كالبيانية كالتخيلية
 مواد) التعليمية ا١تواد النصية كىي أنواع ثبلثة على تكامل فيو التعليمية ا١تواد

 على ٖتتوم تعليمية مواد) ا٢تمامي التعليمية كا١تواد( كأمناهتا القواعد على ٖتتول تعليمية
 اللغة تدريس لدعم استعداد على مت اليت الواجب أساس لىع كاألنشطة ك٤تاكاة ألعاب

 يف اٟتياة من ا١تصطنعة األصلية ا١تكونات) ا١تصطنعة الواقعية تعليمية ا١تواد( االتصايل
 (.كالرسومية ا١ترئية ا١تصادر أك كالصحف اإلعبلنية اجملبلت مصدرىا ىي كما الفصل

 ٝ ٖ،ٖٛ حصلت فقد مؤشراهتا مع ا١تواد اختيار مكونة يعد عاـ، بشكل
ا بتقدر ا جيدن  االعتبار يف أخذ قد تشكولز قبل من ا١تواد اختيار أف على يدؿ ىذا. جدن

 الكفايةك  ىيكلية ىو الكتاب ىذا يف ا١تستخدـ االتصاؿ. االتصالية ا١تؤشرات من العديد
 . االتصالية

 زإبرا ىو االكتاب ىذا ا١تواد تنظيم حيث من. ا١تواد تنظيم حيث من خامسا،
 بنظرية يسمى ما أك اٟتياة يف بو تتم الذم باألشكاؿ اللغوية ا١تهارات بُت التكامل
 كالكتابة القراءة مثل كا١تهارات اللغويات دمج يتم ىو فيو الوحدة نظرية منوذج. الوحدة
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 إىل عاـ بشكل درس كل ينقسم. درس كل يف كاحدة يف كالًتٚتة كالكبلـ كاالستماع
 ٣ترد أك القواعد، ١تناقشة فقط كاحد اجتماع يف يكوف أف كندي لذلك اجتماعات، ٜتسة

 .ذلك كإىل كالكبلـ االستماع
 ا١توقف يف كاردىا حسب الدركس من عدد على اللغوية الظاىرة توزيع كفيو

 جزئيات كل على يؤيت أف إذف، البلـز من ليس. كاحد دركس يف تركيزىا كعدـ االتصاؿ
. فقط كاحدا ليس التكاملية فيو ا١تستخدـ فا١تنهج الكلذ. كاحد درس يف اللغوية الظاىرة

 ا١توجودة ا١تواد على بناءن  ا١تناىج ىذه تعيُت يتم. ا١تنتنوعة ا١تناىج ٣تموعة باستخداـ أم
 ١تواد بالنسبة. ىيكلينا حلزكنينا منهجنا الكتاب ىذا يستخدـ القاعدة، ١تادة بالنسبة. فيها

 كيف. مهاميا موقيفيا منهجنا الكتاب ىذا تخدـيس اٟتوار،ك  القراءة كنصوص ا١تفردات
 عاـ، بشكل. حلزكنينا كظيفينا منهجنا القراءة كنص اٟتوار نص يستخدـ نفسو، الوقت

ا، ا١تؤشرات يناسب ا جيد الكتاب ىذا ا١تواد، تنظيم كجهة من لذلك جيدن  بنسبة جدن
 ٝ.ٓٓٔ مثالية،

 ترتيب خيضع الكتاب ىذا ترتيبها حيث كمن. ا١تواد ترتيب حيث من ،سادسا
 نظرنا. ا١تتعلمُت كاحتياجات الربنامج بأغراض خاصة إلعتبار ا١تواد يف اللغوية ا١تهارات

 األكسط الشرؽ يف اتملُت الطبلب يستهدؼ الكتاب ٢تذا اللغوم الربنامج ألف
. ا١تهارات على األسبقية ٢تا القواعد تطبيق على القدرة فإف فيو، سيعملوف الذين كا١تهنيُت

 مع القواعد تقوية جيب لذلك الفصحى، ىو تدريسو يتم الذم ا١تتنوع اللبخ ألف ىذا
 اختارىا اليت األكىل ا١تهارة كانت. ا١تهارات ذلك بعد. األصلي النص على اٟتفاظ

 ىذا. كالتحدث االستماع كانت كاألخَتة الًتٚتة، أك كالكتابة القراءة ىي تشكولز
 كما اللهجة هتدؼ ال بينما. درس كل يف كحدة بقىي بل االنفصاؿ يعٍت ال الًتتيب

 فهم من الطبلب يتمكن حىت كلكن نشط، بشكل اللهجة استخداـ إىل تشكولز ذكر
 اختيارىا فيمكنو اللهجات، ىذه إحدل استكشاؼ أرادكا كإذا ا١تتعلمي، ا١تتحدث لغة

 .ك٦تارستها
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 كىي با١تبادئ اللغوية فيةكالثقا اللغوية كاالجتماعية النحوية ا١تواد أيضا يرتب كأف
 تدريس أيضنا كجيب معنا؛ تدريسها جيب لذا التعليم سرعة نفسها األشكاؿ ٖتفز

 ستوفر ألهنا كاحد، شكل يف ا١تتوازية األشكاؿ ٕتميع كيتم معنا؛ ا١تعاكسة األشكاؿ
 األسبقية ٢تا ا١توجزة كاألشكاؿ ٤تددة؛ قواعد قبل العامة القواعد تدريس كيتم الوضوح؛

 تدريس كيتم ا١تعقدة؛ القواعد قبل البسيطة القواعد تدريس كيتم الطويلة؛ القواعد ىعل
 ترتيب على كاالعتبار فائدة؛ األقل القواعد على مقدـ أكالن  للطبلب فائدة األكثر القواعد

ا جيد كىو ٝٙ،ٜٔ إىل فيو ا١تواد ترتيب نسبة تصل ذلك كبسبب .اللغة اكتساب  .جدن

 التفكَت على الدارس يدرب. العربية كتاب يف. ا١تواد تدريب حيث من سابعا،
 مبلحظة ديكن. بالعربية غَته مع اآلراء تبادؿ على أيضا كيدربو بالعربية كا١تواقف كالثقافة

 مناقشتو تتم شيء دائمنا الداخل يف يوجد. اٟتوار نص كخاصة النصوص، مواد من ذلك
 كعن ىاتيفية كمكا١تة تلفونية مكا١تةك  التعارؼ مثل معُت ٔتوضوع كااكر ا١تتحدث بُت

 حفظ الطبلب من ُيطلب مث. كغَتىا ثقايف كاختبار الرحبلت كأدب اإلسبلمي البنك
 أيضا ا١تعاصرة العربية كتاب يف. ذلك كإىل كنشخها كٖتليلها ك٦تارستها اادثة ٤تتول
 راءةالق على تدريب مثل األخرل مهارات خبلؿ من كاحدة مهارة على الدارس يدرب

 كمن الكتابة خبلؿ من القواعد كتدريب الًتٚتة؛ كمن الكبلـ كمن الكتابة خبلؿ من
 القراءة كمن القواعد كمن االستماع خبلؿ من اٟتوار كتدريب الًتٚتة؛ كمن القراءة

 استخدامها على الدارس يدرب اليت اللغوية االستجابات تتعدد فيو كالتدريبات. كىكذا
ا متنوعة جاباتاإل أم. كاحد ا١توقف يف  اٟتزينة كالرموز االبتسامة برموز اإلجابة مثل جدن

 يف كغَتىا اٞتمل كتلخيص اٞتمل كتغيَت النصوص كنسخ النصية كالتدريبات كا١تقاالت
 .السفر ككالة كيف ا١تنزؿ كيف اٞتامعة يف مثل كاحد موقف

 ىناؾ إف أم. الدارسُت من التوقيعات يف ا١تبالغة األىداؼ عدـ فيو كالتدريبات
 الكفاية كبُت يستخدموهنا، عندما بالعربية الناطقُت لدل االتصالية الكفاية بُت فرقا

 أف األجنيب حسب العربية يستخدموف عندما أخرل بلغات الناطقُت لدل االتصالية
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 أف ا١تقدمة، يف شولز ذكر كما ىذا .مستواه إىل بالوصوؿ لو توقع دكف العريب من يقرب
 من الثاين كاجمللد A2 ا١تستول ىي الكتاب ىذا من األكؿ اجمللد يف التعلم ٥ترجات

 للغة ا١تشًتؾ ا١ترجعي األكركيب اإلطار معايَت مع تكييفها مت كاليت B1-B2 ا١تستوياف
(CEFR .) 

 ىو كحده الطالب تدريبات يف ىي أيضا فيو االتصاؿ تدريبات كخصائص
 ىذا يف ذلك تسهيل يتم عنو، بَتالتع يود ما ٖتمل الىت األمناط باختيار يقـو الذم

 أك مواقف للتدريباب كفيو. حوار نص إنشاء أك ملخص كتابة شكل يف الكتاب
 معا، كالثقايف كاالجتماعي اللغوم بالصواب أيضا، أمناطها. جدا ٥تتلفة موضوعات

 كجود عدـ من الرغم على فيو، ٤تددة باستجابة ملـز غَت طالب يعٌت كاملة كحركية
 نصوص عمل أك ملخصات كتابة شكل يف ذلك يسهل الذم العربية تابك من الكثَت
 .اٟتوار

 ْتيث الطالب كإعداد الصف خارج االستعماؿ لغة من تستمد فيو كالتدريبات
 معٌت عن البحث مثل ا١تهاـ مع مثبل، .الصف خارج اٞتو مع التكيف على قادرا يصبح

 إىل مباشرة ا١تفردات بعض عن كالبحث الفصل خارج الثقافية كا١تصطلحات التعبَتات
 ديكن الفردم التعليم فكرة أف يعٌت فردم العمل كفيو. كغَتىا األسواؽ مثل مواقع

 ىذا كل. الصغَتة كاجملموعات للفرد أساسا موجو العمل أف إذ فعاؿ بشكل تطبيقها
 التحليلك  التطبيق تقنية: كمنها السابق الفصل يف التدريب تقنيات يف منو التحقق ديكن

 كالتمثيل كالتأليف كالتلخيص الطالبك  األسئلةك  ا١تناسبةك  التفصيلك  التحفيظك  اإلعرابك 
 أك القواعد مواد كانت سواء تدريبها، يتم اليت ا١تواد على اعتمادنا كغَتىا، كالتصوير
 .اٟتوار نصوص أك القراءة نصوص أك ا١تفردات

ا، ةجيد نسبتها العربية، كتاب يف التدريبات ٢تذه عاـ، بشكل   كىي جدن
 أم ا٢تيكلية، النماذج من الكثَت يستخدـ بطبيعتو الكتاب فإف ذلك، كمع. ٝ ٖ،ٖٛ
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 االتصاؿ ألف كذلك. الكتاب يقدمها اليت األمناط على اإلجابات على يعتمد يزاؿ ال أنو
 جانب من يقلل أنو يبدك ْتيث ىيكلي منوذج مع يتكامل الكتاب ىذا يف ا١تستخدـ

 .االتصالية الكفاية

 إىل الطبلب تقود أف ديكن الكتاب ىذا عرض كاف .ا١تواد عرض من ثامنا،
 اللغة باستخداـ مباشرة للتواصل كتدعوىم الطبلب توجو ا١تعركضة ا١تواد ألف. اإلتصاؿ

 كخطاب مسموعة كبوسائل ككتابة، كصور ا١ترئية بالوسائط عرضها استخداـك  .العربية
 لسوء كلكن .ا١تكتسبة للمهارات مصمتاف كىاتاف. األصليُت العرب من عريب كحوار

 اإليندكنيسيا اللغة يعن كمقدمة األـ اللغة استخداـك . فقط كاحد الفيديو لوسائل اٟتظ
 ك٦تارسها اللغوية ا١تواد فهم يسهل مل فيو ا١تواد ٗتطيط كأما. كا١تفردات القواعد مواد يف

ا صغَت ا٠تط أف ىي األسباب بُت من. ٦تلة تكوف أف إىل ك٘تيل  لوف يوجد كال جدن
ا ضيق الفقرة كترتيب األسود باستثناء  بسرعة العيوف كتتعب متنوعة صور توجد كال جدن

 عاـ، بشكل ذلك، كبسبب .اإللكًتكين كاإلصدارم الورقي الكتاب من كل قراءة عند
 من أقل فإهنا. جيد بتقديرٝ  ٘ٚ إىل كصلت فقد كمؤشراتو، العرض ىذه ١تكونة بالنسبة

 .األخرل ١تكوناتا مقارنة

 ىذا، االتصالية التوليفية بالطريقة يستخدـ الكتاب ىذا كاف. الطرؽ ،تاسعا 
. ا١تختلفة السياؽ على كيعتمداف منتوعة كخصائصها الدراسية كا١تواد األغراض ألف

 يزاؿ ال ىنا ا١تختلطة الطرؽ منوذج. كخصائصها ا١تادة أشكاؿ بتعديل ا٠تلط أم التوليفية
 على الكبلـ، ىي تدريسها يتم اليت ا١تادة كانت إذا أم. السائدة طريقةال على يعتمد
. كالعكس كالًتٚتة قواعدد بطريقة مقارنة غلبة األكثر ىي ا١تباشرة طريقة فإف ا١تثاؿ، سبيل

 كالقياسية كاالستنباطية كااضرة كمباشرة القراءة، طريقة منها استعما٢تا ديكن اليت كالطرؽ
 .كغَتىا كاإللقائية ا١تشكبلت كحل ستقرتئيةكاال القصة كطريقة
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 لكي الفرصة توفَت الكتاب ىذا تعليم طرؽ كثَتا، يكن مل إف ىناؾ، ا١تهمة
 إىل اإلمكاف قدر على اٟتياة تنتقل طبيعية كمواقف اتصالية أنشطة يف الدارس يتحرؾ
 فأ أم فعلو، جيب ما على يعرؼ أف الدارس على يدؿ الكتاب كىذا. الدراسة حجرة

 هتدؼ الىت لغة أم العربية اللغة ىي معينة لغوية عمليات تنفيذ على يركز درس كل
 . إيندكنيسيا يف التعليم

 تشغيل أم اٞتزء، من أفضل الكل أف ىي معايَت، الكتاب ىذه تعليم كلطرؽ 
 ا١تهماف، كالشكل العملية كأف ا١تختلق؛ السياؽ يف ا٠تطاب أك اٞتملة على الطريقة ىذه

 فجوة سد ىو االتصاؿ من الغرض ىي ا١تعلومات فجوات بُت التعاكف كاف ىناؾ
 أك اللغة اختيار يف أحرار ا١تتعلموف ىي كا٠تيارات كغَتىم، ا١تتحدثُت بُت الرسائل

 ا١تتحدثُت بُت يتعاطى ىو الفعل كردكد اتصالو، يتم بشيء ا١تتعلقة األفكار أك األسلوب
 إنشاء يتم أم العربية اللغة ىي ا١تدركسة للغةا باستخداـ اللغات تعليم كأف كاآلخرين؛

 العربية اللغة يستخدموف ْتيث االتصالية ا١تواقف يف ا١تتعلمُت لتشجيع الفصل أنشطة
 .ك٢تجاهتا

 جزءنا يوفر الكتاب ىذا أف أعبلىا ا١تذكورة الطريقة معايَت على القوية األدلة من
 طرؽ نسبة فإف عاـ كبشكل. قودياتالت من ا١تمارسة أك التدريبات مواد من بكثَت أكرب

 يف كاحد معيار ىناؾ ذلك، كمع. ٝ ٖ،ٖٛ كىي جدا جيدة الكتاب ىذا يف التعليم
ا ليست األخطاء كأف كىو الكتاب، ىذا يف موجود غَت االتصاؿ التعلسم طريقة  دائمن

 ا١تثاؿ، سبيل على. االتصاؿ من مستول أعلى إىل تصل كعملية أخطاء يعٌت أخطاء
 يبدك لذلك االتصاؿ، يف أخطاء توجد ال أهنا أم للغاية، مثالية ا١تقدمة واراٟت نصوص

 .االتصاؿ يف األخطاء مع تسامح يوجد ال أنو

 اللغة، تدريس على الدارسُت دكافع استثارة الكتاب ىذا يف. الوسائل ،عاشرا
 يف اٟتقيقي االتصاؿ مواقف من األىداؼ ىذه كموقع الدارس، بأىداؼ بتعريفهم كذلك
. األكسط الشرؽ يف للدراسة ٖتفيزنا أكثر الطبلب سيكوف العربية كتاب دراسة. اٟتياة
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 قد الطبلب كاف لو كما مرتبة اٟتوار كنصوص القراءة نصوص ٤تتويات ألف كذلك
 اٞتامعي كاٟتـر األسرية اٟتياة تعيش كيف ٢تم ُعرِضوا كقد. ىناؾ ا٠تاصة حياهتم اختربكا

 .ىناؾ كالدين كنولوجياكالت كالثقافة كاالقتصاد
 تستطيع اللغوية كمهارات االتصاؿ كفايات أية تدريس أف ٔتا عاـ، بشكل

 ما منها خيتار أف ا١تدرسُت فعلى ٥تتلفة، تعليمية يستعُت أف الكتاب ىذا يف الوسيلة
 فيو كتدريب كموادتو أغراضو مثل فيو نفسو جيد الذل التعليمي ا١توقف كيناسب يناسبو
 تكوف أف جيب كاليت اٟتوار، نصوص ١تادة فيديو يوجد ال ذلك، كمع. وكتقودي كطرقو
 ٖتليل يف قبل من يشرخ كما الكبلـ عند للعرب اللغوم غَت اٞتانب إظهار على قادرة
 إرشادات أك فيديو كمقاطع مباشرة صورنا يتضمن ال الكتاب ىذا ألف ىذا. الثقافية اللغة
 .ا١تواد ىذه حوؿ فنية

 ا١تعاين أك الرسائل عن تعتبَت فيو، كل يكن مل كإف العربية، ابلكت الوسائل كأف
 بذلك يقصد يعٌت با١توضوع ٤تتواىا كصلة منها، نقلت اليت كاالجتماعية الثقافية اللغوية

 . ا١تدركسة اللغوية الدراسية ا١تادة موضوع مع تتناسب فيو ك٤تتواىا الوسيلة على أف
 ٝ ٘،ٚٛ إىل كصلت فقد كمؤشراهتا، لالوسائ ىذه ١تكونة بالنسبة عاـ، بشكل

ا جيد بتقدير  ىذا كسائل خبلؿ من أعبله ا١تذكورة الضعف نقاط تغطية يتم. جدن
 مكاف أم يف التعليم ديكن ْتيث إلكًتكنينا، إصدارنا بل فقط كرقيا ليس كىو الكتاب،

 األصليُت العرب أصوات ٝتاع ديكنو صوت كجود جانب إىل ذلك، على عبلكة. كزماف
 .عاميي أك فصحي شكل يف سواء مباشر، كلبش

 يف االتصاؿ مهارات تطبيق ا١تعاصرة العربية الكتاب يف. التقوًن .عشر احلادي
 كعلم اللغوية، ا١تهارات من تتكوف اليت الصيغة تفصيل على بناءن  التواصلية اللغة اختبار

 نتائج من ذلك مبلحظة ديكن. كاالسًتاتيجي كا٠تطاب كالثقايف، االجتماعي اللغة
 الوقت كيف. التدريباب ١تادة ٦تاثلة كانت التقييم مادة أف أظهر الذم السابق التحليل
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 القراءة كنصوص كا١تفردات القواعد طبيعة على بناءن  التدريبات مواد ترتيب يتم نفسو،
 .االتصالية الكفاءة تعكس اللغوية ا١تهارات ٦تارسة يف نفسها ا١تواد ىذه كل. كٟتوار

( ٔ ىي ا١تعاصرة اللغة كتاب يف االتصالية اللغة اختبار ٠تصائص بةبالنس أما
 ا١تثاؿ، سبيل على. ا١تعُت كالغرض ا٠تلفية ْتسب ا١توضوعات كاختيار اتول خيتلف
 اإلنًتنت، موضوعات يف ا١تستخدمة ا١تختلفة اللفعلية اٞتمل إتقاف ىو ا١تادة من الغرض

 يف مصادر توجيو يتم( ٕ. اإلنًتنت موضوعات يف اللفعلية اٞتمل تطبيق بتقوًن قم لذا
 العربية القواميس من تأيت الكتاب ىذا يف ا١تستخدمة ا١تراجع. اللغة اكتساب مواد اختيار

 األدبية كالكتب كالكبلسيكية اٟتديثة العربية كالكتب العربية كاجملبلت كاإلندكنيسية
 الكتب مثل بعضها األصلية ١توادا من ا١ترجعية ا١تواد أنوع( ٖ. كغَتىا االتفاؽ كخطابات

 كبعضها. كغَتىا عربية بريد كطوابع عربية جريدة من كنسخة كالصحف الثقافية كاجملبلت
 أنواع( ٗ. للدراسة الطبلب ىم كمن الطريقة هبذه ا١تصادر ىذه تعديل مت .األخر

 اببلت،كمق كمونولوجات، ا١توضوعية، أك الذاتية ذلك يف ٔتا فيها، كأشكا٢تا االختبارات
 لكن ال أك بنعم بإجابات األسئلة فيها كتوجد ا١تفتوحة اإلجابة الناقشُت،ك مع ك٤تادثات

 التكاملية االختبارات ٖتتل أف فيها( ٘. أكال كاٟتوار القراءة لنص خاصة كىي قليبل
 األداء قياس على أقدر ىي إذ االتصايل، ا١تدخل ضوء يف اللغة تعليم كتب يف مكاهنا

 كالتحريرم الشفوم التعبَت ىي االختبارات ىذه من. الدارسُت عند غةالل يف العاـ
 ىذه ١تكونة بالنسبة عاـ، بشكل. كغَتىا التتمة كاختبار القراءة كاختبار كاإلمبلء

ا جيد تقدير ٝ ٙ،ٜٔ إىل كصلت فقد كمؤشراهتا، التقوديات  .جدن
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 اخلامسالباب 
 نتائج البحثقشة منا

 
 املواد التعليميةسس أ .أ 

ًالرمحنًتوفيقًمثلًالبحثًعلىًيقويًالبحثًىذاًفإنً،أعالهًالدراسةًعلىًبناءًً
ًالعرببةًتابلكًأنًيقولونًالذين1 (5136)ًوإيدياين5ً (5112)ًوبرانسيسكا3ً (5132)

ًومكوناتًادلنهجيًالتعليمًىيكلًمثلًالعربيةًاللغةًادلدرسيًالكتابًمعايَتًأوًشروط
ًاللغةًيتعلمونًالذينًللمتعلمُتًتسمحًأخرىًداعمةًوأدواتًواضحةًمدرسيًكتاب
ًىذا.ًتوحيًكماًكاملةًليستًالعربيةًكتابًأنًالدراسةًىذهًتظهرًذلك،ًومع .العربية
ً.وعيوبًمزاياًلوًأيضاًالكتاب

ًادلدخلًمنوذجًمباشرًبشكلًالكتابًىذاًيشرحًالًادلدخل،ًأساسًعلى
ًادلدخلًيستخدمًالكتابًىذاًأنًتشكولزًوضح.ًالكتابًإعدادًيفًخدمادلستًاالتصايل

ًادلدخلًأنًيفًالباحثُتًمنًالعديدًيشكًأنًاخلطأًمنًليسًلذلكًفقط،ًاالالتصايل
ًالكتابًىذاًأن(5132ً)ًوىابًذكرىاًكماًاألسباب،ًمن.ًىيكليًىوًفيوًادلستخدم

ًمثًحنويا،ًويشرحًمبقدمة،ًيبدأًدرسًكلًألنًىيكلي،ًيعٌتًكالسيكيةًمبادئًعلىًيقوم
ًالذي(5112ً)ًبرانسيسكاًأيًضاًذلكًويعزز4ً .التحدثًوادلهاراتًالنصوصًلفهمًيوجو
ًالقواعدًمنًأو(ًاالستنتاجي)ًالقياسًمنطًيستخدمًالكتابًىذاًيفًادلادةًعرضًإنًقال
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ًجيٍتًأو2ً .النفسًعلمًحيثًمنًمعرفًياًمدخالًالعربيةًكتابًيستخدمًحبيثًاألمثلةًمث
(5132ً ًالبنيويةًبُتًمهاًمشًتكةًمدخلُتًيستخدمًالكتابًىذاًإنًقالًالذي(

6ً .ادلسيطرةًىيًاالتصاليةًلكنًوالتاتصالية،
ًليسًأوًاالتصايل،ًادلدخلًمنًضعيفةًمنودجةًالكتابًىذاًيستخدمًالواقع،ًيف

ًقويةًمنودجة ًالنصيةًالتعليميةًادلوادًوىيًادلدمجًادلوادًمنوذجًمنًذلكًمالحظةًديكن.
ًاالتصايلًادلدخلًأنًادلاديًالنموذجًىذاًبُتًاجلمعًيوضحً.ادلصطنعةًوالواقعيةًواذلمامي
ًللموادًأنRichards-Rodgersًًورودجرزًريتشاردزلًوفقاًحىت.ًالقواعدًلتعليمًبوًمسموح
ًمثلًالنصيةًالتعليميةًادلوادًأحدىاًكثَتة،ًاالتصاليةًاللغةًتدريسًيفًادلستخدمةًالتعليمية
Communicateً(3191ًًكتاب ًيوجدًالً،Morrow-Johnsonًوجونسونًموروًكتبو(
ًيتمًاليتًاالتصاليةًادلادةًفإنًآخر،ًمبعٌت9ً .فيوًكالعادةًاجلملًأمناطًأوًتكرارًأوًحوار

ًويف.ًمعينةًمواقفًيفًاحلوارًنصًأوًالقراءةًنصًأيًدونًفقط،ًالقواعدًىيًتدريسها
ًموادًسيطرةًمنًالرغمًعلىًوسطًيا،ًريًقاطًيأخذًأنًالكتابًىذاًحياولًنفسو،ًالوقت

ًواحلوار،ًالقراءةًنصوصًشكلًيفًادلهاراتيةًادلوادًمعًمتوازنًأيًضاًىذاًولكنًالقواعد،
ًكالًيفًعملًياًتعلمهاًيتمًبلًقاموس،ًشكلًعلىًفقطًكتابتهاًتتمًالًادلفرداتًحىت

ً.النصُت
ًدرسًكلًبدايةًيفًووضعهاًوتقويتهاًالقواعدًمادةًبضربًتشكولزًفعلوًماًإن

ًسببًبالًيكنًملًالكتابًىذاًيف ًوادلتعلمُتًاحملًتفُتًالكتابًىذاًيستهدف.
ًحبيثًاألوسطًالشرقًيفًللدراسةًسيذىبونًالذينًاحملتملُتًالقراءًوإعدادًاألكادميُت

ًنفسو،ًالوقتًويف.ًرمسيًوموقفًسياقًيفًالفصحىًرلموعةًىوًادلستخدمًالتنوعًيكون
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ًللقواعدًكبَتًاًاىتماًماًيويلًوكتابًيا،ًاشفهيًًًنفسو،ًالفصحىًفإن ًتشكولزًفإنًلذا،.
.ًأيًضاًالطالبًيعتربًللغة،ًالتواصليةًالوظائفًيفًالنظرًإىلًباإلضافةًمباشر،ًغَتًبشكل
ًذلجاتًعدةًباستخدامًأيًأيضا،ًادلتنوعةًالعاميةًعنًادلوادًتشكولزًقدمًذلك،ًومع

ًمثلًادلختلفة،ًادلواقفًيفًوالعاديًارياالستشًنوعًمثلًرمسيةًغَتًأصنافًذاتًشعبية
ً.وغَتىاًاجلامعةًوحلًوالشقةًوادلطارًادلنزل

ًالذيًالبنائيًادلدخلًعلىًيوافقًتشكولزًفعلوًماًفإنًالنفسية،ًالناحيةًمن
ًادلعريفًاجملتمعًيفًوبيئتوًادلتعلمًبُتًالتفاعلًتكييفًىيًاللغةًتعليمًحقيقةًأنًيشرح
ًىذاًيوضح.ًوادلعرفةًاللغويًالسلوكًيفًزيادةًىناكًيكونًيثحبًواذلاديفًالتعاوينًاللغوي

ًمعًمستقلًبشكلًيتكيفًادلتعلمًلكنًتلقائًيا،ًنقلهماًيتمًالًوادلعرفةًاللغويًالسلوكًأن
ًتكونًأنًديكنً،Ricardsً(5116)ًلـرطاردًوفًقا2ً .التفاعليةًاالجتماعيةًالتجارب
ًاللغةًقواعدًالستخدامًاألساسًنادلتعلمًوًجيدًحىتًومتارينًمهامًشكلًيفًالتجربة

ًواستخدامها ًالتواصلًىوًالتعليمًمنًالغرضًأنًوىوًآخر،ًافًتاًضاًأيًضاًويضيف.
ًفرًصاًويوفرًالفصلًيفًمالئًماًمناًخاًخيلقونًالذينًادليسرونًىمًوادلعلمونًاذلاديف؛

ًمنًيتعلمونًالذينًالطالبًمنًرلتمعًعنًعبارةًالدراسيًوالفصلًالنشطُت؛ًللمتعلمُت
1ً.التعاونيةًادلشاركةًخالل

ًالكتابًىذاًيكتبًالًاألىداف،ًأساسًعلىًبناءًًًذلك،ًإىلًباإلضافة
ًملًماًواضحةًليستًادلتوقعةًالقدراتًفإنًلذاًاجتماع،ًكلًيفًالتعلمًألىدافًمؤشرات

ًتعليميةًأىدافًعلىًحيتويًفإنوًالكتاب،ًىذاًحتليلًمتًإذاًالواقع،ًيف.ًأوالًًًحتليلهاًيتم
ًاالتصاليةًالكفايةًمكونًمؤشراتًذلكًيفًمباًللغاية،ًةمتنوع ًغنيةًالكتابًلذلك.
ًاإلرشاداتًأولًالتعليماتًيفًفقَتةًلكنهاًبادلواد، ًصرحية،ًتعليماتًىناكًكانتًإذا.

ً.والطالبًادلعلمُتًعلىًويسهلًكمااًلًًأكثرًالكتابًىذاًفسيكون
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(3ًًعلىًتشملًتابالكًىذاًيفًاألساسيةًادلوادًيفًالقصورًأوجوًأنًحُتًيف
ًمتتًذلجةًكلًومفردات(ًوالنطقًالصوتيةًالًتمجة)ًالصويتًالنظامًيقدمًالًفإنوًادلفردات،
ًدراستها .5ً ًيرافقًالذيًاللغويًغَتًاجلانبًيظهرًفيديوًيوجدًالًاحلوارًمادةًيف(
ًتعرضًصورًتوجدًالًعامًبشكل.ًللعربًاللغويةًالثقافةًيظهرًالًحبيثًواحملاورًادلتحدث

ًمعينةًمفرداتًأوًةأنشط .1ً ًإىلًمجيعهاًتشَتًالًالكتابًىذاًيفًالواردةًاخلطابات(
ًاحلديثةًادلفاىيمًإىلًيشَتًوالبعضً،(الوقتًذلكًيف)ًادلعاصرةًادلفاىيم ًسبيلًعلى.
ًواتسابًمثلًأخرىًاجتماعيةًوسائطًتوجدًالًالتكنولوجي،ًاخلطابًيفًادلثال،

whatsappًًفيسبوكًوfacebookًًتويًتًوtwitterًًمثلًاليدويةًالوسائطًتستخدمًتزالًوال
ًكتابةًوىيًفنية،ًطبيعةًذاتًأخرىًنواقصًىناكًأنًكما.ًاإللكًتوينًالربيدًأوًاذلاتف
ًاجلمع.213ً(55ً.ًد)ًاذلمزةًلكتابةًمادةًوجودًمعًبينها،ًوالفرقًوالقطعًالوصلًمهزة
ً)رونًكثي"ًمثلًكلماتًيفًاحلروفًبُت ًد" .1ً ًالوسائطًعرضًإىلًباإلضافة42ً(

ً.متنوعةًوفيديوىاتًصورًوجودًلعدمًادلملة
ًكتابًعلىًحيتويًالًأنوًىيًالكتابًىذاًعيوبًمنًالداعمة،ًادلادةًيف

ًللمعلمُتًسلصصًإرشادي ًوسائطًأوًالطريقةًحتديدًيفًصعوبةًادلعلمًيواجوًحبيث.
ًصلالفًداخلًالتعلمًأنشطةًمجيعًيوجوًأنًديكنًالدليلًىذاًأنًمنًالرغمًعلىً.التعلم

ًأكثرًيصفًالعربيةًكتاب.ًذلكًيفًادلدخلًوجودًعدمًبسببًىذاًويتفاقم31ً.وخارجو
ًصعبًاًاألمرًجيعلًعشوائيًشبوًرقمًمنوذجًمعًأيًضاًىذا.ًواالجتماعاتًالوقتًتقسيمًيف

ًمستقلًبشكلًالدراسةًيفًيرغبونًالذينًاألشخاصًأوًادلعلمُتًعلى ًمنًيكونًقد.
ًىذاًوأنًخاصةًعشوائًيا،ًليسًأوًمنهجيًبشكلًامرتبًًًالكتابًىذاًيكونًأنًاألفضل
 .األعلىًادلستوىًلطالبًسلصًصاًليسًالكتاب
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ًحتليلوًإعدادهًأخرىًبلغاتًللناطقُتًالعربيةًاللغةًلتعليمًاألساسيًالكتابًناقة،ًكاملًوزلمود طعيمةًرشديًأمحد 
 .42ً،(3121ًالقرى،ًأـًجامعة:ًكرمةالًدًمكة)ًتقوديو
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ًيفًادلستخدمة(5111ًلتارجانً)ًيةيعلالتًادلوادًإعدادًأسسًلنظريةًبالنسبةًماوأ
ًطفيفًتناقضًفهناكً،الدراسةًىذه 33ً.يةميالتعلًلوسائالبًيهتمًالًزشكولًأنًيبدو.

ًلالوسائًتنوعًفإنً،ًوادلهنيُتًللطالبًسلصصًالكتابًىذاًألنًنظرًاً،لوًبالنسبة
ًالعمليًوالتطبيقًالوضوحًىوًشيءًأىمًفإنً،لكليهماًبالنسبة.ًقليالًإالًفيدتًالًالعليمية
ًادلوادًوكفاية ًمعًالواقعًيفًستتداخلًلالوسائًاختالفاتًفإنًًكذلكًاألمرًيكونًقد.
ًادلادةًفهمًعملية ًإىلًدييلونًالذينًادلراىقُتًأوًالصغارًاألطفالًسنًعنًخيتلفًىذا.
ً.جداًقليلةًإالًالعربيةًكتابًيفًصورًالًأنًعجبًفال.ًاللعبًأثناءًميالتعلًأوًالتنوع

 
 االتصاليةالكفاية  .ب 

ًالبناءًمنظورًمنًفيوًحبثًقدًالذي(5132ً)ًوىابًرأيًتصححًالدراسةًىذه
ًادلناسبةًوالطريقةًالقياسًبنموذجًىيكلًياًمنهًجاًيستخدمًبناءهًفإنًعنده.ًأيًضاًواحملتوى
ًمجةوالًًتًالقوائدًىيًلتعليمو ًمنهًجاًيستخدمًكانًأنوًرأىًاحملتوى،ًحيثًمن.
ًوىابًقالوًما.ًكاملًبشكلًالكتابًىذاًحيللًمل.ًجزئيًالوىابًرأيًىذا35ً.اتصالًيا

ًنصوصًوًوادلفرداتًالقواعدًوىيًالكتاب،ًذلذاًاألساسيةًادلوادًمنًجزءًالواقعًيفًىو
ًخصائصًوتكييفًسلتلفًنهجدلًوفًقاًادلوادًىذهًمنًمادةًكلًترتيبًيتم.ًاحلوارًالقراءة
ًموادًبُتًوللجمعًاذليكلي،ًوًاحللزوينًادلنهجًباستخدامًالقواعدًللموادًخاًصة.ًمادةًكل

ًادلهاميًوًالوظيفيًوًاحللزوينًادلنهجًيشتخدمًالنصوصًوًادلفردات ًادلقدمة،ًيفًكماًبل،.
ًزهيعًزًماًوىذا.ًسلتلفةًطريقةًباستخدامًأيًضاًتدريسهاًمتًمادةًكلًأنًتشكولزًوضح
ًسوناًجامعةًيفًحملاضرينًالكتابًىذاًاستخدامًأنًوضحتًاليت(5131ً)ًشريفةًحبث
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 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa (Bandung: Angkasa, 2009), 

77. 
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 Muhbib Abdul Wahab, ‚Konstruksi Buku Al-Lughah, 14–16. 
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ًمعملًواستخدامًحرهًوحوارًموجةًحوار:ًمثلًسلتلفةًبطرقًًًاحلكوميةًاالسالميةًأمبيل
31ًً .واحملادثةًالكتابةًوتدريبًالعربيةًالنصوصًوقراءةًاللغة

ًةاالتصاليًالكفابةًيفًالتحقيقًيتمًنفسو،ًالوقتًويف ًىذهًنتائجًتتعارض.
5151ً)ًوآخرونًطاىرًرأيًمعًالدراسة ًالديٍتًاخلطابًيضعًالًالكتابًىذاًبأن(
 .العلماينًالعقالينًاخلطابًمناذجًعلىًالًتكيزًمنًمزيًداًويضعًالسائدًاخلطابًباعتباره

ًيفًىوًالكتابًىذاًيفًاإلسالميًالديٍتًاخلطابًوجدًالبحثًىذاًأنًمنًالرغمًعلى34
ًمثلًأخرىًخطاباتًإىلًمقسمًمنوًوجزءًمنو،ً٪21ًأيً،للغايةًادلسيطرًىوًالواقع
ًىناًالديٍتًباخلطابًوادلقصود.ًاإلنسانيةًوالعلومًوالتكنولوجياًوالعلميةًاالجتماعيةًالعلوم
ًالذيًاحلديثًاإلسالمًىوًبلًوحده،ًالنصًعلىًالقائمًالكالسيكيًاإلسالمًليس
.ًاألخرىًاجملاالتًمعًويدرلوًالعقالينًاجلانبًؤكديًوالذيًالعريبًالعاملًيفًحالًياًيتطور
ًنصوصًيفًرأيناًكماًاجلنسُتًبُتًمساواةًىناكًتكونًأنًادلستغربًمنًليسًلذلك
ًىذاًيفًاخلطابًأنًظهرًالذي(5132ً)ًجيٍتًحبثًنتائجًذلكًتعززًالواقع،ًيف.ًاحلوار

ًثقافةًمنًأكثرًادلعروضةًالثقافةًتكونًحبيثًللعلمًكلغةًالعربيةًاللغةًيضعًالكتاب
ًتشكولزًجتربةًأثرتًالتأويلية،ًالناحيةًمنًبالطبع،32ً .عقالنيةًخصائصًذلاًأكادديية
ًطاىرًيكونًقدًادلرحلةًىذهًيف.ًفيوًاخلطابًعلىًغريب،ًالواقعًيفًوىوًوماضيو،ًومعرفتو
ًحقًعلى ًاألعرافًويستبعدًعقالين-علماينًالكتابًىذاًخطابًبأنًالقولًلكن.

ً.دقيقًغَتًأمرًىوًالدينية
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ًإعدادًنظرةًاستخدامًادعائهمًمنًالرغمًعلىًالسابقة،ًالدراساتًمجيعًمن
 وعلومًجيٍتًمثلًاالصالةًالكفايةًأوًالدراسيةًادلواد

ًأيًيظهرًملً،وآخرونًوطاىر36ً
ًحتليليًاًواسًتاتيجيةًثقافيةًولغويةًاجتماعيةًولغويةًاخلطابًوحتليلًحنويةًكفاياتًمنهم
ًمنًبدءاًًًزمنياً،ًالنحوًمادةًحتضَتًيتمًكيفًالبحثًيبُتً،لنحويةاًالكفاءةًيف.ًصارًما
ًحىتًوترتيبهاًتنظيمها،ًوًاختيارىا،ًمثًفيو،ًادلستخدمةًالعلميةًالوصفيةًالنحوًقواعد
ًتعليميًحنوًيصبح ًوالتماسكًالنصًنوعًالبحثًأظهرًاخلطاب،ًحتليلًاختصاصًيف.

ًالعربيةًكتابًيفًوالتماسك ًمناقشةًمنًالرغمًعلىًالجتماعي،اًاللغةًعلمًيفًبينما.
.ًكميةًببياناتًمصحوبةًالتفاصيلًمنًمزيًداًالبحثًىذاًُيظهرًأيًضا،ًذلاًوثورًجيٍت
"ًاللغةًيف"ًنظرًوجهةًمنًأنوًالبحثًىذاًُيظهرًحتديًدا،ًاألنثروبولغوياًعلمًيفًبينما

ًاللفظية،ًادلصاحبةًمثلًالعربيةًللغةًادلختلفةًالثقافيةًاخلصائصًالكتابًىذاًيستخدم
ًحول"ًمنظورًومن.ًوغَتىاًالبالغيًسلوبواألًالعاديًسلوبواألًطالحيةصاالًالتعبَتات
ً.العربيةًاللغةًيفًوتقريبيةًادلصاحبةًواللغةًجسديةًحركيةًمثلًالبحثًىذاًُيظهرًاللغة،

ًيتمًطرقًعدةًالبحثًىذاًأظهرًفقدًاالسًتاتيجية،ًالكفايةًبالنسبةًأما
ًالصياغة؛ًوإعادةًوالقواعد؛ًالقاموسًمثلًادلرجعيةًادلصادرًاستخدامًمثلًاستخدامها،

ًبوظائفًواحدًحنويًوشكلًاللفظية؛ًغَتًالرموزًوالتباطؤ؛ًوالتفسَتاتًالتكراراتًوإجراء
ًادلعٌتًعلىًالتبادلًوتعظيمًالوقت؛ًواستخدامًاألم؛ًواللغةًزلايدة؛ًحنويةًقواعدًسلتلفة؛
ًالعربيةًيفًتدريبهاًمتًاليتًاالسًتاتيجياتًغالبيةًأنًيظهرًالوقتًنفسًيف39 .وغَتىا
ًكلًأنًلوًكماًللغاية،ًمثايلًادلقدمًاحلوارًنص.ًاحلوارًأوًاالتصالًأمثلةًعنًمنفصلة
ًاحملاورًقبلًمنًفهموًدائًماًديكنًادلتحدثًبوًيتحدثًتعبَت ًالشعورًيقلًحبيث.

ًالطبيعيًباالنطباع ًالًاحملاور،ًأوًادلتحدثًفهمًسوءًفإنًاحلقيقي،ًالتواصلًيفًبينما.

                                 
16

 Syaiful Ulum, ‚ ًيفًىاليديًنظرةًوجهةًمنًادلعاصرةًالعربيةًكتابًيفًاللغويةًاللهجاتًتعليمًيفًادلشكالت
سوراباياًاحلكوميةًاإلسالميةًأمبيلًسوننًجبامعةًوالتعليمًالًتبيةًكليةًيفًالثاينًادلستوىًيفًاجلددًللطالبًادلكثفًالفصل ‛ 

(undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6. 
17

 Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa, 44–46. 



391 

ًشائعًأمرًىوًكالمًمنًيسمعًالًيفهم، ًىذهًتطبيقًيتمًالسياق،ًىذاًيف.
ً.االتصاالتًتتعطلًالًحىتًاالسًتاتيجيات

ًلًاالتصاليةًةيالكفاًلنظريةًبالنسبةًأماًو ًىذهًيفًادلستخدمةً(5116)طعيمة
ًإليوًأشارًالذيًالتواصلًيتطلب32ً.تشكولزًمفهومًمعًطفيفًتناقضًفهناكً،الدراسة
أوًًالتالعبًيتمًالًأصليةًموادًمنًالداعمةًوادلوادًاألساسيةًادلوادًتأيتًأنًطعيمة

ًىيًليةاصتاالًادلوادًأنًأظهرًالذيً،تشكولزًعنًخيتلفًىذا.ًاإلمكانًقدرًهباًادلصطنع
ً،قولوًحسبً،ذلكًويرجع.ًأصليةًموادًمنًهباًأوًادلصطنعًالتالعبًيتمًتعليميةًمواد
ًاألساسيةًادلوادًاستخدامًعليهمًيتعُتًعندماًللغايةًصعبةًستكونًالتعليميةًادلوادًأنًإىل

ًيف.ًاخلطأًأوًالصوابًعلىًيتعرفواًالًحىتًالوصفيةًالطبيعيةًاللغةًعلىًالقائمةًوالتمارين
.ًإلزاميةًىيًاليتًالطبيعيةًادلوادًمنًاالختيارًنتيجةًىيًنفسهاًالتعليميةًادلوادًأنًحُت
ًقبلًمنًوشلارستوًإتقانوًجيبًمثايلًكمثالًجيدًمبستوىًادلادةًتتمتعًأنًجيبً،مبعٌت

 .الطالب

ًىذاًفإنًإيندونيسيا،ًيفًأعاله،ًادلذكورةًوالعيوبًادلزاياًعنًالنظرًبصرفًأخَتا،
ًديكن.ًينباآلخًرًمقارنةًالعربيةًللموادًكتابًأفضلًىوًادلؤلف،ًنظرًوجهةًمنًالكتاب،

ًالكتابًمثلًرللداتًويفًمسًكاًأكثرًكتابًمعًجنبًإىلًجنًباًالعربيةًكتابًوضع
 .للعربيةًأصليونًمتحدثونًكتبوًالذيً،"يدكًبُتًالعربية"ًادلدرسي
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 سادسال الفصل
 اخلامتة
 

 البحث تنائج ملخص .أ 

 الكفاية أساس على التعليمية ادلواد عن البيانات البحث ىذا عرضو ما بعد
 وتقوديها، وحتليلها تشكولز، إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف االتصالية

 كما البحث تنائج ملخص أما. البحث أسئلة على ادلعتمدة النتائج البحث ىذا وجد
 :يلى

 إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف التعليمية ادلواد أسس .1
 مها مدخلني، يستخدم ،ادلدخل( أ) :ىي أسس، مخسة إىل تنقسم تشكولز

 نظر وجهة منو  ،ابنائي دخالم يستخدم الرتبوي النفس علم نظر وجهة من
 ،األغراض( ب). ضعيفا بصورة االتصاليا مدخال يستخدم ادلدروسة اللغة

 حمددةو  العامة وىي ،غراضاألب واألكاددييني للمحرتفني خمصص وأن
 مت اليت B2و ،A2، B1 ادلستوى ىي فيو التعليم خمرجات وأن .التصنيفيةو 

( ج) ،(CEFR) للغة ادلشرتك ادلرجعي األورويب اإلطار معايري مع تكييفها
 أشياء مخسة االعتبار يف ىا  يأخذ. التقوديية والداعمة الرئييسية ىي ،ادلواد
( د) .ووسائلها وعرضها وتقويتها، وترتيبها، وتنظيمها، ادلواد، اختيار وىي

 طريقة النطق، طريقة وىي التوليفية، أو إنتقائية طرق يستخدم ،الطرق
( ىـ). احملادثة وطريقة وادلفردات، النصوص وطريقة القواعد، وطريقة الكتابة

 .مكثفة مراجعةو  النهائي الكتايب اإلمتحان مها ني،ديتقو  يستخدم ،التقوديات
 إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف االتصالية الكفاية ثانيا، .2

 النحوية :قسمان فيو ،النحوية (أ) ىي كفايات، مخس إىل تنقسم تشكولز
 وىي التعليمية والنحوية والداللة؛ والنحو، والصرف، الصوت، وىي الوصفية
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 حتليل( ب). وادلهارات النحو، وأسلوب والصرف،-والنحو األصوات،
 احلجاجية،و  الوصفية، وىي النصوص أنوع: كفايات ثالث فيو اخلطاب،
-وتأثري نتيجة،-خلفية ومنها التماسك ؛اإلقناعية والسردية، العرضية،
 االجتماعية، اللغة (ج) .ومقارنة نتيجة،-وظروف ،تأثري-سببو  وسبب،

 الرمسية، ادلتنوعة، اللغوية الناحية من وىي اللغوي التنوع :كفايات ثالث فيو
 التنظيمية،و  النفعية، الوظيفة وىي االتصالية أو اللغة وظائف الوسائلية؛

 سياقلا واالستكشافية، والبيانية، التخيلية، الشخصية، التفاعلية،و 
 لغةال يف: قسمان فيو ،ةالثقافي اللغة (د). والسياق ادلوضوع وىي ماعياالجت
 وىي اللغة حول الثقافية؛ والعبارة الثقايف، والنحوي الثقايف، اللفظي وىي

 استخدام وىي ،االسرتاتيجية( ىـ) .وتقريبية ادلصاحبة واللغة جسدية، حركية
 الرموزو  ،والتفسريات التكرارات إجراءو  ،الصياغة إعادةو  ،ادلرجعية ادلصادر

 ،حمايدة حنوية قواعدو  ،خمتلفة بوظائف واحد حنوي شكلو  ،اللفظية غري
 ،الوقت استخدامو  ،اللغوية التالعبو  ،النطق يف ونرب تنغيمو  ،األم اللغةو 
  .ادلعىن على التبادل تعظيمو 

 إليكيهارد" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي الكتاب يف التعليمية ادلواد ثالثا، .3
 إىل وصلت فقد جدا، جيد ىي االتصالية الكفاية منظور من تشكولز
 نظرية من بنيةادل امؤشراهتو  مكونات إىل النتائج ىذه تستند:.  85،45

 ادلدخل ىي تفصيال مكوناهتا وأما .االتصالية وكفاية التعليمية ادلواد إعداد
 العامة ادلوادو  ،(جدا جيد ،: 83،3) واالغراض ،(جدا جيد ،: 111)
 ومن ،(جدا جيد ،: 83،3) اختيارىا حيث ومن (جدا جيد ،: 91،6)

 جيد ،: 91،6) ترتيبها حيث ومن ،(جدا جيد ،: 111) تنظيمها حيث
 تعريضها حيث ومن ،(جدا جيد ،: 83،3) تدريبها حيث ومن ،(جدا
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 ،: 87،5) الوسائلو  ،(جدا جيد ،: 83،3) والطرق ،(جيد ،: 75)
 (.جدا جيد ،: 91،6) والتقوديات ،(جدا جيد

 
 واإلقرتاحات التوصيات .ب 

 بو البحث ىذا أن ةالباحث دركت السابقة، صوادللخ قوميتوال التحليل على بناء
 :منها ،ادلستقبل يف حتسينات إىل حاجة اكىن لذلك نواقصال

 ليس بأنو انطباع ىناك يكون حبيث جًدا واسع البحث ذلذا ادلادي وضوعادل .1
 األفضل من سيكون ،ادلستقبليني الباحثني من دلزيد. كافية بدرجة عميًقا
 أو القواعد مادة مثل فيو ادلوجودة ادلواد إحدى من معني كائن أخذ

 .متعمق حبث إلنتاج وذلك. احلوار نص أو القراءة نص أو ادلفردات

 أكثر التحليل فإن لذا ،جًدا واسعة الدراسة ىذه يف ادلستخدمة النظرية .2
 يأخذوا أن األفضل من سيكون ،ادلستقبليني للباحثني نسبةبال. فيها وصفًيا
 أو اخلطاب حتليل أو النحوية ةنظر  مثل االتصالية ياتالكفا نظريات إحدى

 إلنتاج وذلك. واالسترياتيجية اللغويات الثقافية أو اللغويات اإلجتماعية
 .ولوالشام ادلتعمق البحث من ادلزيد

 من دلزيد. فقط ادلكتبة بيانات من تأيت اسةالدر  ىذه يف البيانات مجع طريقة .3
 تسكولز و،مؤلف مقابالت إجراء األفضل من سيكون ،ادلستقبليني الباحثني
 كتاب باستخدام مباشر شكلب ميالتعل عملية ومراقبة ،مباشرة إيكيهار

 اإلسالمية أمبيل سونان جامعة يف اللغات مركز يف احلال ىو كما ،العربية
 .سورابايا احلكومية

 كانت سواء ،البحث ىذا نتائج كانت مهما متصدع غري عاج يوجد ال .4
 يف اخلطاب إىل تضيف أن نتمىن ،أقل أو أكثر أو خاطئة أو سيئة أو جيدة
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 والربكات الفوائد توفر وأن ،العربية اللغة تعلم مواد وخاصة ةالعربي اللغة تعليم
 .العربية اللغة حيب من لكل

 ادلواد أسس من اعتبارىا من الرغم على ،اخلصوص وجو على أخريا، .5
 العربية" كتاب الستخدام ولكن ،جًدا جيدة ليةاصتاال ةيوالكفا التعليمية

 ويف .فقط وادلهنيني اجلامعة طالبل يكون أن ينبغي ،إندونيسيا يف" رةاادلعص
 ىذا يستخدمون الشائعة و ادلدرسة طالبو  ميذالتال حيتاج ،نفسو الوقت

 يف األخذ مع ،خاصة أو ادلدرسني ادلعلمني من خاصة مساعدة إىل الكتاب
 ،فيها العربية التعليمية ادلواد عن ما حد إىل خيتلف وفي اخلطاب أن االعتبار
 .احلديث العريب اإلسالم حول وخاصة
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 1ادللحق
 "املعاصرة العربية" ملدرسيا لكتابل البحث وهذا السابقة الدراسات بني الفرق

 الشرح البحث مكونات العنوان االسم 

1 
  الرمحن توفيق رادين

Raden 

Taufikurrahman 

2015  

 وادلعاصرة فصحىال العربية
 (بديال)

Bahasa Arab Baku dan 

Modern / Al-‘Arabiyah 

Al-Mu’ashirah (Sebuah 

Alternatif ) 

 فيو عامة تعليمية مواد: ادلوضوع
 التعليمية ادلواد إعداد: ريةالنط

 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 0212 مطبوعة،: ادلصادر
 توثيق: اجلمع

 احملتوى ربليل: التحليل
 ووىاب وإيدياين وبرانسيسكا الرمحن توفيق حبث إندونيسيا يف استخدامو ميكن بديالً  مدرسًيا كتابًا تكون: النتيجة

 عن تبحث الىت عامة نظريات تقدمي على أكثروا
 كتاب يف مناقشتها من التعليمية ادلواد إعداد
 مل عليو موادىم ربليل أي بعميق ادلعاصرة العربية
 مصادرىم أن ذلك، خبالف. عميقا ربليال يكن

 وأما. فقط سابقة مطبوعة ادلستحدمة األساسية
 جديدة مطبوعة مصدرا يستخدم البحث ىذا يف

 .للكتاب

0 
  برانسيسكا توين

Toni Pransiska, 
2018 

 العربية اللغة ادلدرسي الكتاب
: هبا الناطقُت لغَت ادلعاصرة

 تطبيقيا بنية، تصميما،
Buku Teks Al-Lughah 

Al-‘Arabiyyah Al-

Mu’āshirah Bagi Penutur 

Non-Arab: Desain, 

Kontruksi Dan 

Implementasi 

  وتطبيق بناء، تصميم،: ادلوضوع
 عامة التعليمية دادلوا إعداد: النطرية
 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 0212 مطبوعة،: ادلصادر
 توثيق: اجلمع

 على القدرة ىي ادلتوقعة النهائية وأىدافو ادلعريفي بادلدخل: التحليل
 النحوية القواعد تطبيق

3 
  إيدياين زلمد

Muhammad 

Ediyani, 2016 

 يف الدراسية ادلواد ربليل
 رمنظو  من ادلعاصرة العربية
 ادلواد تطوير مبادئ

Analisis Materi 

Pembelajaran Bahasa 

Arab Pada Buku Al-

 تعليمية مواد مبادئ: ادلوضوع
 عامة التعليمية ادلواد إعداد: النطرية
 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 0212 وعة،مطب: ادلصادر
 توثيق: اجلمع



0 
 

Lughah Al-‘Arabiyyah 

Al-Mu’ashirah Dengan 

Pendekatan Asas 

Pengembangan Materi 

 احملتوى ربليل: التحليل
 .النفس علم تربوي، االجتماعي، الثقافة، ىي مبادئو: النتيجة

4 
 عبد زلبيب

 الوىاب
Muhbib Abdul 

Wahab, 2010 

 العربية اللغة الكتاب بنية
 ربليل: تشكولز إليكيهارد

 .واخلطاب احملتوى
Konstruksi Buku Al-

Lughah Al-’Arabiyyah 

Al-Mu’âshirah Karya 

Eckehard Schulz: 

Analisis Isi dan Wacana 

 تعليمية مواد وزلتوى بناء: ادلوضوع
 التعليمية ادلواد إعداد: النطرية
 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 0212 مطبوعة،: ادلصادر
 توثيق: اجلمع

 احملتوى ربليل: التحليل
 يةكالكيس ومبادئ اتصايل دبنهج: النتيجة

5 
 طاىر زلمد

 وأخرون
Muhammad 

Thohir, 2020 

 العربية يف واخلطاب التصميم
  إلكًتونية ادلعاصرة

Design and Discourse of 

Modern Standard Arabic 

E-Textbook 

 وخطاب تصميم: ادلوضوع
 واخلطاب التعليمية ادلواد إعداد: النطرية
 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 إلكًتوين: ادلصادر
 لُت أون: اجلمع

 اخلطاب ربليل: التحليل
 وادلواضيع. 4.2 الصناعي للعصر ادلميزة السمات إحدى: النتيجة

 والسياسية والثقافة واالقتصادية واالجتماعية التعليمية فيها
 .والتكنولوجيا والبيئة والدينية

 تصميم يف مناقشتو أن إال عميق، طاىر حبث أما
 لكتاب اإللكًتوين كلبش ركز اليت التعليمية ادلواد

 ادللفات إىل تستند اليت ادلعاصرة العربية مدرسي
 طاىر شرح وقد. ادلطبوعة النصوص من ليست

 إحدى من اخلطاب وذلك. الكتاب يف اخلطاب
 .االتصالية للكفاية ادلكونات

6 
 مشهود فاطُت

Fathin 

Masyhud, 2017  

 عرب العربية اللهجات تذوق
 اإللكًتوين؛ التعليم

 ادلعاصرة العربية كتاب سثدري
 منوذجا

 تعليمها وتطبيق ذلجات: ادلوضوع
 العربية وتعليم اللهجات: النطرية
 ميداين-كيفي: والنوع ادلدخل
 وطالب ميداين إلكًتوين: ادلصادر
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 ومشاىدة ومقابلة لُت أون: اجلمع
 وصفية: التحليل
 جاتوالله لطالب بالنفس بالثقة الشعور يف فعاليتها أثبتت: النتيجة

 ومصر ومغرب وعراق سوريا ىي ادلستخدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الكتاب ىذا عن يبحثا فلم وعلوم مشهودي أما

 حىت. فقط فيو ذلجات ىو منو جزء لكن كامال،
 العربية بكتاب ارتباطها من الرغم على أمحاال،

 يف حبثت ذلك من مباشرة، تبحث مل ادلعاصرة،
 نور ،ريباتق ألمحاال مشابو. لو ادلصاحب القاموس

. مباشرة الكتاب أيضا يبحثا مل وشريفة الدين
 .الكتاب ىذا تطبيق يف حبثا كالمها

7 
 العلوم سيف

Syaiful Ulum, 

2018 

 تعليم يف ادلشكالت
 كتاب يف اللغوية اللهجات

 وجهة من ادلعاصرة العربية
 الفصل يف ىاليدي نظرة

 يف اجلدد للطالب ادلكثف
 بيةالًت  كلية يف الثاين ادلستوى
 أمبيل سونن جبامعة والتعليم

 سورابايا احلكومية اإلسالمية

  ذلجات تعليم مشكالت: ادلوضوع
 ىوليداي عند العربية وتعليم اللهجات: النطرية
 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 وأساتيذ وطالب ميداين مطبوعة، إلكًتوين،: ادلصادر
 ومالحظة ومشاىدة ومقابلة لُت أون: اجلمع

 ربليية-وصفية: التحليل
 مع ،Hallidayىوليداي نظرية مع يتوافق اللهجات تعليم أن: النتيجة

 التعليمية وادلواد التحتية البنية حيث من ىناك تزال ال عنده، أن
 للطالب صعوبات من ذبعل والقدرات

8 
 شريفة عُت

Ainun Syarifah 

2019 

 ادلعاصرة العربية يف فعالية
 اللغة تعليم يف إلكًتونية

 لعربيةا
Implementasi E-Edition 

Modern Standard Arabic 

(MSA) Dalam 

Pembelajaran Bahasa 

Arab 

  الكتاب تعليم طرق: ادلوضوع
 إلكًتوين العربية اللغة تعليم طرق: النطرية
 ميداين-كيفي: والنوع ادلدخل
 أساتيذ طالب، ميداين، إلكًتوين،: ادلصادر
 ومالحظة ومشاىدة ومقابلة لُت أون: اجلمع

 ربليية-وصفية: التحليل
 سباًما ناجًحا الربنامج طرق تطبيق يكن مل: النتيجة

9 
 الدين نور أمحد

Ahmad 

Nuruddin, 2019 

 بُت اإللكًتوين الكتاب ربليل
 Modern) ادلعاصرة العربية

Standard Arabic) 

 اإلنًتنت على والعربية و بينو التعليمية ادلواد مكونات رنةمقا: ادلوضوع
 طعيمة عند التعليمية ادلواد إعداد: النطرية
 إلكًتوين-كيفي: والنوع ادلدخل
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 اإلنًتنت على والعربية
(Arabic Online)  

 (مقارنة دراسة)

 إلكًتوين: ادلصادر
 لُت أون: اجلمع

 مقارنة-وصفية: التحليل
 بأجزاء كانت وإن الكتابُت، يف موجودة الثمانية ادلكونات: النتيجة

 سلتلفة

12 
 أمحاال رليدة

Majidatun, 

Ahmala 2018 

 كوسيلة التطبيقي القاموس
 ادلعاصرة العربية مصاحب
 إلكًتونية

Kamus Aplikasi Sebagai 

Media Pendamping Buku 

‘al-Arabiyah al-

Mu’aṣiroh 

 مصاحبو قاموس استخدام فعالية: ادلوضوع
 ادلعجم علم: النطرية
 ميداين-كيفي: والنوع ادلدخل

 وطالب ميداين: درادلصا
 ومالحظة ومشاىدة ومقابلة توثيق: اجلمع

 ربليية-وصفية: التحليل
 الطالب على إجيايب أثر لو كان ادلصاحب القاموس أن: النتيجة

 جيٍت زلمد 11
M. Jaeni, 2015 

 عند العربية اللغة تعليم طريقة
 ليليةتح دراسة ستشرقُتلما

 ةصرعالما العربية لكتاب
 إيكيهارد الدكتور لألستاذ
 تشكولز

 فيو وكفايات تعليمية مواد: ادلوضوع
 وثقافة واتصالية لغوية كفايةو  التعليمية ادلواد إعداد :النطرية
 مكتيب-كيفي: والنوع ادلدخل
 0212 مطبوعة،: ادلصادر
 توثيق: اجلمع

 اخلطاب ربليل: التحليل
 ظيم،تن اختيار، ىي ادلواد إعداد طريقة االتصايل، بادلدخل: النتيجة

 وثقافة واتصالية لغوية كفاية فيو كانتو  .تعريض تكرار،

 والباحثة جيٍت بُت ادلستخدمة االتصالية نظرية-
 ىي عنده االتصالية بالكفاية يسمى وما .سلتلفة

 ىاليداي نظرية وجهة يف االجتماعية اللغوية الكفاية
Halliday أي الباحثة تستخدمها اليت النظرية أو 

 ىذا يف االتصالية الكفاية أن حُت يف. اللغة وظائف
 اليت الكفاءات من (core) رئيسة ىي البحث

 جيٍت حددىا اليت الثقافة تركيز. جيٍت يستخدمها
 النص وموضوعات للمؤلف الدينية العقاعد على أيًضا

 مفهموم من يفهم كما ىو وذلك. واللهجات
 عنده وليست .البحث ىذا يف جتماعيةاال الكفاية
 ادلفردات مثل الداخلي اللغوي اجلانب نم الثقافة
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 التعبَتات أو الثقافية النحوية القواعد أو الثقافية
 اللفطي وشبو احلركية مثل اخلارجيي واللغوي الثقافية،
 جيٍت فهم أن كما. وغَتىا اللغة ألداء ادلصاحبة

 .اإلسًتاتيجية الكفاية يشمل ال اتصاال

10 
 مشرفة أيو فريدة

Furaida Ayu 

Musyrifa, 2021 

 أساس على التعليمية ادلواد
 الكتاب يف االتصالية الكفاية
" ادلعاصرة العربية" ادلدرسي

 تشكولز إليكيهارد

 فيو اتصالية وكفاية تعليمية مواد أسس: ادلوضوع
 تنظيم، اختار،: ومواد وغرض مدخل) التعليمية ادلواد أسس :النطرية

 وكفاية (واللغة ومي،وتقي ووسلية، وطريقة، ،عرض تقوية، ترتيب،
 (.واسًتاتيجية ثقافية، إجتماعية، خطابية، حنوية،) اتصالية

 التطبيقية واللغوية استداليل-إصطناعي -كيفي: والنوع ادلدخل
 وإلكًتونية 0219مطبوعة،: ادلصادر
 لُت وأون توثيق: اجلمع

 spradleyو النص يف اخلطاب ربليل: التحليل

 ادلعريفي، ادلدخل أو ضعيفة بصورة تام غَت اإلتصالية بادلدخل: النتيجة
 خاصة ثقافية وكفاية يتحقق، مل ماو  تام غَت أسسها بعض

 .وجدت مل استَتاتيجية كفاية وبعض موجود، غَت خارجيا

 .مؤقتة جابةإ أو فرضية يى ىنا لنتيجةاب ادلقصود
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 0 ادللحق

 ادلعاصرة العربية كتاب لتقومي ادلؤشرات

 الشرح 4 3 2 1 0 املؤشرات مكونات 
  √     (strong version) القوية أو (week version) ةضعيف بصورة ادلدخل يستخدم .1 املدخل  .1

  √     االلغة منادج تقدمي .2
  √     االلغة شلارسة من ادلتعلم سبكُت .3
  √     اللغة مثل إنتاج على ادلتعلم تدريب .4

 بينو واتصال ونفسو الفرد بُت واستَتاجي وثقايف واجتماعي حنوي اتصال تنمية على تساعد الدراسية ادلواد .1 أغراض  .2
 العربية باللغة الدارسُت عند واآلخرين

   √   

  √     .احلياة يف للمتعلم باحتياجات ادلناسبة وأدائها االتصال كفاية إىل ادلتعلمُت عند اللغوية الكفاية وربويل .2
 أن منو مطلوب معلومة كل أو بو، القيام منو مطلوب لغوي أداء كل أغراض على خاللو من علمادلت ويتعرف .3

 ثناياه من استنتجت أو صراحة عليها الكتاب نص سواء يعرفها
   √   

 املواد  .3
 العامة

 ال ىنا يف اللفظ، الرباعة على وليس ادلعٌت على ينصب أن جيب االىتمام أن إىل ادلتعلم توجيو على ربرص .1
 من ادلرسل ىذف وربقيق عنها والتعبَت األفكار نقل على يكون أن ينبغي فيها والًتكيز وادلعٌت الشكل بُت يفصل
 رسالتو

   √   

 تكون وأن. وثقافتها سياقها عن ادلعزولة أو ادلصطنعة اجلمل طريق عن اللغوية القواعد تقدمي من التخلص وكانت .2
 يسر يف جيدىا أن يستطيع للدارس متاحة التعلم يف ادلقدمة اللغوية ادلادة

    √  
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 سياقات أنواع يف ادلختلفة ومعانيها واجلمل والًتاكيب ادلفردات ألداء هبا تستخدم اليت الطرق للدارس تقدم .3
 منها تتكون اليت واجلمل والًتاكيب ادلفردات رلرد ىنا ادلقصود وليس وثقافتها، احلياة

   √   

 يسمى ما أو ادلختلفة ومعانيها واجلمل والًتاكيب ادلفردات ىذه الستخدام ادلصاحبة اإلشارات فيها وضعت .4
 منها احلديث سبق الىت اللفطي غَت باالتصال

 √     

 حيث من  .4
 اختيارها

 ذلك غَت إىل ودوافعهم ادلختلفة وقدراهتم العربية تدريس من وأغراضهم للدارسُت باللغة زلدودة السابقة اخلربة .1
 منهم سلتلفة كل تناسب حبيث الدراسية ادلواد اعداد عند االختيار يف أخذىا جيب متغَتات من

   √   

 تعديلة يلزم ما تعديل مع عنها التعبَت يف وأصدق احلياة إىل األقرب ادلوثقة األصلية النصوص على ادلواد كانت .2
 ريباتوالتد التعليمية األغراض لتأدية يصلح أن أجل من

    √  

 يعرف حىت العريب والثقافة اجملتمع يف تستخدم اليت (authentic materials) األصلية ادلواد من منادج تقدم ينبغي .3
 معها التعامل وأسلوب احلياة يف ادلواد ىذه أشكال على ادلتعلم

   √   

 أداء على الدارس يساعد شلا والثقايف ماعياالجت االتصال دبوافق الوثيقة الصلة ذات ادلفردات اختيار ينبغي .4
 انتقاء يف القواميس على االعتماد ادلوقف ىذا مثل يف ينبغي وال االتصايل، ادلوقف يف ادلطلوبة اللغوية الوظائف

 ادلفردات ىذه

   √   

 احلاجات ىذه يلوربو  الدارسُت، عند اللغوية للحاجات الدقيق التحليل أساس على الدراسية ادلادة بناء ينبغي .5
 الدراسية ادلادة تشبعها لغوية وظائف إىل

   √   

  √     الواقعية تعليمية ادلواد أو اذلمامي التعليمية ادلواد أو النصية التعليمية ادلواد .6
  √     الوحدة يةبنظر  يسمى ما أو احلياة يف بو تتم الذي باألشكال اللغوية ادلهارات بُت التكامل إبراز .1 حيث ومن  .5

  √     دروس يف تركيزىا وعدم االتصال ادلوقف يف واردىا حسب الدروس من عدد على اللغوية الظاىرة توزيع يفضل .2
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 درس يف اللغوية الظاىرة جزئيات كل على يؤيت أن إذن، الالزم من ليس. احللزوين بادلنهج يسمى ما أو واحد تنظيم
 .واحد

  √     ادلناىج من ةمتنوع رلموعة باستخدام .3
 حيث من  .6

 ترتيبها
  √     .ادلتعلمُت واحتياجات الربنامج بأغراض خاصة إلعتبار ادلواد يف اللغوية ادلهارات ترتيب خيضع .1
  √     مطلقا ليس لكن ادلهارات ترتيب .2

 اجملتمع إىل األسرة من او ادلستقبل، إىل ضراحلا من أو البعيد، إىل القريب من إما الثقافية، ادلواد أيضا يرتب وأن .3
 ادلعٌت إىل احلس من أو األوسع،

   √   

 حيث من  .7
 تدريبها

  √     بالعربية غَته مع اآلراء تبادل على أيضا ويدربو بالعربية وادلواقف والثقافة التفكَت على الدارس يدرب .1

 موافق مع والتكيف البدائل بُت االختيار على تصبح ةالقدر  تنمية أي االتصال مواقف على الدارس يدرب .2
 .العربية تعليم أغراض من أساسيا غرضا والثقايف االجتماعي االتصال

   √   

 ومن الكتابة خالل من القراءة على تدريب مثل األخرى مهارات خالل من واحدة مهارة على الدارس يدرب .3
 وىكذ الكالم خالل

    √  

   √    واحد ادلوقف يف استخدامها على الدارس يدرب اليت اللغوية االستجابات تتعدد أن ينبغي .4
 عندما بالعربية الناطقُت لدى االتصالية الكفاية بُت فرقا ىناك إن الدارسُت من التوقيعات يف ادلبالغة عدم ينبغي .5

 يستخدموهنا
    √  

   √    عنو التعبَت يود ما ربمل الىت األمناط ارباختي يقوم الذي ىو وحده الطالب تدريبات يف .6
  √     جدا سلتلفة ومواقف .7
   √    معا والثقايف واالجتماعي اللغوي بالصواب واألمناط .8
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    √   زلددة باستجابة ملزم غَت طالب يعٌت كاملة وحركية .9
    √   الصف خارج االستعمال لغة من وتستمد .11
 للفرد أساسا موجو العمل أن إذ فعال بشكل تطبيقها ميكن الفردي التعليم فكرة أن يعٌت فردي لعملوا .11

 الصغَتة واجملموعات
    √  

  √     الصف خارج اجلو مع التكيف على قادرا يصبح حبيث الطالب وإعداد .12
 حيث من  .8

 تعريضها
   √    التواصل إىل الطالب تقود أن ميكن .1

   √    ادلكتسبة للمهارات ادلصممة وادلرئية وادلسموعة ادلرئية الوسائل استخدام .2
  √     كمقدمة األم اللغة استخدام .3
    √   وشلارسها اللغوية ادلواد فهم يسهل زبطيط .4

  √     االتصالية التوليفية الطريقة .1 الطرق  .9
 اإلمكان قدر على احلياة تنتقل طبيعية ومواقف اتصالية أنشطة يف الدارس يتحرك يلك الفرصة توفَت ينبغي أن .2

 الدراسة حجرة إىل
   √   

   √    التعلم أىداف ىي معينة لغوية عمليات تنفيذ على يركز درس كل أن أي فعلو، جيب ما على تعرف .3
 فجوة سد ىو االتصال من الغرض ىي علوماتادل فجوات بُت التعاون كان ىناك ادلهمان، والشكل العملية .4

 ادلتعلقة األفكار أو األسلوب أو اللغة اختيار يف أحرار ادلتعلمون ىي واخليارات وغَتىم، ادلتحدثُت بُت الرسائل
 واآلخرين ادلتحدثُت بُت يتعاطى ىو الفعل وردود اتصالو، يتم بشيء

    √  

 االتصالية ادلواقف يف ادلتعلمُت لتشجيع الفصل أنشطة إنشاء يتم أي ادلدروسة اللغة باستخدام اللغات تعليم .5
 .تدريسها يتم اليت اللغة يستخدمون حبيث

    √  
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    √   االتصال من مستوى أعلى إىل تصل كعملية أخطاء يعٌت أخطاء دائًما ليست األخطاء .6
 مواقف من األىداف ىذه وموقع الدارس، بأىداف بتعريفهم وذلك اللغة، تدريس على الدارسُت دوافع استثارة .1 وسائل  .11

 احلياة يف احلقيقي االتصال
   √   

 وطرقو فيو وتدريب وموادتو أغراضو مثل فيو نفسو جيد الذى التعليمي ادلوقف ويناسب يناسبو ما منها خيتار أن .2
 وتقوميو

  √    

 مصطلحة وتعبَتات وتراكيب كمفردات زلتواىا يف تربط نا ربب الوسيلة أن اللغوية، تعليمية دلواد خاصة .3
 السابقة وخرباهتم وقدراهتم الدارسُت بفكر وأدائها اللغوية كاالتصالية وأنشطتها وغَتىا،

   √   

   √    منها نقلت اليت واالجتماعية الثقافية اللغوية ادلعاين أو الرسائل عن تعتبَت الوسائل وأن .4
 االجتماعي اللغة وعلم اللغوية، ادلهارات من تتكون اليت الصيغة تفصيل على بناءً  التواصلية اللغة تباراخ .1 تقومي  .11

 واالسًتاتيجي واخلطاب والثقايف،
   √   

  √     ادلعُت والغرض اخللفية حبسب ادلوضوعات واختيار احملتوى خيتلف .2
   √    اليومية واللغة أكادميية رلاالت حنو اللغة اكتساب مواد اختيار يف مصادر توجيو يتم .3
 وأغنية عربية جريدة من ونسخة والصحف الثقافية واجملالت الكتب مثل األصلية ادلواد من ادلرجعية ادلواد أنوع .4

 وغَتىا عربية بريد وطوابع العربية األغاين من
   √   

 ال، أو بنعم بإجابات األسئلة توجد وال ادلوضوعية، أو الذاتية ذلك يف دبا وأشكاذلا، االختبارات أنواع .5
 الناقشُت مع وزلادثات ومقابالت، ومونولوجات،

   √   
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