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 استهالل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًٌلًو كىىيوى زليًٍسنه فػىلىوي اىٍجريهي ًعٍندى رىبِّوً   بىلى
 صلى

كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم َيىٍزىنػيٍوفى 
 (ُُِ)سورة البقرة : ع 
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 إهداء
 ىذا البحث اجلامعي إُف: أىدم

 كالدم احملًتين:

 أيب زلمد إكليل فؤاد كأمي نور احلسنة 

ا ككن خدماهتم تبادؿ يتم ينتهي كلن ال حبو ذافالٌ   تقدًن حسنة كدائما أسوة دائما أبدن

 العاَف يف كجودم كسيط أكوف أف ذاف بالطبعكبناهتم كالٌ  ألبنائهم كالفرص الدعم أفضل

 كارمحهما كما ربياين صغَتارب اغفرِف كلوالدم 

 عسى اهلل يبارؾ عمرىم كيسعل أمورىم يف الدنيا كاآلخرة
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمدهلل الذم أنزؿ كتابو فيو ىدل كنور يهدم الناس إُف األماف كالسبلمة للناس  

 كافة. كالصبلة كالسبلـ على نبيو زلمد صلى اهلل عليو كسلم إُف يـو القيامة.
احملتول الثقايف يف الكتاب بعونو متت كتابة البحث اجلامعي دبوضوع  احلمدهلل

ىذا البحث أمجل الشكر كالتقرير إُف الذين كاف التعليمي "سلسلة تعليم اللغة العربية" 
 افضل يف إمتاـ ىذا البحث إُف خَت الوجود كَف يبخلوا بشيء طلبت، منهم:

دلاجستَت، مدير جامعة موالنا ا مساحة األستاذ الدكتور احلاج زلمد زين الدين .ُ
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج.

مساحة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  .ِ
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج.

قسم تعليم اللغة العربية  مساحة احلاج بشرم مصطفى ادلاجستَت، رئيس .ّ
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج.

، ادلشرؼ الذم أفادين علميا كعمليا الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَتمساحة  .ْ
كيوٌجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

 الباحثة عظيم الشكر كالتقرير.حىت اإلنتهاء منو. فلو من اهلل خَت اجلزاء كمن 
 يف قسم تعليم اللغة العربية. مجيع األساتذ كاألستذات .ٓ
أيب احلاج سيوطي أشراؼ ك أمي مسركرة فهمي ك أيب احلاج مرزكقي مستمر  .ٔ

ا تقطع َف صبلتو أف من متأكد أناالذين  ركحنية اينكأمي سعيدة كوالد  .أبدن
  دائما.ذم يشجعٍت ال أخي كبَت زلمد نصراهلل فؤاد .ٕ
 يف احلجرة أربعة كعشركف معهد سبيل الرشاد. األصدقاء مجيع .ٖ
، خصوصا بنت َُِٕقسم تعليم اللغة العربية  قطر الندل األصدقاءمجيع  .ٗ

 .كمساعديت دعمٍت دائماإسراء ك آيكا يولييا رمحة اللتاين 



 و
 

عسى اهلل أف مين علينا رمحتو الحد ذلا كأف يشيبنا حبسن الثواب. كأخَتا، 
الباحثة أف كتابة ىذا البحث اجلامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أك  أدركت

القصور، يتوقع التقرير انتقادات كالقتبلحات بناءة من أل طرؼ دلزيد 
من التحسن، كىذا قد يكوف البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمُت 

 يارب العادلُت. جزاكم اهلل خَتا كثَتا أحسن اجلزاء.
 ـَُِِ نوفمربماالنج،  

 الباحثة
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 مستخلص البحث
. سلسلة تعليم اللغة العربية"الكتاب التعليمي " ـ. احملتول الثقايف يفَُِِنيل نعمة الفؤادية.

إبراىيم  البحث اجلامعى. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا مالك
  اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

 ادلشرؼ: الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت

 "العربية اللغة تعليم سلسلة" ككتاب الثقايف كاحملتول التعليمي الكلمة اإلشارة : الكتب
كن فصل الثقافة عن اللغة "اللغة كعاء الثقافة"  ىذا التعبَت صحيح جدًّا ألنو ال مي  

 ال ميكن فصل تعليم اللغة العربية كاللغات األجنبية األخرل عن اجلوانب الثقافية. لذلك ،. كالعكس
ألف ىذا الكتاب  ".)ادلستول الثاين "النحو"( العربية اللغة تعليم سلسلة" كتاب ىنا الباحثة تناقش

 إحدل يف مستخدمنا كتابيزاؿ ىذا ال الىو أحد الكتب ادلدرسية اليت نشأت من الشرؽ األكسط ك 
 اللغة دراسية يف كالثاين األكؿ الفصل يف اإلسبلمية الًتبية القسم من ماالنج يف اإلسبلمية جلامعاتا

 .العربية اللغة دراسية أحياننا االستهانة يتم ، اإلسبلمية الًتبية قسم ىي اخللفية ألف نظرنا .العربية
 ألنو .الثقايف لزلتوا يف العربية اللغة كتاب بدراسة الباحثة اىتمت فقد ، أعبله الشرح على كبناءن 
 االىتماـ جيذب أف ادلأموؿ من" العربية اللغة تعليم سلسلة" كتاب يف الثقايف احملتول تفصيل مع

 .العربية اللغة لتعليم الطبلب على كيسهل
 اللغة تعليم سلسلة" كتاب َيتويو الذم الثقايف احملتول كصف إُف الدراسة ىذه هتدؼ  

 البحثي الوصفي ادلنهج الباحثة استخدـ ، البحث ىذه يف ".)ادلستول الثاين "النحو"( العربية
طريقة ربليل البيانات يف ىذا البحث ىي ربليل ك  ادلكتبات حبث ىو ادلستخدـ البحث كنوع .النوعي
 .احملتول

 كتاب يف الواردة الثقايف للمحتول عشر الثبلثة النقاط بُت من أنو ىو البحث ىذه نتائج
 كتاب يف الثقايف للمحتول نقاط سبع سول يوجد ال ، لطعيمة األجنبية اللغات كتب ربليل دليل

نظرنا ألف ىذا الكتاب سلصص لدراسة علم "(".  )ادلستول الثاين "النحو العربية اللغة تعليم سلسلة
سلسلة  ضلو كلو العديد من السبلسل األخرل ، فمن ادلمكن أف توجد نقاط زلتول ثقايف أخرل يف 

)ادلستول العربية  ةدلوجود يف كتاب سلسلة تعليم اللغمت إدراج معظم احملتول الثقايف ا .كتب أخرل
 .درساليف النص ادلوجود يف كل  ""(الثاين "النحو
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ABSTRACT 

Naila Ni'matul Fuadiyah. 2021, Cultural Content in the Textbook "Silsilah 

Ta'lim Lughoh Al-'Arabiyyah". Thesis. Arabic Language Education Department. 

Faculty of  Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. 

Supervisor: Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Keywords: Textbooks, Cultural Content, and Textbook "Silsilah Ta'lim Lughoh 

Al-'Arabiyyah" 

 “Al-lughoh wi‟a al-tsaqofah” language is a container of culture, this 

expression is very true because culture cannot be separated from language and 

vice versa. Therefore, learning Arabic and other foreign languages cannot be 

separated from cultural content. Here the researcher will discuss textbooks 

Silsilah Ta'lim Al-Lughoh Al-'Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu"). Because 

this book is one of the textbooks originating from the Middle East and this book is 

still used at one of the Islamic universities in Malang by students in Islamic 

Studies department in semester one and two in Arabic courses. Because the 

background is Islamic Studies department, Arabic courses are sometimes 

underestimated. Based on the explanation above, the researcher is interested in 

studying this Arabic language textbook in its cultural content. Because with the 

elaboration of cultural content in the book Silsilah Ta'lim Al-Lughoh Al-

'Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu") it is hoped that it can attract interest and 

can make it easier for students to learn Arabic. 

This study aims to describe the cultural content contained in the textbook of 

Silsilah Ta'lim Al-Lughoh Al-'Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu"). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 

And the type of research used is library research and data analysis method in this 

research is analyze content. 

The results of this study are that of the thirteen points of cultural content 

contained in Thu'aimah's guidebook for foreign language book analysis  there are 

only seven points of cultural content in the book of Silsilah Ta'lim Al-Lughoh Al-

'Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu"). Because this book is devoted to studying 

nahwu science and has several other series, it is possible that other cultural 

content points can be found in other book series. Most of the cultural content 

contained in the Book of Silsilah Ta'lim Al-Lughoh Al-'Arabiyyah (mustawa tsani 

"an-nahwu") is inserted in the text that is in each lesson. 
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ABSTRAK 

Naila Ni'matul Fuadiyah. 2021, Konten Budaya dalam Buku Ajar "Silsilah 

Ta'lim Lughoh Al-'Arabiyyah". Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

 

Kata Kunci: Buku Ajar, Konten Budaya, dan Kitab "Silsilah Ta'lim Lughoh Al-

'Arabiyyah" 

 “Al-lughoh wi‟a al-tsaqofah” bahasa adalah wadah budaya, ungkapan 

tersebut memang sangat benar karena budaya tidak dapat lepas dari bahasa begitu 

juga sebaliknya. Oleh karenanya, dalam mempelajari bahasa Arab maupun bahasa 

asing lainnya tidak dapat lepas dari konten budaya. Di sini peneliti akan 

membahas kitab Silsilah Ta‟lim Al-Lughoh Al-„Arabiyyah (mustawa tsani "an-

nahwu"). Karena kitab ini merupakan salah satu buku ajar yang berasal dari Timur 

tengah dan Kitab ini sampai sekarang masih digunakan disalah satu universitas 

Islam yang ada di Malang oleh mahasiswa jurusan PAI semester satu dan dua 

pada mata kuliah bahasa Arab. Karena berlatar belakang jurusan PAI, mata kuliah 

bahasa Arab terkadang dianggap sebelah mata. Berdasarkan penjelasan diatas 

peneliti merasa tertarik untuk mengkaji buku ajar bahasa Arab ini dalam konten 

budayanya. Karena dengan dijabarkannya konten budaya didalam buku Silsilah 

Ta‟lim Al-Lughoh Al-„Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu") diharapkan  dapat 

menarik minat serta dapat memberi kemudahan siswa dalam mempelajari bahasa 

Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konten budaya yang terdapat 

dalam buku ajar Silsilah Ta‟lim Al-Lughoh Al-„Arabiyyah (mustawa tsani "an-

nahwu"). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian 

pustaka dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (analyze 

content). 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari tiga belas poin konten budaya yang 

terdapat dalam buku panduan anailisis buku bahasa Asing milik Thu’aimah hanya 

terdapat tujuh poin konten budaya dalam kitab Silsilah Ta‟lim Al-Lughoh Al-

„Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu"). Karena memang buku ini dikhususkan 

untuk mempelajari ilmu nahwu serta memiliki beberapa seri yang lain, sehingga 

terdapat kemungkinan poin konten budaya yang lain terdapat pada seri buku yang 

lain. Kebanyakan konten budaya yang terdapat dalam Kitab Silsilah Ta‟lim Al-

Lughoh Al-„Arabiyyah (mustawa tsani "an-nahwu") disisipkan dalam teks yang 

ada pada setiap pelajaran.  
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لو اقائمة الجد  

 صفحة موضوع الجدول

 1الجدول 
أشكاؿ احملتول الثقاىف كموضوغاتو كقيمو كأىداؼ 

تعليم اللغة العربية )ادلستول تعليميو من الكتاب "سلسلة 
 الثاين "النحو"(".

ّٖ 

موضوعات ثقافية رئيسية يف الكتاب التعليمي "سلسلة  2الجدول 
 ْْ تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

نصوص حوارية كنصوص قرائية يف الكتاب التعليمي  3الجدول 
 ْٓ "النحو"(""سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين 

منادج حقيقية عن صور ادلبلبس العربية يف الكتاب  4الجدول 
 "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

ْٖ 

استخداـ األمساء العربية يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة  5الجدول 
 ْٗ العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

الببلد العربية يف الكتاب "سلسلة تعليم استخداـ األمساء  6الجدول 
 ٓٓ اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

استخداـ األمساء الببلد األجنبية يف الكتاب "سلسلة  7الجدول 
 تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

ٓٔ 

معلومات عن أية عمبلت يف الكتاب "سلسلة تعليم  8الجدول 
 ٖٓ )ادلستول الثاين "النحو"(" اللغة العربية

أىم االذباىات الثقافية يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة  9الجدول 
 ُٔ العربية )ادلستول الثاين "النحو"("
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 المقدمة . أ

اللغة العربية ىي كاحدة من أكثر اللغات شعبية ألف اللغة العربية مت افتتاحها كلغة 
إُف جانب مخسة لغات رمسية أخرل  ُّٕٗديسمرب  ُٖرمسية من األمم ادلتحدة يف 

اللغة لؤلمم ادلتحدة ، ، دبا يف ذلك اإلصلليزية كالصينية كالفرنسية كالركسية كاإلسبانية. 
تعلمها خاصة للمسلمُت أنفسهم ، ألف اللغة العربية ىي لغة القرآف العربية ىي لغة مهمة 

الكرًن الذم تصبح دليل حلياة كل مسلم. كدكلة ذات رلتمع مسلم األغلبية، فإف اللغة 
حقيقة، حظيت اللغة العربية يف إندكنيسيا باىتماـ العربية مهمة جدا للتعلم يف اندكنيسيا. 

تعليم العاـ. ميكن مبلحظة ذلك يف تعلم اللغة العربية جيد من احلكومة ، كخاصة كزارة ال
 ، الذم بدأ التدريس يف ادلرحلة االبتدائية كاإلعدادية كالثانوية كاجلامعة.  

ا ألنو ال ميكن فصل الثقافة عن اللغة "اللغة كعاء الثقافة"  ىذا التعبَت صحيح جدًّ 
م اللغة ي ميكن فصل تعللذلك ، الكالعكس صحيح ، ال ميكن فصل اللغة عن الثقافة. 

كبادلثل أكضح عبد الرمحن بن العربية كاللغات األجنبية األخرل عن اجلوانب الثقافية. 
ة م اللغة األجنبية ىو أف القدر يإبراىيم الفوزاف أف أساس أمهية جعل الثقافة جزءنا من تعل

ضنا على عتمد أيعلى التفاعل مع صاحب اللغة ال يعتمد فقط على إتقاف اللغة ، بل ي
ل صاحب اجلبللة بى مت التعبَت عن نفس الشيء من قً  ُفهم ثقافة كعادات صاحب اللغة.

فهم لغة جيدا من الضركرم أف يكوف لديك فهم ثقافة د احلميد كأصديقاءه ، أنو لعب
ال ميكن فصل اللغة عن احلياة الثقافية لئلنساف ألف ىناؾ عبلقة متبادلة بُت  ِالناس.

 ة ، بينما تتأثر الثقافة بشدة باللغة.الثقافاللغة ىي أحد ادلنتجات اللغة كالثقافة. 
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صلاح عملية التدريس كالتعلم ، دبا يف ذلك:  يفالعديد من العوامل اليت تؤثر  ىناؾ 
لتلقي األىداؼ الواضحة ، كادلعلمُت احملًتفُت ، كالبيئة الداعمة ، كالطبلب ادلستعدين 

ىي  ، فإف ادلواد التعليم Pannenكفقنا لػ اب التعلمي اجليد أك الكت الدركس ، كادلواد التعليم
ستخدمها ادلعلموف كالطبلب يف عملية د أك مادة يتم ترتيبها بشكل منٌظم ، كاليت تموا

حاجة رئيسية كذلا كظائف مهمة عديدة ،  يعد استخداـ الكتاب التعليمي ّم.يالتعل
( ِل مستقل خارج الفصل الدراسي )( مساعدة الطبلب على الدراسة بشكُكىي: )

تغيَت دكر ادلعلم من معلم إُف ( ّم لتكوف أكثر فعالية كتفاعلية )يربسُت عملية التعل
لذلك ، ىناؾ قدمها ادلعلم. الطبلب دكف التقيد بادلواد اليت ت( توسيع معرفة ْميٌسر )

حلة االبتدائية كادلر ربية من ادلرحلة م اللغة العيحاجة ماسة إُف الكتاب التعليمي يف تعل
 ادلتوسطة كادلرحلة الثانوية حىت ادلرحلة اجلامعة.

، يف إعداد كتطوير الكتاب حقيقةيتعلق بأمهية العبلقة بُت اللغة كالثقافة.  
العربية ، ىناؾ عدة جوانب جيب أخذىا يف االعتبار. من ادلهم القياـ اللغة التعليمي 

يغطي أحد مؤشرات الكتاب . لكتاب التعليميواد الواردة يف ابذلك حىت يسهل فهم ادل
التعليمي اجليد أربعة جوانب ، كىي: اجلوانب االجتماعية ك اجلوانب الثقافية كاجلوانب 

 اجلوانب الًتبوية.النفسية كاجلوانب اللغوية ك 
احملتول الثقايف ىو أحد ادلبادئ اليت جيب مراعاهتا يف كتاب اللغة التعليمي. ألف 

م لغة أجنبية معينة سيكوف قادرنا على فهمها بشكل أفضل كأسهل الشخص الذم يتعل
إذا كاف يفهم ثقافة اجملتمع. اللغة العربية مثاؿ ، َيتاج الشخص الذم يدرس اللغة العربية 

احملتول الثقايف ىو عادة أك عرؼ فضبل  ْإُف فهم الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية أيضنا.
عن اتفاؽ لفهم ما ىو موجود يف رلموعة اجملتمع. كفقاى لطعيمة ، بناءن على نتائج حبثو يف 

. ىناؾ ما ال يقل عن عشرين موضوعات الذم متثل احملتول ثبلث عشرة من دكلة العربية
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( العمل ّ( السكن )ِالبيانت الشخصية )( ُ)الثقايف يف الكتاب التعليم ، كما يلي: 
( ادلناسبات العامة كاخلاصة ٕ( العبلقات مع اآلخرين )ٔ( السفر )ٓ( كقت الفراغ )ْ)
( ُِ( يف ادلطعم )ُُ( يف السوؽ )َُ( الًتبية كالتعليم )ٗ( الصحة كادلرض )ٖ)

( ادلعاَف ُٔ( اجلو )ُٓ( اللغة األجنبية )ُْ( البلداف كاألماكن )ُّاخلدمات )
( االذباىات ُٗ( الدين كالقيم كالركحية )ُٖاحلياة االقتصادية )( ُٕاحلضارية )

. يف دعم تعليم اللغة العربية ( العبلقات الزمانية كادلكانيةَِالسياسية كالعبلقات الدكلية )
، اعتمدت إندكنيسيا نفسها كتبان من الشرؽ األكسط ليتم تدريسها ، مثل كتاب العربية 

 سلسلة تعليم اللغة العربية.كتاب ُت ك العربية للناشئكتاب بُت يديك ك 
كىو الكتاب التعليمي اللغة ىنا كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية"  ةيناقش الباحث 

صدر ىذا الكتاب التعليمي العريب عن . العربية موجو دلن ىو مبتدئ يف تعليم اللغة العربية
يتألف "سلسلة تعليم اللغة العربية" من جامعة زلمد بن سعود اإلسبلمية دبدينة الرياض. 

تركز أربعة مستويات، ربتوم يف كل مستول على مواضيع رئيسية سلتلفة للمناقشة. حاليان، 
 )ادلستول الثاين "ضلو"(" "سلسلة تعليم اللغة العربية الباحثة على مناقشة الكتاب التعليمي

ألف ىذا  تول الثاين "ضلو"(")ادلس العربية ةاختارت الباحثة كتاب "سلسلة تعليم اللغ
ال يزاؿ كتاب مرجعينا يف إحدل اجلامعات اإلسبلمية الكتاب من ادلراجع الشرؽ أكسطية ك 

 يف ماالنج لطبلب قسم الًتبية اإلسبلمية  يف ادلستول األكؿ كالثاين الدراسية اللغة العربية.
السهل عليو فهم كفقنا ألحد الطبلب الذين درسوه ، باستخداـ ىذا الكتاب كاف من 

قواعد اللغة العربية ألف الشرح كاف مفصبلن متامنا ككاف مدربنا بشكل أفضل لئلجابة على 
األسئلة ادلتعلقة بقواعد اللغة العربية ألف ىذا الكتاب ركز على ربتوم على مادة حوؿ 

 ادة.القواعد اللغة العربية حسب عنواهنا "النحو" كفيها توجد كرقة التدريبات أكثر من ادل
نظرنا ألف لديهم خلفية يف القسم الًتبية اإلسبلمية ، فإف دراسية اللغة العربية يف 
بعض األحياف يتم التقليل من شأهنا من قبلهم حبيث يكوف بعض الطبلب أقل جدية 
عند تلقي الدركس يف الفصل. باإلضافة إُف ذلك ، من ادلؤسف أف الكتاب التعليمي ال 
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كيف الفصل ، يتعلم الطبلب اللغة العربية دكف ميكن إكمالو بسبب عامل الوقت احملدكد. 
أف يتم شرحهم كتعريفهم بالثقافة أك العادات يف العرب باعتبارىا ادلكاف الذم نشأت فيو 
اللغة.   على الرغم من أنو من الضركرم للغاية يف تعلم اللغة التعرؼ على ثقافة اللغة اليت 

تها ، ألهنا ستجعل من السهل تعلم اللغة كفهمها. باإلضافة إُف التعريف بثقافة تتم دراس
 ية.اللغة اليت تتم دراستها ، ميكن أف جيذب الطبلب للتعرؼ أكثر على اللغة العرب

 .باإلضافة إُف ذلك ، سيساعد الطبلب كادلعلمُت يف ربقيق أىداؼ تعلم اللغة العربية
مثبل ، من خبلؿ مناذج حقيقية من االستخداـ اللغوم للعربية اليت تعد كاحدة من عدة 

 تركيزات للغة العربية.
كبناءن على الشرح أعبله ، ترل الباحثة أنو من الضركرم للغاية دراسة الكتاب  

 ن سعود يف مدينة الرياضالتعليمي اللغة العربية الذم أصدرتو اجلامعة اإلسبلمية دبحمد ب
ة فيو حىت يتمكن من بناء  من ادلهم معرفة اجلوانب الثقاف.ألنو يعترب الثقافية يف جوانب

 سلسلة تعليم اللغة العربية. للغة العربية ، كخاصة كتاباالدافع كتسهيل تعلم الطبلب 
المحتوى الثقافي في الكتاب التعليمي "سلسلة تعليم اللغة عنواف ىذا البحث ىو

 .العربية"

 البحثأسئلة ب. 

 انطبلقا من ادلقدمة السابقة، تعرض الباحثة أسئلة البحث التالية:
 ؟ "سلسلة تعليم اللغة العربية" التعليمي احملتول الثقايف يف الكتاب ما .ُ

 ج. أهداف البحث
 أما األىداؼ اليت يرمي إليها البحث ىي كما يلي:

 يف الكتاب التعليمي "سلسلة تعليم اللغة العربية". تول الثقافةاحمل وصفل. ُ
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 د. حدود البحث
الثقافية  احملتولمن خبلؿ ربليل  بحثال اعنواف ىذ ةالباحث تحدداحلدكد ادلوضوعية :  

 العربيةالتعليمي اللغة ب ايف الكت لطعيمة األجنبية اللغة كتب ربليل دليل على بناءن 
 نحو"(".ال" ِ مستول"سلسلة تعليم اللغو العربية )

  .َُِِ يوليو - مت إجراء ىذا البحث يف مايواحلدكد الزمانية :  

 ه. فوائد البحث
الفوائد النظرية: الفائدة النظرية من ىذا البحث ىي تطوير ادلعرفة اليت مت اكتساهبا من  

احملاضرات يف رلاؿ التعليم ادلتعلقة بدراسة أك ربليل مدل مبلءمة الكتب التعليمي مع 
قدرات الطبلب كميكن استخدامها إلضافة رؤل علمية خاصة من حيث إلعداد كتطوير 

 الكتب ادلدرسية.
من خبلؿ تقدًن أك إدخاؿ زلتول ثقايف يف ربليل ىذا الكتاب ، من الفوائد العملية:  

ادلأموؿ أف يتمكن من جذب االىتماـ كربفيز الطبلب على التعرؼ على اللغة العربية 
لنسبة للمعلم ، ميكن استخداـ ىذا البحث كمواد دراسية يف ربديد بشكل أكرب. كبا

الكتاب التعليمي اللغوية اجليدة كادلناسبة لغَت الناطقُت. كميكن أف يوسع خطاب التعلم 
 حبيث ميكن للمعلمُت أف يكونوا أكثر إبداعنا يف تطبيق أساليب التعلم.

 و. الدراسات السابقة 
. كجد ق حوؿ ربليل احملتول الثقايف يف كتاب التعليميبعد ادلؤلف تتبع البحث الساب

 العديد من الدراسات اليت ذلا نفس ادلوضوع تقريبا، من أمور أخرل:البحثوف 
ربليل احملتول الثقايف يف الكتاب  أطركحة أعدىا زلمد رفيق فطرة اهلل بعنواف "أكالن، 

". (( )دراسة كصفية ربليلية قوميية( -اجلزأين األكؿ كالثاين  –التعليمي ))العربية للناشئُت 
للمشكلة باستخداـ طرؽ كثائقية. توجد صيغة  ىذه األطركحة ىي حبث نوعي كصفية

ة كجد الباحث اليت مت فحصها يف ىذا البحث، كىو: "انطبلقا من خلفية البحث ادلذكور 
ادلشكلة تتحدد يف كصف احملتول الثقايف العريب يف كتاب ))العربية للناشئُت اجلزأين األكؿ 
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 فيمكن أف يتخلص فيما يأيت: خدـ ىذا الكتاب كأما نتائج ىذا البحث كالثاين((؟". 
بالصور خدمة جيدة كبالشكل الفٌت  (( -اجلزأين األكؿ كالثاين  –))العربية للناشئُت 

 ٓيد كجيعل احلوار كمدخل أساسي.اجل
ربليل  ، يعٌتَيتوم على أكجو تشابو مع الباحثُتالذم  األكؿ يف ىذا البحث

، فإف الكائن الذم تستخدمها الباحثة ىو كتاب كبالنسبة لبلختبلؼ. احملتول الثقافة
العربية سلسلة تعليم اللغة العربية بينما الكائن ادلستخدـ زلمد رفيق فطرة اهلل ىو الكتاب 

 للناشئُت اجلزأين األكؿ كالثاين.
ربليل احملتول الثقايف للكتاب  بعنواف " ىلشة حافظة العلمثانيان، أطركحة أعدىا 
". ىذه األطركحة ىي حبث الوصفي الكيفي بنوع البحوث ادلدرسي "العربية للناشئُت"

 . توجد صيغتافادلكتبة. كالوسائل البحث ادلستخدـ يعٌت الوثائق كادلبلحظة كادلقابلة
اليت مت فحصها يف ىذا البحث، كمها: "ما أنواع احملتول الثقايف يف كتاب العربية  للمشكلة
ك "ما أثر احملتول الثقايف يف كتاب العربية للناشئُت لدل الطبلب يف برنامج  "للناشئُت؟

اب العربية يف كتأف احملتول الثقايف . كأما نتائج ىذا البحث اخلاص لتعليم اللغة العربية؟"
 ٔ.للناشئُت جيد، ألف ىذا الكتاب يشتمل على أنواع احملتول الثقايف

ربليل احملتول  ، يعٌتالذم َيتوم على أكجو تشابو مع الباحثُت الثاينيف ىذا البحث 
، فإف الكائن الذم تستخدمها الباحثة ىو كتاب سلسلة كبالنسبة لبلختبلؼ. الثقافة

الكتاب العربية ىو  ىلشة حافظة العلمائن ادلستخدـ تعليم اللغة العربية بينما الك
 .للناشئُت

ربليل احملتول الثقايف للكتاب التعليمي بعنواف " أرنا مناسكناثالثان، أطركحة أعدىا 
 ". ىذه األطركحة ىي حبث"العربية للحياة" كتطبيقو يف برنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية
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. توجد ادلستخدـ يعٌت الوثائق كادلقابلة كاالستبانةالكيف التحليلي كالكمي. كالوسائل 
كيف احملتول الثقايف يف : "اليت مت فحصها يف ىذا البحث، كمها للمشكلة صيغتاف

ك "ما األثر احملتول الثقايف لدل الطبلب يف برنامج  ؟"الكتاب التعليمي العربية للحياة
أف احملتول الثقايف يف الكتاب  . كأما نتائج ىذا البحثادلكثف لتعليم اللغة العربية؟"

الثقافية تنقسم إُف قسمُت  "العربية للحياة" اجلزء األكؿ كالثاين من جهة عناصره التعليمي 
 ٕ.تعٍت العناصر ادلادية كادلعنوية

ربليل الذم َيتوم على أكجو تشابو مع الباحثُت، يعٌت  ثالثيف ىذا البحث ال
، فإف الكائن الذم تستخدمها الباحثة ىو كتاب كبالنسبة لبلختبلؼ. احملتول الثقافة

 العربية للحياةىو الكتاب  أرنا مناسكناسلسلة تعليم اللغة العربية بينما الكائن ادلستخدـ 
 اجلزأين األكؿ كالثاين.

 أصالة البحث فرؽ معادلة السنة البحث/ة ادلوضوع منر
ربليل احملتول الثقايف يف  ُ

الكتاب التعليمي 
 –للناشئُت ))العربية 

 -اجلزأين األكؿ كالثاين 
(( )دراسة كصفية 

 ربليلية قوميية(

زلمد رفيق 
 فطرة اهلل

ربليل  َُُِ
احملتول 
 الثقافة

الكائن 
ادلستخدـ ىو 

الكتاب 
العربية 

للناشئُت 
اجلزأين األكؿ 

 كالثاين

موضوع ىذا 
البحث ىو كتاب 

 اللغة"سلسلة تعليم 
العربية". يف ىذا 
البحث ، سيحاكؿ 
الباحثة مناقشة 
اجلوانب الثقافية 
اليت تتكوف من 
الثقافة العربية 
كالثقافة اإلسبلمية 

ربليل احملتول الثقايف  ِ
للكتاب ادلدرسي "العربية 

 للناشئُت"

ىلشة حافظة 
 العلم

ربليل  َُِٕ
احملتول 
 الثقافة

الكائن 
ادلستخدـ ىو 

الكتاب 

                                                           
2
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العربية 
 للناشئُت

الواردة يف الكتاب 
هبدؼ التمكن من 
جذب اىتماـ 
الطبلب بتعلم اللغة 

 العربية.

ربليل احملتول الثقايف  ّ
للكتاب التعليمي 
"العربية للحياة" كتطبيقو 
يف برنامج ادلكثف لتعليم 

 اللغة العربية

ربليل  َُِٗ أرنا مناسكنا
احملتول 
 الثقافة

الكائن 
ادلستخدـ ىو 

الكتاب 
 للحياةالعربية 

 مصطلحاتالز. تحديد 

 . احملتول الثقاقي : كتقصد الباحثة البحث ىو الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية.ُ
الكتاب التعليمي : الكتاب الذم يشتمل على رلموعة من ادلعلومات األساسية اليت . ِ

تتوخى ربقيق أىداؼ تربوية زلددة سلفا، كتقدـ ىذه ادلعلومات يف شكل علمي 
 منظم، تدريس مادة معينة، يف مقرر دراسي معُت، كالفًتة زمنية زلددة.

سلسلة تعليم اللغة العربية : كتاب التعليمي اللغة العربية من جامعة زلمد بن سعود . ّ
 ٖاإلسبلمية دبدينة الرياض.
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 الفصل الثاني
النظري اإلطار    

 المبحث األول : الكتاب التعليمي
 مفهوم الكتاب التعليمي . أ

، يتكوف مكوف ادلواد التعليمية من ثبلثة مكونات أساسية ، كىي  Pannenكفقنا لػ 
َيتوم ادلكوف الرئيسي على ادلكوف الرئيسي كادلكوف التكميلي كمكوف تقييم التعلم. 

معلومات أك ادلوضوع الرئيسي الذم يريد أف يصدر لطبلب  ، أك جيب أف يتقنو 
لتعليمية الرئيسية يعٍت شكل كسائل تعليمية الطبلب. بشكل عاـ ، تكوف الوسائل ا

بعدىا سيكوف من السهل على الطبلب فهم ادلواد التعليمية الرئيسية إذا كانت  ٗمطبوعة.
رلهزة دبكونات تكميلية. ميكن أف يكوف ادلكوف التكميلي يف شكل معلومات إضافية 

ادلكونات التكميلية ب. تتعلق بادلواد أك ادلعلومات التعليمية الرئيسية إلثراء رؤل الطبل
ميكن طباعة مواد الدعم مثل مواد التخصيب كادلنهج كاٍف. كميكن أف يكوف أيضنا يف 
شكل مواد داعمة غَت مطبوعة مثل مقاطع الفيديو كزلاكاة الكمبيوتر كغَت ذلك. بعد 
ذلك ، يتكوف مكوف تقييم نتائج التعلم من عدة أسئلة اختبار. سيتم فيما بعد فصل 

 َُقييم نتائج التعلم عن ادلكونات الرئيسية كالتكميلية.مكوف ت
أف الكتاب التعليمي ىي كتب  ََِٓلعاـ  ُُيوضح قانوف التعليم الوطٍت رقم 

مرجعية إلزامية لبلستخداـ يف ادلدارس اليت ربتوم على مواد تعليمية هبدؼ زيادة اإلمياف 
كالتكنولوجيا كاحلساسية كالتقول كالشخصية كالشخصية كالقدرة على إتقاف العلـو 

كالقدرات اجلمالية كالبدنية. احملتملة.كالصحة اليت يتم إعدادىا بناءن على معايَت التعليم 
 الوطنية.
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الكتاب التعليمي ىي كتاب ربتوم على أكصاؼ مادية لبعض ادلوضوعات أك 
زلددة  رلاالت الدراسة ، كاليت يتم ترتيبها بشكل منهجي كمت اختيارىا بناءن على أىداؼ

، كاليت مت ترتيبها كاختيارىا بشكل منهجي بناءن على أىداؼ التعلم كتطوير الطالب ليتم 
يقوؿ رأم آخر أف الكتاب التعليمي ىي كتاب ربتوم على معرفة مستمدة  ُُتعديلها.

من الكفاءات األساسية ادلوجودة يف ادلناىج ، حيث يتم استخداـ الكتب للتعلم من قبل 
  ُِالطبلب.
كتب مصممة للتعلم يف الفصوؿ   ىي التعليميب ا، فإف الكت  (Bacon)لبيكوف كفقنا

الدراسية ، كقد مت ذبميعها بعناية من قبل خرباء يف رلاالت معينة كرلهزة بادلرافق ادلناسبة. 
ىي أدكات الكتاب التعليمي ، فإف   (Buckingham)كيف الوقت نفسو ، كفقنا لباكنجهاـ

من النظريات ادلوجودة   ُّم.ييف ادلدارس كالكليات لدعم التعل تعليمية شائعة االستخداـ
، ميكن االستنتاج أف الكتاب التعليمي ىي كتيبات للطبلب ربتوم على مواد تعليمية 
تدعم كمت اختيارىا كترتيبها بشكل منهجي ، مت تصميمها من قبل خرباء يف رلاالت 

 .التعليم كاللغة لتحقيق أىداؼ التعلم يف بعض ادلواد
 الكتاب التعليميمكونات ب. 

ذات الصلة باحتياجات عملية التدريس  لعديد من مكونات الكتاب التعليميا
 ُْ، كىي: Suparmanك  Tariganك  Degengك  Careyك  Dickكالتعلم كفقنا خلرباء مثل 

تعليمات الستخداـ الكتب ادلدرسية، جيب أف تكوف التعليمات قادرة على تقدًن  (ُ
 يسهل فهمها كمتابعة كل عملية تعلم كفقنا للمادة ادلقدمة.خطوات أك طرؽ 

                                                           
11

 Masnur Muslich, Text Book Writing Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku 
Teks, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm. 50. 

12
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 

168. 
13

 Henry Guntur T dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia (Bandung: ANGKASA,2009), 
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تشرح كل مادة مقدمة أكالن أىداؼ ، لطبلب ةخلاصاألىداؼ العامة كاألىداؼ ا (ِ
، كيهدؼ  ةامة أك األىداؼ التعليم اخلاصم ادلراد ربقيقها ، سواء األىداؼ العيالتعل

 ىذا إُف ربديد مستول اإلصلاز أك إتقاف الطبلب للمادة قيد الدراسة.
إطار احملتول، لدعم عرض ادلادة ، من الضركرم تقدًن إطار زلتول يف شكل رسم  (ّ

بياين حىت يتمكن الطبلب من معرفة كفهم األجزاء اليت تغطي ادلوضوع كيف نفس 
 دلوضوع .الوقت ميكنهم رؤية العبلقة بُت كل جزء يف ا

يتم كصف عرض ادلواد من موضوع إُف موضوع فرعي كصف زلتويات ادلادة التعليمية،  (ْ
 يف ىذا القسم بوضوح دبساعدة الصور كاجلداكؿ كالرسـو البيانية.

صورة، توفَت صور توضيحية كعينات من الصور تستخدـ لدعم ادلواد اخلاصة بكل  (ٓ
 موضوع موجود.

عريف مفهـو ادلواد دة الطبلب على يذكر كيملخص ضركرم دلساع إف إعطاءملخص،  (ٔ
 ادلقدمة يف كل موضوع.

الراجعة  كإعطاء أسئلة ادلمارسة أسئلة ادلمارسة  كمفاتيح اإلجابة  كالتغذية شلارسة،  (ٕ
كالتعليقات  باإلضافة إُف مستول إتقاف الطالب ، ىي مستويات تقييم هتدؼ إُف 

م احملددة يف كل موضوع يتم يكأىداؼ التعلربديد مستول ربقيق أىداؼ التعلم العامة 
 دراستو .

مهاـ، يتم إعطاء ادلهاـ يف هناية ادلادة التعليمية هبدؼ تدريب مستول تفكَت الطبلب  (ٖ
 كمهاراهتم بعد فهم ادلواد التعليمية ادلقدمة.

 ج. شكل الكتاب المدرسي
 ينقسم شكل الكتب ادلدرسية إُف قسمُت، مها: 

يناقش العلم بالكامل ككذلك يف العمق، كمعظمهم من  ادلرجع ىو الكتاب الذم .ُ
القائمة على األحباث كالكتب ادلرجعية كتنشر على نطاؽ كاسع كغالبا ما تستخدـ  

  كمراجع.
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ب اليت مت ذبميعها دبحتول زلدكد كفقنا دلناىج مناىج معينة سلصصة اكىي الكت، ميليو .ِ
لوحدات تعليمية معينة يف مستويات كفصوؿ دراسية معينة. ميكن أيضنا تسمية 

 self)اإلمبلء بالوحدة النمطية اليت هتدؼ إُف ربقيق التعلم ادلستقل من قبل الطبلب 

instruction).ُٓ  

 ةد. خطوات تحضير المواد التدريسي
 : (jones)س كفقنا جلون التعليميب افيما يلي خطوات إعداد الكت

  يضع خطط (ُ)
 مجع البيانات (ِ)
  جارم الكتابة (ّ)
  انعكاس (ْ)
  تنقيح (ٓ)
 توصيل للقراء. (ٔ)

ىي كما  Tompkinكفقا ؿ التعليميب اكيف الوقت نفسو، كربديد اخلطوات لتجميع الكت
 يلي:

الكتابة عن طريق احلد من ىذا ادلوضوع كصياغة األىداؼ قبل  -الكتابة ادلسبقة  -ُ
 كربديد من ىم القراء أك اذلدؼ من إعداد الكتب ادلدرسية

 صب األفكار حسب موضوع الكتابة -الصياغة  -ِ
يعيد تصحيح الكتابة من خبلؿ االىتماـ دبحتول الكتابة كاإلضافة  -ادلراجعة  -ّ

 الكتابة.  كالقضاء كإعادة ترتيب نقاط الضعف كالقوة يف 
ربرير الكتابة ادلتعلقة باذلجاء كاختيار الكلمات كتركيب اجلملة كربسُت  -التحرير  -ْ

 تنسيق الكتابة
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نشر ادلقاالت حبيث َيصلوف على ردكد كتعليقات كاقًتاحات من القراء  -النشر  -ٓ
 حبيث ميكن مراجعتها كفقنا لتوقعات القراء ككذلك التحرير النهائي حىت النشر.

 تعليميب الامن الكته. الغرض 
الكتاب التعليمي م. ألف كجود يمن أىم األشياء يف التعل تعليميب الاتعترب الكت

م. سيحصل الطبلب أيضنا على مواد يميكن أف يساعد ادلعلمُت كالطبلب يف عملية التعل
بعيدا عن شرح ادلعلم يف الفصل الدراسي. الكتاب التعليمي تعليمية بديلة إضافية من 

ا يف إختيار مناىج كاسًتاتيجياتو  الكتاب التعليمي ،إف كجود كللمعلم  ا جدن سيكوف مفيدن
م . ككجود الكتب ادلدرسية ىو أيضنا كسيط لتحقيق أىداؼ يكطرقو  كتقنياتو التعل

 م.يالتعل
 ( تشمل:ََِٖبعض فوائد الكتب ادلدرسية حسب كزارة الًتبية الوطنية )

 عملية التعلم. مساعدة احملاضرين أك ادلعلمُت يف ُ
 . اجعل من السهل تقدًن ادلواد أثناء التعلم يف الفصلِ
 . قم بإرشاد الطبلب أك الطبلب للدراسة يف كقت أطوؿّ
 . ال يعتمد الطبلب على ادلعلمُتْ
 . تعزيز دافعية الطبلب يف تطوير الذات ، كخاصة يف فهم ادلوادٓ

 و. شروط الكتاب التعليمي
 ادلدرسية جيدة إذا كانت تفي بادلتطلبات التالية:ميكن القوؿ بأف الكتب 

 صحيحال (ُ
من عدة  Darmiyati Zuchdi (2003)ميكن رؤية دقة الكتب ادلدرسية حسب 

جوانب ، مثل دقة العرض  كالصحة يف عرض نتائج البحث  كعدـ اخلطأ يف اقتباس 
كاألساليب آراء اخلرباء. ميكن أيضنا رؤية الدقة من مدل مبلءمتها ألحدث التطورات 

 العلمية ذات الصلة. 
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 ادلوافقة (ِ
كأمثلة على التفسَتات كالتمارين كاألسئلة كاكتماؿ  وظيفةجيب أف تكوف ادلواد كال

متوافقة  طبلباألكصاؼ كالرسـو التوضيحية ذات الكفاءات اليت جيب أف يتقنها ال
 .الطبلبمع مستول تطور 

 التواصلية (ّ
أف زلتويات الكتاب سهلة  Darmiyati Zuchdi (2003)يعٍت التواصل حسب 

 Degengالفهم من قبل القراء  كمنهجية  ككاضحة  كال توجد أخطاء لغوية. كفقنا لػ 

درس من ي( الكٌتابب قابلة للتواصل ، افًتض أنك )اتكوف الكت لكي،  (2003)
 خبلؿ الكتابة كوسيلة كال تستخدـ لغة رمسية للغاية.

 ادلنظمةك  التكامل (ْ
اجليد الكفاءات اليت جيب على القارئ إتقاهنا  كيشرح عليمي الكتاب التيذكر 

فوائد أمهية إتقاف الكفاءات حلياة القارئ  كيقدـ جدكؿ زلتويات كببليوغرافيا. كصف 
 ادلادة منهاجي  كيتبع خطنا فكرينا من البسيط إُف ادلعقد كمن احمللي إُف العادلي.

 يًتكز الطالب ادلنحى (ٓ
اجليد فضوؿ الطبلب  كحدكث التفاعل بُت الكتاب التعليمي ميكن أف يشجع 

م  كَيفز الطبلب على بناء معارفهم اخلاصة  كيشجع يالطبلب كمصادر التعل
 الطبلب على الدراسة يف رلموعات كيشجع الطبلب على شلارسة زلتول القراءة.

 جنب مع عقيدة األمة كالدكلة (ٔ
ا كجيب أال ينفصل عن أساس اجليد مناسبن الكتاب التعليمي جيب أف يكوف 

الدكلة ، مثل دعم اإلخبلص هلل تعاُف ، كدعم منو القيم اإلنسانية ، كدعم الوعي 
بتعددية اجملتمع ، كدعم منو الشعور القومي ، دعم منو الوعي القانوين كدعم التفكَت 

 ادلنطقي.
 قواعد اللغة الصحيحة (ٕ
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الصحيح كادلصطلحات كبنية  اجليد باستخداـ اإلمبلءالكتاب التعليمي يتم كتابة 
 اجلملة.

 مقركء (ٖ
 لطبلباليت يتطابق ىيكل مجلتها كطوؿ خطها مع فهم الكتاب التعليمي 

 سيكوف ذلا مستول عاؿو من قابلية القراءة.

 ب التعليمياز. مبدأ تطوير الكت
العربية ، ىناؾ العديد من ادلبادئ اليت الكتاب التعليمي اللغة عند ذبميع كتطوير   

ادلنتجة الكتاب التعليمي جيب أخذىا يف االعتبار ، كمن ادلهم القياـ بذلك حىت تتوافق 
 مع مواقف كظركؼ الطبلب الذين يستخدموهنا.

 :ُٔكذكر الغاِف كعبداهلل عدة مبادئ جيب مراعاهتا يف صنع الكتب ادلدرسية منها 
 ةقافكالثادلبادئ االجتماعية  .ُ

". لذلك ، فإف الشخص الذم يدرس لغة أجنبية اللغة كعاء الثقافة ىناؾ عبارة " 
لن يكوف قادرنا على فهمها جيدنا دكف فهم ثقافة اجملتمع. اللغة العربية كمثاؿ ، 
الشخص الذم يدرس اللغة العربية دكف فهم الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية ، فلن 

 يتمكن من فهمها متامنا.
 بادئ علم النفسادل .ِ

العربية أيضنا اجلوانب النفسية اللغة  التعليميب اتطوير الكت يهتمٌ جيب أف  
م.  ادلسائل النفسية اليت يللطبلب حىت يتمكنوا من زيادة ربفيز الطبلب على التعل

 جيب مراعاهتا يف تطوير الكتب ادلدرسية العربية ما يلي:
 متوافقة مع القدرات الفكرية للطبلب.الكتاب التعليمي أ. جيب أف تكوف 

 ب. انتبو إُف الفركؽ الفردية بُت الطبلب.
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م يج. قادرة على ربفيز تفكَت الطبلب حبيث ميكن أف تساعد يف عملية التعل
 كاكتساب اللغة العربية.

حسب مستول جاىزية كقدرة الطبلب على الكتاب التعليمي د. يتم تعديل مادة 
 التحدث باللغة العربية.

الكتاب التعليمي ق. مع األخذ يف االعتبار ادلستول العمرم للطبلب ، فإف كل 
 سلصص ألم عمر ، ألف كل عمر معُت يتطلب معاملة سلتلفة. ةعربياللغة ال
قادرة على ربفيز الطبلب على استخداـ اللغة العربية الكتاب التعليمي ك. مادة 

 بشكل طبيعي.
 بات ادلعلم كغَتىا.ز. يوجد تكامل بُت كتب الطبلب ككتي

العربية قادرة على خلق التوجهات كادلعايَت ادلتوقعة من تعليمي اللغة ب الاح. الكت
 الطبلب.

 ادلبادئ اللغة كالتعليم .ّ
العربية ىو االىتماـ باللغة ادلراد الكتاب التعليمي اللغة إف مبدأ اللغة يف تطوير  

اللغوية ، حبيث تكوف ادلادة تدريسها للطبلب دبا يف ذلك عناصر اللغة كادلهارات 
 ادلقدمة متوافقة مع أىداؼ زلددة سلفنا.

الكتاب يف حُت أف مبادئ التعليم ىي أمور تتعلق بالنظرية الًتبوية يف تطوير  
ا ، كمن ادللموس إُف التعليمي  ، مثل ادلواد اليت تبدأ من السهل إُف األكثر تعقيدن

العكس من ادلفهـو إُف التفصيلي ،  التجريدم ، كمن التفاصيل إُف ادلفهـو ، أك
 كىكذا دكاليك. كفقا دلبادئ الًتبية يف تطوير ادلواد التعليمية.

 ح. كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية
كاحد من الكتب ادلدرسية العربية ادلشهورة يف إندكنيسيا كادلستوردة مباشرة من الشرؽ   

مد بن سعود زلاألكسط كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية الصادر عن اجلامعة اإلسبلمية 
 يف مدينة الرياض. يستخدـ ىذا الكتاب على ادلعاىد كادلدارس اليت تدرس اللغة العربية. 
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، كقد مسي ىذا الكتاب هبذا االسم ألف ىذا  " السلسلة" حرفيان السلسلة تعٍت   
الكتاب َيتوم على الرابيع سبلسل من ادلستويات تبدأ من ادلستوم األكِف إُف ادلستول 

مع ادلوضوع سلتلفة الكتاب التعليمي  الرابيع كالذم ينقسم يف كل مستول إُف عدة 
 ُٕكلكنها ال تزاؿ مرتبطة كمكملة لبعضها البعض.

 : الثقافة  المبحث الثاني
 مفهوم الثقافة . أ

احلذؽ، الفطنة، الذكاء، التهذيب، ادلصادفة، سرعة  يعٍت يف اللغول تعريف الثقافة 
يف حُت اإلصطبلحي، أخذ العلم كفهمو، ضبط ادلعرفة ادلتلقاة، تنمية الفكر كادلواىب. 

  ُٖالعلمي هبا كاحلٍذؽي فيها.مجلةي العلوـً كادلعارًؼ كالفنوًف اليت ييٍطلىبي الثقاقة ىي 
فرنسي عبد النور بأف ثقافة األمة ىي كل نتائج األفكار كادلؤسسات كالقواعد  

االجتماعية كالعادات اليت يزرعها البشر أنفسهم ، بدكف الثقافة البشرية فقط الكائنات 
تعريفنا  Koentjaraningrat (1991)بشكل كامل ، يقًتح  ُٗالبيولوجية اليت تعيش احلياة.

يف حُت للثقافة كنظاـ كامل لؤلفكار كاألفعاؿ كالعمل البشرم يف احلياة االجتماعية. 
 “ ، اقًتح تعريفا للثقافة، كىيُْٓٗ (Ralph Linton)وبولوجيا آخر، رالف لينتوفساألنثر 

Culture is a configuration of learned behavior and result of behavior whose 

component elements are shared and transmitted by the member of particular 

society”  الثقافة ىي تكوين للسلوؾ ادلكتسب كنتيجة للسلوؾ الذم يتم مشاركة دبعٌت
العناصر ادلكونة لو كنقلها من قبل أعضاء رلتمع معُت. على الرغم من كجود اختبلفات، 

نفسو، كىي أف الثقافة موجودة يف خضم اجملتمع  ىذه األنثركبولوجيا اثنُت ذبلب لنا لفهم
 َِكيظهر يف سلوؾ الناس، كميكن ادلستفادة، َف يولد فجأة.
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الثقافة ىي رمز يعٍت الفكر ادلعاًف الذم يسمح لنا بتشفَت أك فك تشفَت شيء 
من بعض التعريفات اليت مت التعبَت عنها ، ميكن استنتاج أف اجلانب  ُِموجود أمامنا.

عادة أك عادات باإلضافة إُف اتفاؽ على التفاىم ادلوجود يف رلموعة اجملتمع.  الثقايف ىو
لذلك ، فإف تعلم اللغة دكف أم اندماج ثقايف سيصبح عائمنا ألنو من الضركرم جدنا 

لذلك ، من خبلؿ بعض ادلعاين اليت مت ذكرىا ، فإف التعلم بدكف فهم لغة يف بلد معُت. 
ا فهم لغة يف بلد معُت.إدخاؿ ثقايف سيكوف عائمنا أل  نو من الضركرم جدن

 ةالثقاف الخصائصب. 

 ة تشمل:الثقافبعض اخلصائص 
 مهاي. ميكن تعلُ

م الثقافة ، دبعٌت أف الثقافة ليست شيئنا ثابتنا أك متمحورنا حوؿ ثقافة يميكن تعل
م الثقافة من قبل يلكن الثقافة ميكن أف تنمو كتتطور ألهنا تعلم. يتم تعلكاحدة. 

شخص ما يف بيئة ما ، لكن ىذا ال يعٍت تقييد شخص ما من دراسة ثقافة كاحدة 
 م كَيصل على الثقافة من ثقافة اجملتمعات األخرل.يفقط. ميكن ألم شخص أف يتعل

 . اخلصائص البشرية النموذجيةِ
خصائص البشر ىي العقل كالتفكَت. نظرنا لطبيعة الذكاء ، يف اللغة ميكن ألم 

كبسبب العقل ، ميكن للمرء ربسُت مهارات التفكَت  غتو اخلاصة.شخص استخداـ ل
م اللغة. يم اللغة. ىذه القدرة على التفكَت ميكن أف تشجع كربفز تعليكخاصة يف تعل

ميكن أف يؤثر دافع ادلتعلمُت أيضنا على إعداد مواد تدريس اللغة العربية كفقنا دلستول 
 تفكَتىم.

 التغيَت يف كقت كاحد .ّ
ميكن للثقافة أف تتغَت يف كقت كاحد كيف نفس الوقت مع تطور الزماف. جيب أف 
تسَت الثقافة كالتنمية جنبنا إُف جنب حىت تتمكن الثقافة من تنسيق كجودىا يف خضم 
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، يوفر ىذا التغيَت فوائد حبيث يسهل التعليميف ذبميع ادلواد  التقدـ البشرم كاحلضارة.
ية من كقت آلخر ، كفقنا للتطورات كالتقدـ يف العصر. على الطبلب فهم اللغة العرب

                                                                                                                  لذا فإف الثقافة ىي شيء سيتغَت كيتطور دائمنا كفقنا للحضارة اإلنسانية.
 لغويةج. العالقات الثقافية وال

بشكل عاـ ، ميكن تصنيف ىذه  ىناؾ عدة نظريات تشرح العبلقة بُت اللغة كالثقافة.  
النظريات إُف فئتُت ، ربديد عبلقة التبعية ، حيث تكوف اللغة ضمن نطاؽ الثقافة ، 
كالعبلقة التنسيقية. أم عبلقة متساكية بُت اللغة كالثقافة. يقوؿ معظم العلماء أف الثقافة 

 ىي النظاـ الرئيسي ، يف حُت أف اللغة ليست سول نظاـ فرعي.
إُف العبلقة التنسيقية بُت اللغة كالثقافة ، يذكر ماسينامبو أف اللغة كالثقافة  استنادنا  

نظاماف متأصبلف يف اإلنساف ألف الثقافة نظاـ ينظم التفاعل البشرم ، بينما تعمل اللغة  
 كوسيلة للتفاعل.

 ب التعليمياد. العالقات الثقافية وتطوير الكت
الكتاب مبادئ جيب مراعاهتا عند تطوير ، ىناؾ عدة  (al-Ghali) كحبسب الغاِف  

 احملتول النفسية ك كاحملتولاالجتماعية كالثقافية  احملتولالعربية ، منها:  التعليمي اللغة
ادلهمة يف تطوير الكتاب  احملتولاالجتماعية كالثقافية ىي أحد  احملتولاللغوية كالتعليمية. 

من السهل بالتأكيد على الطالب فهمها م لغة أجنبية ، لن يكوف ي. ألنو يف تعلالتعليمي
ا دكف فهم ثقافة اجملتمع أكالن. كمثاؿ يف تعل م اللغة العربية ، لن يكوف الطالب قادرنا يجيدن

على فهم اللغة العربية بشكل كامل دكف فهم ثقافة اجملتمع العريب كالثقافة اإلسبلمية ،   
 ". اللغة كعاء الثقافة كعبارة "

دلفردات ، من أجل احلصوؿ على فهم جيد للمفردات ، ال يكفي كادلثل يف دراسة ا  
على سبيل ادلثاؿ فقط دبساعدة القاموس كلكن للثقافة أيضنا تأثَت مهم يف فهم ادلفردات. 

"قمر الدين" إذا كانت الكلمة مستندة إُف القاموس تأيت من كلمتُت مها القمر )الشهر( 
ٍت، حىت "قمر الدين" مت استخدامو كاسم كالدين )الدين( حبيث ميكن ترمجتو كشهر دي
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لطفل يف بعض أجزاء اجملتمع اإلندكنيسي على أمل أف يصبح ىذا الطفل نورنا للحياة 
الدينية مثل ضوء القمر الذم ينَت ظبلـ الليل. لو كن ذبدر اإلشارة إُف أف ادلعٌت احلقيقي 

 يف السوبر ماركت.لػ "قمر الدين" يف البلد العربية ىو اسم طعاـ مثل كعكة تباع 
بناءن على الشرح أعبله ، ميكن االستنتاج أنو عند تطوير مادة الكتب ادلدرسية العربية ،   

خاصة بالنسبة لدكلة ذات أغلبية مسلمة من الضركرم أيضنا االنتباه إُف ثقافة الناس. 
تكوف  مثل إندكنيسيا. لذلك ىناؾ زلتول من الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية جيب أف

 ِِيف الكتاب التعليمي الذم يتم تدريسو.
من فهم الثقافة بشكل عاـ ، ميكن استنتاج أف الثقافة العربية ىي كل األفكار 

ادلقصود بالثقافة كاألفعاؿ كالعادات كاألشغاؿ كالقواعد كالعادات للناس يف الدكؿ العربية. 
ؿ السلوؾ اليت يقرىا اإلسبلـ  اإلسبلمية ىي ادلعتقدات كالتفامهات كادلبادئ كالقيم كأشكا

كما ينعكس يف القرآف كاحلديث النبوم. كىكذا فإف الثقافة اإلسبلمية مقصورة على 
 ِّاجملتمعات اإلسبلمية بغض النظر عن الزماف كادلكاف.

( استنتاجات من نتائج حبثو يف ذلك الوقت يف ثبلثة عشر ُِْ: ُٖٓٗطعيمة )  
،  أك لغَت ناطقُت العربية لغَت العربية التعليمي اللغة دكلة عربية ، يف تطوير مواد الكتب

 :ِْالتاِفمكجيب أف تغطي على األقل عشرين مادة ، كىي ك
 البيانت الشخصية .ُ
 السكن .ِ
 العمل .ّ
 كقت الفراغ .ْ
 السفر .ٓ
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 العبلقات مع اآلخرين .ٔ
 اصةادلناسبات العامة كاخل .ٕ
 الصحة كادلرض .ٖ
 الًتبية كالتعليم .ٗ

 يف السوؽ .َُ
 يف ادلطعم .ُُ
 اخلدمات .ُِ
 البلداف كاألماكن .ُّ
 اللغة األجنبية .ُْ
 اجلو .ُٓ
 ادلعاَف احلضارية .ُٔ
 احلياة االقتصادية .ُٕ
 الدين كالقيم كالركحية .ُٖ
 االذباىات السياسية كالعبلقات الدكلية .ُٗ
 العبلقات الزمانية كادلكانية .َِ

( عناكين ذات صلة بالثقافة العربية كاإلسبلمية ميكن ُٖٓٗعيمة )طمث ذكر 
عنواننا ذكرىا ،  ُٕٓالعربية. ىناؾ حواِف  يمي اللغةتعلب الااستخدامها يف صنع الكت

 كميكن تلخيصها يف مثانية زلاكر على النحو التاِف:
 مفهـو اإلسبلـ كأركانو .ُ
 حوؿ القرآف الكرًن .ِ
 حوؿ السنة النبوية  .ّ
 سَتة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .ْ
 قصص األنبياء .ٓ
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 مصادر التشريع اإلسبلمي .ٔ
 كاإلسبلـالعلقة بُت اللغة العربية  .ٕ
 حقوؽ الزكج كالزكجة يف اإلسبلـ .ٖ

 :ِٓمن عشركف ادلوضوعات موجود ربديد ادلواقف الذم تنقسم إُف ثبلثة أنواع

مواقف أساسية : كىي اليت يتفق أغلبية الطبلب العرب على أف األجانب يتوقف أف . أ
دركس ميركا هبا كثَتا. ىذه ادلواقف األساسية متثل احملاكر اليت ينبغي أف تدكر حوذلا 

 كبرامج تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا يف مرحلة ادلبتدئُت.
مواقف ثانوية : كىي اليت يتفق أغلبية الطبلب العرب على أف األجانب يتوقف أف . ب

ميركا هبا أحيانا. ىذه ادلواقف الثانوية ييرل إرجاء احلديث عنها أك تناكذلا يف كتب 
 يف مرحلة ادلبتدئُت.كبرامج تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا 

مواقف نادرة : كىي اليت يتفق أغلبية الطبلب العرب على أف األجانب يندر أف ميركا . ت
 أف َيتاجوا اُف استخداـ اللغة العربية فيها.-إف مركاهبا-هبا يف الببلد العريب، أكيندر

لغة ، جيب احتواء العناصر االجتماعية كالثقافية ل من الشرح أعبله ، ميكن استنتاج أف
، كميكن القياـ بذلك من خبلؿ قراءة ةعربياللغة التعليمي الكتاب الالعربية كاإلسبلـ يف 

عند مناقشة مكة ادلكرمة ، على سبيل ادلثاؿ ، ميكن أف يشمل نص القراءة النصوص. 
 تقاليد الناس كثقافتهم كدينهم كمعتقداهتم.

ا االنتباه إُف ادلبادئ يف تطوير الكتاب  العربية كخاصة  التعليميمن الضركرم جدن
مبادئ الثقافة االجتماعية ، من أجل إصلاز كتاب مدرسي يصنف على أنو يفي دبعايَت 

اجليد كيتوافق مع ظركؼ الطبلب كلغتهم كعلم النفس كالثقافة الكتاب التعليمي 
 االجتماعية.

عند ذبميع الكتب التعليمي العربية لغَت الناطقُت ، تعكس على األقل اللغة كالثقافة 
 اإلسبلمية من خبلؿ ما يلي: 

                                                           
(ص.1282رشديأحمدطعٌمة،األسسالمعجمٌةوالثقافٌةلتعلٌماللغةالعربٌةلغٌرالناطقٌنبها)جامعةأمالقرى:مكةالمكرمة، 
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يف نطاقو ، يتم احتواء القيم الثقافية العربية كاإلسبلمية ، من خبلؿ اختيار  .ُ
مواضيع تناقش جوانب حقيقية سلتلفة ، كليس بشكل مشوه. يف شكل مبسط 

 احلقيقية لئلسبلـ ميكن فهمها بسهولة كىضمها من قبل الطبلب.حبيث الطبيعة 
 تتضمن عناصر ثقافية مادة كغَت مادة ، حسب أىداؼ ادلتعلمُت غَت العرب. .ِ
ال بد من مراعاة الًتاث العريب كتفرده الذم يصوف القيم اإلنسانية كميجد العلم  .ّ

بتعابَتىا الغنية ، بل  كالعلماء. إف الًتاث العريب ادلعٍت ليس اللغة العربية نفسها
زلتول ثقافة تثرم معرفة ادلتعلمُت من غَت العرب ، كتعطيهم فكرة عن طبيعة 

 كأصل الثقافة العربية.
اختيار ادلوضوعات الثقافية اليت ترتبط ارتباطنا مباشرنا باحتياجات الطبلب  .ْ

متنوعة كاىتماماهتم يف تعميق اللغة العربية ، ألف التغطية الثقافية كاسعة جدنا ك 
كمتفرعة ، كمن ادلستحيل إعطاء الكل للطبلب غَت العرب ، ألنو َيتاج إُف 

 أخذىا يف االعتبار كفقنا الحتياجاهتم.
يتم تقدميو بشكل تدرجيي ، من الواقعي إُف اجملرد، من البسيط إُف ادلعقد ، كمن  .ٓ

 اخلاص إُف العاـ.
اخلاطئة بُت الطبلب  كن متسقنا مع الثقافة اإلسبلمية من أجل تصحيح ادلفاىيم .ٔ

 األجانب ، كتقوًن كجهات النظر ادلسبقة ،االفًتاضية كالسلبية.
أخذ يف االعتبار التغَتات الثقافية كاالجتماعية اليت حدثت يف ثقافتنا ، كىذا  .ٕ

يتطلب منهجية مرنة ككاقعية ، ميكن فيها تكييف ادلوضوعات ادلثارة بالتغَتات اليت 
 ربدث يف اجملتمع اإلسبلمي.

عدـ إعطاء األكلوية لؤلكصاؼ العامة كاخلاصة بالثقافة ، دبعٌت أف الكتاب  .ٖ
ا من الثقافة فقط.  التعليمي ال تغطي نوعنا كاحدن
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الطبلب ىدفهم تعلم اللغة كالثقافة العربية ككذلك العرب الذين يهدفوف إُف نشر  .ٗ
تيعاب لغتهم كثقافتهم ، لذلك ، فإف الكتب التعليمي قادرة قدر اإلمكاف على اس

 كجسر مصاٌف الطرفُت.
تزكيد الطبلب بالعقيدة كادلنظورات اإلسبلمية كالعلمية ، مثل التحرر من التخيل  .َُ

 كاخلرافات ، كتعميق رؤل التفكَت الواسع كالعميق ، كغَت ذلك.
 احًـت الوجود الثقايف لآلخرين ، كال تقلل من شأهنم أك تقلل من شأهنم. .ُُ
 اعاة عناصر كمستويات تفكَت الطبلب.من خبلؿ مر  احملتول الثقايفعرض  .ُِ
مساعدة الطبلب يف العملية االجتماعية، حيث شخص يتكيف مع الثقافة  .ُّ

العربية، كخاصة للطبلب الذين يسكوف يف الدكؿ العربية، يتعلموف اللغة العربية من 
ألف القدرة على التفاعل مع الناطقُت األصليُت ال تعتمد فقط على الناطقُت هبا، 

احملتول لغة ، كلكن أيضنا من خبلؿ فهم ثقافتهم. لذلك ، فإف باالىتماـ إتقاف ال
سيكوف قادرنا على مساعدة الطبلب على التكيف كالتفاعل مع ادلتحدثُت  الثقايف

 األصليُت للغة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه . أ

 Descriptive Qualitative) ستخدـ ىذا البحث يعٌت البحث الوصفي النوعيإ

Research)  ألف البيانات ادلطلوبة ليست رقمية أك كمية كلكن يف شكل بيانات
كمعلومات تتطلب تفسَتات كصفية. البحث النوعي ىو مجع البيانات يف بيئة طبيعية 
بقصد تفسَت الظواىر اليت ربدث حيث يكوف الباحث ىو األداة الرئيسية كنتائج البحث 

  ِٔمن التعميم. النوعي تؤكد ادلعٌت بدالن 
الكتاب دبوضوع  (Library Research)ادلكتبية ىذا النوع من البحث ىو حبث 

"سلسلة تعليم لغو العربية" الصادر عن جامعة زلمد بن سعود اإلسبلمية دبدينة  التعليمي
الواردة  الثقافةالرياض. كيف الوقت نفسو ، فإف موضوع ىذا البحث ىو عناصر احملتول 

 .التعليميالكتاب يف 
 ةحثاحضور البب. 

كفق ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث كىو البحث النوعي ، كمن مث فإف كجود الباحثة 
مهم جدا كمهم كأداة رئيسية ألف الباحثة البلحقُت سيقوموف جبمع كربليل البيانات اليت 

العربية". البيانات ادلطلوبة يف  اللغةمت احلصوؿ عليها من الكتاب ادلدرسي "سلسلة تعليم 
ىذا البحث ىي بيانات يف شكل زلتول ثقافية كردت يف الكتاب ادلدرسي "سلسلة 

 العربية".  اللغةتعليم 
 البيانات ومصادرهاج. 

، كمها مصادر البيانات  بحثال اىناؾ نوعاف من مصادر البيانات ادلستخدمة يف ىذ
 األكلية كمصادر البيانات الثانوية.
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 . مصادر البيانات األكليةُ 
كىي مصدر البيانات الرئيسي الذم ىو موضوع البحث. ادلصدر األساسي 

 اللغة"سلسلة تعليم  ةالعربيالكتاب التعليمي اللغة ىو  البحث ىذاللبيانات يف 
 العربية".

 . مصادر البيانات الثانويةِ
لبيانات كىي مصادر البيانات اليت تدعم أك تكمل البحث. تتضمن مصادر ا

بالكتاب ادلؤلفات الداعمة كادلقاالت كالكتب األخرل ادلتعلقة  بحثال ىذاالثانوية يف 
 م اللغة.يكالثقافة يف تعلالتعليمي 

احملتول ستكوف البيانات اليت سيتم احلصوؿ عليها يف شكل جدكؿ لنتائج ربليل 
 العربية". اللغةالواردة يف كتاب التعليمي اللغة العربية "سلسلة تعليم  الثقايف

 جمع البيانات أسلوبد. 

تكوف أف ىذا البحث نوعا من البحوث ادلكتبية فإف مجع البيانات فيو يتم دبساعدة 
ادلواد ادلوجودة يف ادلكتبة. لذلك فالطريقة اليت يستخدمها الباحثة يف عملية مجع البياتاف 

ثة من خبلؿ مجع طرؽ مجع البيانات اليت يقـو هبا الباحىي طريقة كثائقية كىي 
 ادلعلومات من الكتب كاجملبلت كمصادر أخرل.

 اإلجراء الذم يتعُت على الباحثة القياـ بو ىو كما يلي:
 مرحلة التوجيو .ُ

خيتار الباحثة كيفصلوف البيانات ادلهمة كالضركرية يف الكتب التعليمي العربية "سلسلة 
 تعليم لغو العربية".

 مرحلة االستكشاؼ )االستطبلع( .ِ
َف يقبل الباحثة مجيع البيانات ادلتاحة بل قاـ جبمع البيانات ادلطلوبة كربديدىا مث 

 بأسئلة البحث.
 مرحلة دراسة الًتكيزية .ّ
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مث تعرض الباحثة البيانات ادلناسبة كترتبط باحملتول الثقايف بلغة )العربية(. كما قامت 
 لعربية.الباحثة بتحليل البيانات حسب خصائص احملتول الثقايف يف اللغة ا

 تحليل البياناتأسلوب   ه.
ييعرَّؼ ربليل احملتول بأنو  . ىي ربليل احملتول قة ربليل البيانات يف ىذا البحثطري

أسلوب حبث علمي يهدؼ إُف كصف خصائص احملتول كاستخبلص االستنتاجات من 
أك ت ادلعلومات ادلكتوبة ربليل احملتول ىو حبث ميثل مناقشة متعمقة حملتويا .احملتول
يف ىذه طريقة التحليل ميكن للباحثُت استخداـ األلواف أك الرموز كعبلمة شليزة  ِٕ.ادلطبوع

  على بيانات معينة حبيث يسهل على الباحثُت التعرؼ على البيانات اليت يبحثوف عنها.
 خطوات ربليل البيانات يف ىذا البحث ىي:

 الكتاب يف الثقايف زلتول تتضمن اليت البيانات كمتييز بتحديد الباحثة تقـو .ُ
 ".العربية لغةا تعليم سلسلة" التعليمي

 احملتول دلعايَت كفقنا اجلدكؿ يف الواردة البيانات كربديد بتحليل الباحثة قاـ .ِ
 صور عن حقيقية منادجمثبل، جدكؿ  .طعيمة أمحد لرشدم كفقنا الثقايف

 األمساء استخداكجدكؿ  العربية األمساء استخداكجدكؿ  العربية الدلببس
 .األجنبية دالببل ك العربية دالببل

 كيصف ادلوجودة ادلعايَت كفق جدكؿ شكل يف البيانات الباحثة تعرض .ّ
 .كصفي نص شكل يف البيانات
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 الصالحية والموثوقية و.

للحصوؿ على بيانات صحيحة ، يستخدـ ىذا البحث تقنية لقياس حساسية تقنية  
 بسياؽ معُت يسمى الصبلحية الداللية.ما للمعاين ادلتزامنة ذات الصلة 

 اخدـ ىذالصبلحية كادلوثوقية مطلوبة للحفاظ على صحة كسبلمة نتائج البحث. تست 
 موضوع التعليمي الكتاب تقرأ الباحثة أف أم (intra-rater) ادلوثوقية داخل ادلقيم بحثال

كحكم  .طعيمة أمحد رشدم عند الثقايف احملتول معايَت حسب البيانات كربدد البحث
 ةظهر الباحثت .لتجنب الذاتية كربقيق الفهم كادلوثوقية،  (expert-judgement)اخلرباء 

االستاذ دانياؿ  احلاؿ اتائج ادلبلحظات مع اخلرباء يف ىذنتائج ربليل البيانات كيناقش ن
.حلمي كمشرؼ

  

 

 
 

  
  



22 
 

 الفصل الرابع
 وتحليلها البيانات عرض

 تحليل المحتوى لكتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.المبحث األول: دليل 
ىذا موضوعي أعد يف اطار ادلشركع البحثي الذم يتم تنفيذه يف اطار مشركعات   

ـ. كقد تضمنت ىذا  ُٕٗٗادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو بالقاىرة عاـ 
اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ادلشركعات اعداد دراسة مسحية تقوميية لكتب تعليم 

كىذا الكتب متثل خربة متت يف مؤسسات تعليمية متعددة، بعضها الف يف اجلامعات 
األركبية كاألمريكية، كبعضها مؤلف يف الدكؿ اإلسبلمية غَت الناطقُت بالعربية، كمنها ما 

ُت هبا. ككاف من أعد يف ادلعاىد العربية ادلتخصصة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطق
الضركرم لدراسة ىذه الكتب من حيث احملتول كالطريقة كضع رلموعة من احملاكر 
األساسية للتحليل كبذلك تضمن الدليل مخسة عشر قسما، يضم كل قسم عددا من 

 األسئلة.
 :ِٖمخسة عشر قسما، كىي -عن جانب احملتول الثقايف -ىذا الدليل يتضمن 

 ة العربية كقيمها؟كيف يتم عرض مفاىيم الثقاف   .ُ
 : بشكل متكامل مع ادلفردات كاألبنية اللغوية النصوص أكال
 : بشكل عرضي، كلما سنحت الفرصة للمؤلف ثانيا
 : رأم آخر رابعا

 ىل يقدـ الكتاب مناذج حقيقية من االستخداـ اللغول للعربية؟ .ِ
 : اعبلنات صحفية أكال
 : صور استمارات ثانيا

 : أغاين أك قصائد شعر ثالث
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 : ألعاب رابعا
 : صور لطوابع بريد خامسا
 : صور ادلبلبس عربية سادسا
 : نكات كطرائف سابعا
 : خطابات ثامنا

 : مقاالت من صحف أك رلبلت أك كتب تاسعا
 : أمثاؿ كحكم عربية عاشرا

 حادم عشر : صفحة من دليل تلفونات
 ثاىن عشر    : امناط أخرل

 ة ؟ما مدل استخداـ ادلؤلف لؤلمساء العربي .ّ
 : يشيع يف الكتاب استخداـ أمساء عربية  أكال
 : تستخدـ األمساء العربية قليبل ثانيا
 : يشيع يف الكتاب استخداـ أمساء أجنبية ثالثا
 : رأم آخر رابعا

 ما مدل استخداـ ادلؤلف ألمساء الببلد العربية كمعادلها اخلضارية ؟ .ْ
 الغربية كمعادلها: يشيع يف الكتاب استخداـ أمساء الببلد  أكال
 : يشار فقط إُف أمساء بعض الببلد العربية ثانيا

 : يشيع يف الكتاب استخداـ أمساء الببلد األجنبية ثالث
 : رأم آخر رابعا

 ىل يشتمل الكتاب على خرائط لببلد معينة ؟ .ٓ
 : يشتمل الكتاب على خرائط للوطن العريب ككل أكال
 الببلد العربية: يشتمل الكتاب على خرائط لبعض  ثانيا
 : كما ىي ؟ ثالثا
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 : يشتمل الكتاب على خرائط لبعض الببلد غَت العربية  رابعا
 : كما ىي ؟ خامسا
 : ال يشتمل الكتاب على خرائط سادسا
 : رأم آخر  سابعا

 ىل يقدـ الكتاب معلومات عن بعض العمبلت العربية ؟ .ٔ
لد اليت : يقدـ الكتاب معلومات عن: )اذكر اسم العملة كالب أكال

 تستخدمها(
 : ال يقدـ الكتاب معلومات عن أية عملة عربية ثانيا
 : رأم آخر ثالثا

 . مىت يبدأ الدارس تعلم األعداد العربية ؟ٕ
 : يف الدركس اخلمسة األكُف  أكال 
 : يتأخر تعليم االعداد العربية حىت الدرس العاشر ثانيا 
 : رأم آخر ثالثا 

القارئ من خبلؿ ادلواد الثقافية ادلعركضة يف الكتاب  . ما االنطباع الذم خيرج بوٖ
 عن متحدثي اللغة العربية كثقافتهم ؟

 : احًتاـ العرب كتقدير الثقافة العربية أكال
 : ازدراء الثقافة العربية ثانيا
 : يلتـز ادلؤلف موفقا زلايدا ثالثا
 : رأم آخر رابعا

الشاملة عن اإلنساف العريب  . إُف أم مدل يتحرر الكتاب من النمطية الثقافيةٗ
 )صحراء كمجل كآبار....اٍف(

 : يربز الكتاب بعض ادلفاىيم التقليدية عن االنياف االعريب أكال
 : يربز الكتاب بعض معاَف التقدـ احلضارم يف العاَف العريب  ثانيا
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 : يف الكتاب مزيج من ادلفاىيم التقليدية كادلعاصرة عن االنساف العريب ثالثا
 : رأم آخر رابعا

 . ىل يتيح الكتاب للقارئ فرصة مقارنة الثقافة العربية بغَتىا من الثقافات ؟َُ
 : يربز ادلؤلف بعض الفركؽ بُت الثقافتُت  أكال 
 : ال يعرض ادلؤلف ادلفاىيم كقيم ثقافات أخرل ثانيا 
 : رأم آخر ثالثا 
 . ىل ادلعلومات ادلقدمة عن الثقافة العربية الصحيحة ؟ُُ
 : مجيع ادلعلومات صحيحة أكال 
 : معظم ادلعلومات صحيحة ثانيا 
 : تشوب ادلعلومات أخطاء كثَتة ثالثا 
 : رأم آخر رابعا 
 . ىل مدل ارتباط احملتول الثقايف بالًتاثُت العربية كالعادلي ؟ُِ
 : معظم احملتول بالًتاث العريب أكال 
 : يرتبط معظم احملتول بالًتاث العادلي ثانيا 
 : يشتمل احملتول على نصوص عربية معاصرة اثالث 
 : رأم آخر رابعا 
 . ىل تظهر كراء الكتاب اذباىات سياسية أك ثقافية  معينة ؟ُّ
 : نعم أكال 
 : ال ثانيا 
 : رأم آخر ثالثا 
. إذا كاف اإلجابة "بنعم" فما أىم االذباىات السياسية كالثقافية اليت متكن كراء ُْ

 الكتاب : ....
  بيانات أخرل ترل إضافتها إُف قسم "احملتول الثقايف": ..... ُٓ
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المبحث الثاني : بيانات عامة في كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )المستوى الثاني 
 "النحو"("

 "سلسلة تعليم اللغة العربية" لمحة عن كتابأ. 
ية. غالبنا ىذا الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" ىو احدل من الكتاب التعليم  

ما يستخدـ ىذا الكتاب ككتاب مرجعي يف دركس اللغة العربية يف ادلعاىد 
اإلسبلمية كادلدارس كاجلامعات.  كبادلثل يف إندكنيسيا ، ال يزاؿ ىذا الكتاب 
مستخدمنا على نطاؽ كاسع يف العديد من اجلامعات.  ىذا الكتاب ىو أحد الكتب 

متحدثُت األجانب الذين يتعلموف اللغة الذم مت ترتيبها بشكل منهجي كخاصة لل
العربية. ميكن أف يكوف ىذا الكتاب أيضنا منهج متكامل لتعليم اللغة العربية كمبادئ 
العلـو الدينية، يشًتؾ يف كتابتو أكثر من مخسُت معلما كخبَتا كمتخصصا، يتكوف 

 معاجم، كمقدمة للتعريف بو.  ٖأدلة، ك  ٓمطبوعا للدارس، مع  ّٕمن 
اب "سلسلة تعليم اللغة العربية" لو أربع مراحل من مستول األكؿ إُف مستول كت  

الرابع الذم ال تزاؿ مقسمة يف كل مستول إُف عدة كتب التعليمي. عدة سبلسل 
من الكتب ادلدرسية مًتابطة كمتكاملة. لذلك مسي ىذا الكتاب "سلسلة تعليم اللغة 

الكتاب عن جامعة يف مدينة الرياض العربية "، سلسلة لغويا "الرابط". صدر ىذا 
 كىي جامعة زلمد بن سعود اإلسبلمية.

يف ادلستول األكؿ يوجد كتاب بعنواف "دركس من القرآف الكرًن" الذم يتحدث   
عن العلـو الدينية. يوجد ايضا كتب بعنواف "كتاب الٌصور )دلرحلة االستماع(" ك 

اللغة العربية. يوجد ايضا كتب "القراءة كالكتابة" ك "التعبَت" الذم يتحدث عن 
 بعنواف "كراسة اخلط" ك "العجم" ك "دليل ادلعلم" ككتب ادلصاحبة. 

يف ادلستول الثاين يوجد كتب بعنواف "دركس من القرآف الكرًن" ك "احلديث   
الشريف" الذم يتحدث عن العلـو الدينية. يوجد ايضا كتب بعنواف "القراءة" ك 

ذم يتحدث عن اللغة. يوجد ايضا كتب بعنواف "النحو" ك "التعبَت" ك "الكتابة" ال
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"الصرؼ" الذم يتحدث عن العربية كيوجد ايضا كتب بعنواف "كراسة اخلط" ك 
 "العجم" ك "دليل ادلعلم" ككتب ادلصاحبة.

يف ادلستول الثالث يوجد كتب بعنواف "دركس من القرآف الكرًن" ك "احلديث  
وجد ايضا كتب بعنواف "الفقو" ك"التوحيد" الشريف" الذم يتحدث عن العلـو كي

الذم يتحدث عن الدينية. يوجد ايضا كتب بعنواف "القراءة" ك "التعبَت" ك "الكتابة" 
الذم يتحدث عن اللغة. يوجد ايضا كتب بعنواف "األدب" ك "النحو" ك "الصرؼ" 
الذم يتحدث عن العربية كيوجد ايضا كتب بعنواف "كراسة اخلط" ك "العجم" ك 

 "دليل ادلعلم" ككتب ادلصاحبة.
يف ادلستول الرابع يوجد كتب بعنواف "دركس من القرآف الكرًن" ك "احلديث   

الشريف" الذم يتحدث عن العلـو كيوجد ايضا كتب بعنواف "الفقو" ك"التوحيد" ك 
"التاريخ اإلسبلمي" الذم يتحدث عن الدينية. يوجد ايضا كتب بعنواف "القراءة" ك 

ك "الكتابة" الذم يتحدث عن اللغة. يوجد ايضا كتب بعنواف "األدب" ك "التعبَت" 
"الببلغة كالنقد" ك "النحو" ك "الصرؼ" الذم يتحدث عن العربية كيوجد ايضا  

 .ِٗكتب بعنواف "كراسة اخلط" ك "العجم" ك "دليل ادلعلم" ككتب ادلصاحبة

 "النحو"("تعريف بكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )المستوى الثاني  . ب

يستخدـ كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" على نطاؽ كاسع يف ادلعاىد   
اإلسبلمية كادلدارس أك اجلامعات اليت تدرس اللغة العربية. سلسلة لغويا "الرابط"، 

مستويات من مستول األكؿ إُف  ْىذا الكتاب مسيت هبذا االسم ألنو َيتوم على 
ة يف كل مستول إُف عدة كتب التعليمي. عدة مستول الرابع الذم ال تزاؿ مقسم

يف ىذا البحث ، حلل الباحثة  َّسبلسل من الكتب ادلدرسية مًتابطة كمتكاملة.
 احملتول الثقايف يف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"(".
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 Ahmad Ghani, https://rumusbilangan.com/kitab-silsilah-talim-al-lughah-al-arabiyyah/ , (diakses 
pada 21 Juni 2021, pukul 12.23) 
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كىي كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية" تصدره إحدل جامعات مدينة الرياض   
جامعة زلمد بن سعود اإلسبلمية. مشًتكوف يف ىذا الكتاب "سلسلة تعليم اللغة 
العربية )ادلستول الثاين "النحو"(" ىو د. عبداهلل بن حامد األستاذ ادلشارؾ يف كلية 
اللغة العربية كمدير ادلعهد السابق كئلشراؼ . ككضع اخلطة ىم جلنة من ادلختٌصُت. 

ألستاذ النحو ادلساعد بادلعهد ك د. عبدالعاطى عبدالعاؿ مث د. أمحد مرغٍت عيسول ا
األستاذ النحو ادلساعد بادلعهد ك د. صبلح الذين صاٌف حسنُت األستاذ علم 
األصوات ادلشارؾ جبامعة األزىار ك أمحد عبدالرمحن حجر مدرس اللغة بادلعهد  

مراجع ىو د. ككتب ادلادة. كإفتتاحٌية ىو جلنة توزيع الكلمات اجلديدة كحصرىا. ك 
زلمد خَت عرقسوسي األستاذ الًتبية جبامعة أـ القرل ك د. عبداهلل اخلثراف األستاذ 
النحو ادلشارؾ يف كلية اللغة العربية. كظبط الرصيد اللغوٌم ىو آدـ إبراىيم أمحد 

. يتضمن  ىذا كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول ُّمدرس اللغة بادلعهد
 على اخلمسة عشرة  كحدات كالسادس كالعشركف دركس، فيها: الثاين "النحو"("

 الدرس األكؿ: الكلمة كأنواعها .ُ
 الدرس الثاين: االسم .ِ
 الدرس الثالث: الفعل كأنواعو .ّ
 الدرس الرابع: أنواع احلرؼ .ْ
 الدرس اخلامس: اجلملة  .ٓ
 الدرس السادس: ادلذكر كادلؤنث .ٔ
 الدرس السابع: ادلفرد كادلثٌت كاجلمع .ٕ
 ادلبتدأ كاخلرب ، ادلبتدأ ادلفرد ادلذكر كادلفرد ادلؤنث الدرس الثامن: .ٖ
 الدرس التاسع: ادلبتدأ ادلثٌت .ٗ

 الدرس العاشر: أنواع اجلمع ، ادلبتدأ اجلمع كخربه .َُ
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 الدرس احلادم عشر: الضمَت كأنواعو ، ادلبتدأ الضمَت .ُُ
 الدرس الثاين عشر: أمساء اإلشارة ، ادلبتدأ اسم اإلشارة .ُِ
 مساء ادلوصولة ، ادلبتدأ اإلسم ادلوصوؿالدرس الثالث عشر: األ .ُّ
 الدرس الرابع عشر: ادلبتدأ ادلضاؼ .ُْ
 الدرس اخلامس عشر: النكرة كادلعرفة .ُٓ
 الدرس السادس عشر: صفة ادلبتدأ كاخلرب .ُٔ
 الدرس السابع عشر: كاف كأخواهتا .ُٕ
 الدرس الثامن غشر: إف كأخواهتا .ُٖ
 الدرس التاسع عشر: الفاعل  .ُٗ
 الضمَت ادلتصلالدرس العشركف: الفاعل  .َِ
 الدرس احلادل كالعشركف: الفاعل الضمَت ادلستًت .ُِ
 الدرس الثاين كالعشركف: ادلفعوؿ بو .ِِ
 الدرس الثالث كالعشركف: صفة ادلفعوؿ بو .ِّ
 الدرس الرابع كالعشركف: االسم اجملركر حبرؼ اجلر .ِْ
 الدرس اخلامس كالعشركف: ظرؼ الزماف كظرؼ ادلكاف .ِٓ
 ستفهاـالدرس السادس كالعشركف: أدكات اال .ِٔ
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المحتوى الثقافي في الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية تحليل المبحث الثالث : 
 )المستوى الثاني "النحو"("

 من قسما عشر مخسة على َيتوم دليل فيو كرد طعيمة أمحد رشدم كتاب يف  
 العربية للثقافة حقيقية أمثلة ، ادلعركضة الثقافية كالقيم ادلفاىيم من انطبلقنا. الثقايف احملتول

 العربية الببلد أمساء كاستخداـ ، العربية األمساء كاستخداـ ،( عربية مبلبس صور)
 كتاب يف ادلوجود الثقايف احملتول الباحث يصف الثالثة ادلناقشة ىذه يف. ِّإٍف كاألجنبية

 "("النحو" الثاين ادلستول) العربية اللغة تعليم سلسلة"

 وقيمها العربية الثقافة مفاهيم .1
إف اإلسبلـ يعتنفو األكثرية الغالبة من األمة العربية من األمة العربية لذلك فإف   

القيم السائدة على ثقافة األمة العربية ىي القيم اإلسبلمية، كهنتم ىنا بأف الثقافة 
اإلسبلمية يتضمن نتاج ادلعرفة كهتدؼ إُف تنمية العقوؿ اإلنساف باألساس كادلفاىيم 

كأنظمة احلياة اإلسبلمية كمتثل العمل كالفكر كالسلوؾ القائم باإلسبلـ. العقائد 
ككانت أساليب كثَتة لدراسة الثقافة من خبلؿ تعلم اللغات األجنبية، كمن ىذه 

( ادلدخل ادلتكامل: التكامل بُت اجلوانب الثقافية ُاألساليب كىي كما يلي: )
يوما يف األسبوع للموضوعات ( ادلدخل ادلنفصل: خيصص ِكاجلوانب التعليمية )

( األسلوب ْ( األسلوب العاـ: للمتخصص كلو خلفية عريضة )ّالثقافية )
. كتبدك ّّاالستهبلِف:  أف يبدأ كل يـو خبمس دقائق من الناقشات حوؿ الثقافة

بشكل متكامل مع  "سلسلة تعليم اللغة العربية"كتاب   مفاىيم الثقافة اإلسبلمية يف
  للغوية كالنصوص.ادلفردات كاألبنية ا
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كتبُت الباحثة يف البياف التاِف عن احملتول الثقايف كىو يتمثل يف أشكاؿ احملتول   
الثقايف كموضوعاتو كقيمو كأىداؼ تعليمو يف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية 

 )ادلستول الثاين "النحو"(". كتعرض البحثة اجلدكاؿ كما يلي:
 ُاجلدكاؿ 

الثقاىف كموضوغاتو كقيمو كأىداؼ تعليميو من الكتاب "سلسلة أشكاؿ احملتول 
 تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"(".

 أىداؼ تعليم احملتول الثقايف أشكاؿ احملتول الثقايف ادلوضوعات الوحدة
يبُت إُف حدث  - عىاـه جىًدٍيده  ُ

خاص كىو: العاـ 
 اجلديد

يظهر لك كيف يقوؿ  -
 عاـ جديد

يظهر العبلقات مع  -
 اآلخرين

حىت يتمكن الطبلب من 
معرفة كيف يقوؿ عاـ جديد 

 لآلخرين.

اًلدو  ِ  يبُت البيئة الريفية - قػىٍريىةه خى
يظهر الوظائف  -

 بالقرية

حىت يتمكن الطبلب من 
معرفة كيفية احلياة يف بيئة 

 ريفية.
رًٍحلىةه  ٓ

 بًالًقطىارً 
 تظهر سفر -
يظهر العبلقات مع  -

 اآلخرين

يف ىذا النص يتم تعليم الطبلب 
كيفية السفر  خاصة عند 
استخداـ كسائل النقل العاـ 
مثل القطارات. عند ركوب 
كسائل النقل العاـ  ال تزعج 
راحة اآلخرين كال تصدر 
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ضوضاء عالية  كال تفتح 
النوافذ دكف إذف من الركاب 

 اآلخرين كما إُف ذلك.
ىٍزرىعىة ٔ

يف  يظهر االقتصاد - ادل
 الزراعة

 يظهر العمل كمزارع -

حىت يعرؼ الطبلب أف 
الزراعة ىي إحدل ركائز 

 االقتصاد
يٍستىٍشفىى  ٔ

ادل
 اجلىًدٍيد

يظهر اخلدمات  -
 العامة يف ادلستشفى

يظهر أمهية احلفاظ  -
 على الصحة

حىت يتمكن الطبلب من 
معرفة أمهية احلفاظ على 
الصحة ككيفية تقدًن 
اخلدمات العامة يف 

 ادلستشفيات
يف احلىًديٍػقىًة  ٕ

ٍنزؿ 
ى
 ادل

ييظهر كقت فراغ  -
العائلة الذم يتم 
 استخدامو للتحدث معنا

يظهر بعض األعماؿ  -
 كادلسؤكليات

حىت يتمكن الطبلب من 
معرفة كيفية التحدث مع 
أكلياء األمور كتعريف 
الطبلب بأنواع سلتلفة من 

 العمل كادلسؤكليات.
ىٍكتىبىة ٖ

خلدمات يظهر ا - ادل
العامة ادلوجودة يف 

 ادلكتبة
بياف االحتياجات  -

التعليمية ادلتوفرة يف 
 ادلكتبة

يظهر كظيفة كأمُت  -

حىت يتمكن الطبلب من 
معرفة كيفية اخلدمات العامة 
ادلتوفرة يف ادلكتبة كمعرفة 
بعض االحتياجات التعليمية 
ادلتوفرة يف ادلكتبة كميكن 
 للطبلب معرفة عمل كأمُت

 ادلكتبة.
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 ادلكتبة
من  ٗ

ابىًة  الصىحى
رىًضيى اهللي 

 عىنػٍهيمٍ 

يظهر بعض أصحاب  -
النيب صلى اهلل عليو 

 كسلم
يظهر بعض قصص  -

 الرسوؿ مع أصحابو 

حىت يتمكن الطبلب من 
التعرؼ على أصحاب النيب 
صلى اهلل عليو كسلم 
كتارخيهم / قصص الصحابة 
مع الرسوؿ حىت يتمكنوا من 
 تعميق ادلعرفة الدينية

 للطبلب.
اللىٍيل  ٗ

 كىالنػىهىار
يظهر األحداث  -

 العامة ليبل كهنارا
يف ىذا النص ، يتعرؼ 
الطبلب على كجود قوة اهلل 
ليبل كهنارا ، كما يتم تضمُت 
آية توضح أمر اهلل بالعبادة 
أثناء النهار كالليل. لذلك ، 
يتوقع من الطبلب أف يكونوا 
شلتنُت لوجود النهار كالليل 

دائمنا رلتهدين يف  كأف يكونوا
 العبادة يف كل مرة.

اٍكربى جىرىاح  َُ
ـ  يف اإًلٍسبلى

يظهر رمز احلضارة  -
كخاصة يف العلـو 

 اجلراحية
 

كمن ادلؤمل أف يعرؼ 
الطبلب إحدل حضارات 
كتاريخ اإلسبلـ من خبلؿ 
ىذا النص الذم َيكي قصة 

 أعظم اجلراح ادلسلم.
يوضح ىذا النص أف الكتب توضيح أف الكتب  - الكتاب ُُ
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أصدقاء مفيدكف ، فمن  لدعم التعليمكسيلة 
خبلؿ قراءة العديد من 
الكتب ، سيعرؼ ادلرء أشياء  
كثَتة من احلياة. حبيث يتوقع 
أف َيفز الطبلب على قراءة 

 الكتب باجتهاد.
ىطىري  ُِ

يظهر كيف سيكوف - ادل
 الطقس عندما متطر.

حىت يتمكن الطبلب من 
عند معرفة حالة الطقس 

ىطوؿ األمطار حىت يتمكن 
 الطبلب من توقعها.

ميكن للطبلب معرفة قصة  ركاية مدينة القدس - القيدسي  ُِ
مدينة القدس اليت تعد كاحدة 
من تاريخ اإلسبلـ كاليت  
كانت اذباه القبلة ألكؿ مرة 
على كجو التحديد يف 
ادلسجد األقصى الواقع يف 

 القدس.
ـ  ُّ اإًلٍسبلى

 كىالعلم
الًتبية كالتعليم  يظهار -

 يف اإلسبلـ
كمن ادلتوقع أف يعرؼ 
الطبلب أمر التعلم ألكؿ مرة 
يف اإلسبلـ ، أم من خبلؿ 

. ٓ-ُنزكؿ سورة العلق 
لتعميق ادلعرفة الدينية 

 للطبلب.
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ييظهر مناسبة خاصة - موسم احلج ُّ
 كىي موسم احلج

 يظهار الزماف كادلكاف-

حىت يتمكن الطبلب من 
اإلسبلـ  معرفة أحد أركاف

كىو احلج الذم ال ميكن 
أداؤه إال مرة كاحدة يف السنة 
، كبالتحديد يف شهر 
الذحلجة ، كذلك لزيادة 
 البصَتة الدينية لدل الطبلب.

يف مىٍكتىًب  ُْ
ًٍيد  الربى

يظهار اخلدمات  -
العامة يف مكتب 

 الربيد
يظهار الوظيفة   -

كموظف يف مكتب 
 الربيد

حىت يتمكن الطبلب من 
كيفية اخلدمة العامة يف   معرفة

 مكتب الربيد

يعلم ىذا النص كيفية ملء  يعرض كقت الفراغ - الوىٍقتي  ُٓ
كقت الفراغ بأنشطة مفيدة 
سلتلفة ، حبيث ييتوقع من 
الطبلب أف يكونوا قادرين 
على استخداـ كقت فراغهم 

 كإدارة كقتهم بشكل جيد.
عىلىى شىاًطئ  ُٓ

 البىٍحر
من ادلتوقع من ىذا النص ،  يعرض رحلة -

أف يكتشف الطبلب كيف 
 تسَت األمور على الشاطئ

خيربنا ىذا النص كيف مت يظهر ادلعاَف احلضارية  -مىٍسًجد  ُٓ
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إدراج تاريخ إنشاء مسجد  اإلسبلمية الزىٍىرىاء
الزىراء يف تاريخ اإلسبلـ ، 
لذلك من ادلأموؿ أف يضيف 

 نظرة ثاقبة للطبلب.
 

كفقنا لعنواف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("، فإف   
غالبية زلتويات ىذا الكتاب ىي مادة علـو ضلوية. يف حُت أف ادلهارات اللغوية 
األربع موجودة كلكنها غَت متوازنة متامنا. يوجد يف ىذا الكتاب العديد من النصوص 

رة القراءة، ككجود نصوص حوارية ايضا  اليت ميكن أف القرائية اليت ميكن أف تدعم مها
 تدعم مهارات الكبلـ كاالستماع. 

ـه    بعض موضوعات التعلم يف كل فصل من ىذا الكتاب تتعلق باحلياة مثل "عا
" كاٍف. كىناؾ من يركم تاريخ اإلسبلـ مثل  جديده" ك"رحلةه بالقطاًر" كادلكتبة كادلطري

ـ" ك"القدس" كاٍف الذم "من الصحابًة رضى اهلل عنهم " ك" اٍكربى جىرىاح يف اإًلٍسبلى
َيتوم بالطبع على دركس للقارئ. يقدـ ىذا الكتاب أيضنا عدة صور تشرح ادلوقف 
يف نصوص الدرس دلساعدة ادلعلم على إيصاؿ الدرس كمساعدة الطبلب على فهم 

 الدرس بدقة من خبلؿ كصف ادلوقف الفعلي.  
وعنا يف ىذا الكتاب ، ىناؾ تسعة عشر موضوعنا متعلقنا من أصل ستة كعشرين موض 

 بالثقافة. كيقدـ الباحثة البيانات كما يف اجلدكؿ التاِف:
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 ِاجلدكؿ 
عربية )ادلستول موضوعات ثقافية رئيسية يف الكتاب التعليمي "سلسلة تعليم اللغة ال

 الثاين "النحو"("

 صفحة موضوعات الدرس الوحدة رقم
ـه  ُ ُ ُ ًدٍيده  عىا  ِِ جى
اًلدو  ِ ِ ِ  ِّ قػىٍريىةه خى
 ٕٔ رًٍحلىةه بًالًقطىارً  ٕ ٓ ّ
ىٍزرىعىة ٗ ٔ ْ

 ٔٗ ادل
يٍستىٍشفىى  َُ ٔ ٓ

ادل
 اجلىًدٍيد

َُٓ 

ٍنزؿ  ُُ ٕ ٔ
ى
 ُُِ يف احلىًديٍػقىًة ادل

ىٍكتىبىة ُِ ٖ ٕ
 ُّٕ ادل

ابىًة  ُّ ٗ ٖ من الصىحى
 رىًضيى اهللي عىنػٍهيمٍ 

ُْٗ 

 ُٗٓ كىالنػىهىار اللىٍيل ُْ ٗ ٗ
اٍكربى جىرىاح يف  ُٓ َُ َُ

ـ  اإًلٍسبلى
ُٕٔ 

 ُٕٓ الكتاب ُٔ ُُ ُُ
ىطىري  ُٕ ُِ ُِ

 ُٖٓ ادل
 ُّٗ القيدسي  ُٖ ُِ ُّ
ـ كىالعلم ُٗ ُّ ُْ  َُِ اإًلٍسبلى
 ُِّ موسم احلج َِ ُّ ُٓ
ًٍيد ِّ ُْ ُٔ  َِْ يف مىٍكتىًب الربى
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 ِْٖ الوىٍقتي  ِْ ُٓ ُٕ
عىلىى شىاًطئ  ِٓ ُٓ ُٖ

 البىٍحر
ِٕٓ 

 ِٔٔ مىٍسًجد الزىٍىرىاء ِٔ ُٓ ُٗ
 

 ّاجلدكؿ 
نصوص حوارية كنصوص قرائية يف الكتاب التعليمي "سلسلة تعليم اللغة العربية 

 )ادلستول الثاين "النحو"("

نصوص  رقم
 حوارية

نصوص  رقم صفحة
 قرائية

 صفحة

يف احلىًديٍػقىًة  ُ
ٍنزؿ 

ى
 ادل

ـه  ُ ُُِ  ِِ جىًدٍيده عىا

اًلدو  ِ ِْٗ الوقت ِ  ِّ قػىٍريىةه خى
 ّٗ ًإُفى أىيب  ّ   
سبلىحي  ْ   

 احلىيػىوىافً 
ْٗ 

 ٖٓ األىٍزىىاري  ٓ   
الصياد  ٔ   

 كاحلماـ
ٕٔ 

 ٕٔ رًٍحلىةه بًالًقطىارً  ٕ   
   ٖ  ً البىطََّتى

 كالسيٍلحىفاةي 
ٖٓ 

ىٍزرىعىة ٗ   
 ٔٗ ادل
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يٍستىٍشفىى  َُ   
ادل

 اجلىًدٍيد
َُٓ 

ىٍكتىبىة ُُ   
 ُّٕ ادل

ابىًة  ُِ    من الصىحى
رىًضيى اهللي 

 عىنػٍهيمٍ 

ُْٗ 

 ُٗٓ اللىٍيل كىالنػىهىار ُّ   
اٍكربى جىرىاح  ُْ   

ـ  يف اإًلٍسبلى
ُٕٔ 

 ُٕٓ الكتاب ُٓ   
ىطىري  ُٔ   

 ُٖٓ ادل
 ُّٗ القيدسي  ُٕ   
ـ  ُٖ    اإًلٍسبلى

 كىالعلم
َُِ 

 ُِّ احلجموسم  ُٗ   
 ِِّ ادلاء َِ   
شئ ال تراه  ُِ   

 عيناؾ
َِّ 

يف مىٍكتىًب  ِِ   
ًٍيد  الربى

َِْ 

عىلىى شىاًطئ  ِّ   
 البىٍحر

ِٕٓ 

 ِٔٔمىٍسًجد  ِْ   
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 الزىٍىرىاء
 

يف كل درس ، يتم تقدًن العديد من ادلفردات كادلصطلحات اجلديدة لزيادة   
بالفعل. كما أف ادلفردات ادلستخدمة متنوعة كمنظمة ادلفردات اليت ميتلكها الطبلب 

من البسيط إُف الصعب. َيتوم كل درس على نصوص قراءة أك حوار من أجل 
زيادة معرفة الطبلب ألنو يف كل نص جيب أف يكوف ىناؾ حكمة. باإلضافة إُف 
ذلك ، ىناؾ أيضنا مواد علـو النحو تدرجيية كمنظمة من األساسي إُف األكثر 

. مثل: "الكلمة كأنواعها" ك "االسم" ك "الفعل كأنواعو" كاٍف. يوجد يف ىذا تفصيبلن 
الكتاب أيضنا العديد من األسئلة التدريبية لتقييم قدرات الطبلب، مثل: ربديد الفعل 
ادلناسب يف الصورة كأكمل اجلمل ادلفقودة كإجابة عن األسئلة حسب القراءة كاٍف. 

 كادلواد ادلوجودة يف كل درس. تتكيف بعض التدريبات مع النصوص
يغطي ىذا الكتاب الثقافات احمللية العربية كاإلسبلمية اليت ميكن أف تدعم قدرة   

الطبلب على التفاعل مع الناطقُت باللغة العربية أك مع الغَت الناطقُت هبا، يشرح 
 الوضع كالظركؼ االجتماعية يف أماكن اخلدمة العامة. مثل يف ادلستشفي كادلكتبة

كالقطار. ىناؾ أيضنا بعض التاريخ اإلسبلمي كبعض القصص ألصحاب الرسوؿ 
صلى اهلل عليو كسلم حىت يتمكنوا من فتح عقوؿ الطبلب كتقدًن معرفة دينية كاسعة 

 للطبلب.

 . نماذج حقيقية من االستخدام اللغوي للعربية 2
كفهم إف رلرد مقدمة للثقافة بالكلمات ال تكفي إلعطاء الطبلب صورة    

، من أفضل الطرؽ استخداـ الصور اليت  لذلكحقيقيُت للثقافة العربية كاإلسبلمية. 
تظهر مواقف حقيقية. إُف جانب ذلك ، ميكن أف يساعد أيضنا يف زيادة االىتماـ 

يف ىذا الكتاب مثبل ىناؾ  كربفيز الطبلب على تعلم اللغة العربية كالتعرؼ عليها.
 تدعمو ، لكنها ليست كثَتة ألف ىذا الكتاب يستخدـ العديد من الصور ادللونة اليت
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لطبلب ادلستول األعلى الذين يركزكف بشكل أكرب على الدرس. بعض الصور الداعمة 
 الواردة يف ىذا الكتاب مثل: صور مبلبس عربية كصور أحواؿ يف القطار إٍف. 

 كتربز مناذج حقيقية يف ىذا الكتاب الذم َيتوم على اجلدكؿ اآلتية:  
 
 

 ْاجلدكؿ 
منادج حقيقية عن صور ادلبلبس العربية يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول 

 الثاين "النحو"("

 الصفحة الدرس الوحدة رقم
ُ ُ ُ ِِ 
ِ ِ ّ ّٗ 
ّ ٓ ٕ ٕٔ 
ْ ٔ ٗ ٗٔ 
ٓ ٔ َُ َُٓ 
ٔ ٖ ُِ ُّٕ 
ٕ ُُ ُٔ ُٕٓ 
ٖ ُّ ُٗ َُِ 
ٗ ُّ َِ ُِّ 
َُ ُْ ِّ َِْ 
ُُ ُٓ ِْ ِْٖ 
 ِٕٔ (ُتدريبات ) تدريبات عامة ُِ

 



42 
 

كادلقصود بالصور ادلبلبس العربية تعٌت كالرجاؿ يستعمل القميص كاإلزار كالرداء  
كقلنسوة، كالنساء يستعمل اللباس مسطور لكل عورهتا كاخلمار على رأسها، كىذه  

احملتول الثقايف كلها من األشكاؿ الثقايف ادلبلبس العربية. من خبلؿ ذلك يتم عرض 
للحياة العربية كالقطاع اإلسبلمي حىت يتمكن الطبلب من تكوين صورة كاضحة عن 

 ثقافة اجملتمع العريب.

 واألجنبية العربية األسماء  استخدام. 3
الثقافة اإلسبلمية جزء من الثقافة العربية كذلا خاصية يف شكل اللغة. مثبل يف    

، ميكن رؤية الشخص من حيث أتى أك من أين كلد  االسم ، االسم ىو اذلوية الذاتية
كيعيش على أساس االسم. ميكن أف أمساء يشَت أيضا إُف ثقافة. أمساء الشخصيات 
ادلستخدمة يف ىذا الكتاب ىي أمساء عربية فقط كبعضها مذكور بأمساء بعض 

الثقافة  أصحاب النيب. ردبا ألف ادلؤلف من اجلزيرة العربية مباشرة لذا فهو يريد تقدًن
 ىناؾ. 

 كتربز األمساء العربية يف ىذا الكتاب الذم َيتوم على اجلدكؿ اآلتية:   
 ٓاجلدكؿ 

 استخداـ األمساء العربية يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

 الصفحة أسماء عربية الدرس الوحدة رقم
التدريبات  ُ

 الثالث
إبراىيم، رشيد،  

زلمد، عبداهلل، 
 امساعيل 

ُٖ 

 ِٔ- ِِ سعيده  ُ ُ ِ
خالده، عًليٌّ،  ُ ُ ّ

 إٍبراىيم
ِٕ 

 ِٗ إمٍسىاًعيل، إبراىيم ُ ُ ْ
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اًلده  ِ ِ ٓ  ّّ-ِّ خى
 ّٓ خىالده، فىًطمىةه  ِ ِ ٔ
ىشىاـ،  ِ ِ ٕ

ميٍصطىفى، 
 ، فىاًطمىةي، زىيٍػنىبي
 زلىٍميٍوده، عيٍثمىافي 

ّٔ 

 َْ-ّٗ عزيز،عبدياهلل ّ ِ ٖ
عائشة،  ّ ِ ٗ

إمساعيلي، عبد 
الرمحن، فاطمةي، 
 ، إبرىاىيم، عىًليُّ
اًلده،  خىًدجٍيىةي، خى
أمحدي، سىًعٍيده، 

عٍثمىافي، زلمود، 
عىٍبدي احلميًد، 

    عىٍبدياهلل 

ْْ-ْٕ 

، عىبد  ْ ّ َُ عيمىرى
الرمحن، 

 إمساىًعٍيلي، سىًعٍيدي 

ٓٔ-ٕٓ 

عىٍبديالًَّطٍيًف،  ٓ ْ ُُ
ـه،  خىالده، ًىشىا
 ، عىاًئشىةى، عىبَّاسه

ح الدينً   صىبلى

ِٔ-ْٔ 
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 ُٕ فىًطمىةي، لىيػٍلىى ٔ ْ ُِ
 ٕٗ-ٕٔ عيمىري  ٕ ٓ ُّ
عىٍبدي القىدًر،  ٕ ٓ ُْ

ًلٍيله   خى
ُٖ 

ـه  ٕ ٓ ُٓ  ِٖ ًىشىا
ُٔ ٓ ٖ  ، عىبدياهلل، عىليُّ

 رىًشٍيده 
ُٗ 

 ٓٗ فىًطمىةي  ٖ ٓ ُٕ
 َُٗ زليىمَّده  َُ ٔ ُٖ
خىًلده، سىًعٍيده،  ُُ ٕ ُٗ

 عىٍبدياهللً 
ُِِ 

عىائشة، علىُّ ٍبني  ُُ ٕ َِ
أىيب طىاًلب، 
خىًدجٍيىةي بًٍنتي 

خيوىٍيًلدو، عيٍثمىافي 
ٍبني عىفَّافى، 

ًلٍيمىةي السٍَّعًديَّةي،  حى
ـي أىمٍيىنى احلىبىًشيَّةي،  أ
اًلدي بٍػنيالوىلًٍيًد،  خى

عىٍمريك بني 
العىاًص، ابيو 

عيبػىٍيدىة عىاًمري ابني 
عبداهلل اجلىرَّاحي 

ُِّ 
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بىة رىٍسوؿي  )صىحى
 (اهلل

 ُٖٓ عىبَّاسه  ُّ ٗ ُِ
 ُِٔ خىًلد، زلمَّد ُْ ٗ ِِ
 ُٕٔ خىلىف بني عبَّاسو  ُٓ َُ ِّ
 ُُٕ خلف، عثماف ُٓ َُ ِْ
 ُِٕ فاًطمة ُٓ َُ ِٓ
فاطمة، صاٌف،  ُٔ ُُ ِٔ

عيمر، سعادي، 
 عائشة، داكد

ُِٖ-ُّٖ 

 ُٖٗ-ُٖٖ خالده  ُٕ ُِ ِٕ
خالد بن الوليد،  ُٕ ُِ ِٖ

علي بن أيب 
ىاركف طالب، 

 الرَّشٍيدً 

َُٗ 

 ُُٗ عيٍثمىافي  ُٕ ُِ ِٗ
 ُْٗ إبراىيم ُٖ ُِ َّ
 ُٕٗ عبد الرمحن ُٖ ُِ ُّ
عمرا بن  ُٗ ُّ ِّ

 اخلطاب
َِٖ 

 ِِِ زىيٍػنىبي  َِ ُّ ّّ
 ِّٓ عباس بن فرناس ِِ ُْ ّْ
ـه،  ِِ ُْ ّٓ  ِّٕ-ِّٔإبراىيم، ىشا
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 مرًن
 ِْٓ عبداهلل ِّ ُْ ّٔ
 ِّٕ خلد بن الوليد ِّ ُْ ّٕ
حامده، سعيد،  ِْ ُٓ ّٖ

 كالدي 
ِْٗ 

 ِْٓ إبراىيم، ىشاـه  ِْ ُٓ ّٗ
موسى رضىى هلل  ِْ ُٓ َْ

 عنو
ِٓٓ 

 ِِٔ-ِٕٓ عامره  ِٓ ُٓ ُْ
 ِْٔ إبراىيم، عىًليٌّ  ِٓ ُٓ ِْ
 ِٕٔ-ِٔٔ عبدي الرمحن ِٔ ُٓ ّْ
عمري بن  ِٔ ُٓ ْْ

اخلطاب، عبد 
اهلل بن الزبَت، 

 عبداهلل

َِٕ 

 
 َْكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"(" حواِف كرد يف     

امسنا ككلها أمساء عربية منوذجية ، كما كرد فيو عدة أمساء ألصحاب النيب. من بُت 
 األمساء ادلذكورة يف اجلدكؿ أعيدت كتابة العديد من األمساء يف عدة صفحات.

 يةواألجنب العربية البالد األسماء استخدام. 4
لكي نعكس الثقافة العربية اإلسبلمية يف سلتول كتب تعليم اللغة العربية كلغة    

أجنبية ميكن عرض ادلعاَف احلضارية، كنعٍت هبا تلك ادلواقف األساسية اليت ينبغي أف 
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يتعلمها الدرس األجٍت من غَت الناطقُت باللغة العربية يف ادلستول األكؿ، ككيف 
 :ّْ أدائو أـ يف لغتو كىييسلك سلوكا صحيحا سواء يف

كيف يتعرض على آثار البلد الذم يزكره سواء كانت آثار قدمية أـ ذات  .ُ
 طابع أـ آثار إسبلمية.

 كيف يستطيع أف يزكر ادلناطق السياحة اذلامة. .ِ
إف اذلدؼ األساسي يف تعليم اللغة كثقافتها ىو إمكاف الدارسُت االقًتاب 

ادلستهدفة )ثقافة اللغة اليت يراد تعلمها( من طريقة الناس الوصوؿ إُف ما لدل الثقافة 
يف معيشتهم كاذباىاهتم كعاداهتم. فمن ادلعلـو أف الثقافة مفهـو عريض جدا َيتول  

 .ّٓكل جوانب حياة اإلنساف
بناءن على الشرح أعبله ، من الضركرم إدخاؿ أمساء  ادلناطق أك ادلدف أك البلداف 

تعليمي. باإلضافة إُف أف أمساء الدكؿ العربية كالدكؿ األجنبية العربية كأجنبية يف كتاب 
من العناصر األساسية اليت جيب أف تكوف يف الكتب التعليمي العربية. خاصة يف 
دراسة الثقافة من خبلؿ معرفة البلداف ادلوجودة ، ستكوف قادرة على فتح عقوؿ 

يف الكتاب ، ميكن للطبلب الطبلب. لذلك إُف جانب القدرة على تعلم اللغة الواردة 
أيضنا احلصوؿ على رؤية كاسعة حوؿ ادلعرفة العامة كسيصبحوف فيما بعد توفَت 

 الطبلب للتواصل بشكل كاقعي يف البيئة احمليطة. 
 كتربز أمساء الببلد العربية األجنبية يف ىذا الكتاب كما يف اجلدكؿ األتية:
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 ٔاجلدكؿ 
يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول  استخداـ األمساء الببلد العربية

 الثاين "النحو"("

األسماء البالد  الدرس الوحدة رقم
 عربية

 الصفحة

 ِّ شللكة العربٌية ُ ُ ُ
سعوديٌة، مكَّةي  ُ ُ ِ

ادلكرَّمةي، مدينةي 
 ادلنػىوَّرىةي، ريَّاضي 

ِٔ 

 ّٗ ريَّاض ّ ِ ّ
 ّٔ كوٍيت ٓ ْ ْ
مكَّة، بىاكٍستىاف،  ُُ ٕ ٓ

 مٍغرب، ًعراؽً 
ُِّ 

 ُٔٓ حىبىشىة ُّ ٗ ٔ
 ُُٕ، ُٕٔ أندلس ُٓ َُ ٕ
ٍوفىة،  ُٕ ُِ ٖ ًعرىاؽ، كى

ادي   بػىٍغدى
َُٗ 

 ُْٗ قيٍدس، فلسطٍُتى  ُٖ ُِ ٗ
 ِِِ مكة ادلكىرَّمةً  َِ ُّ َُ
 ِّٓ أندليس ِِ ُْ ُُ
شللكة العىربية،  ِّ ُْ ُِ

 سعوديَّة
ِْْ 

 ِٔٔ أندليس ِٔ ُٓ ُّ
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 ِّٕ إيٍػرىاف ِٔ ُٓ ُْ
يتم ذبميع استخداـ أمساء الدكؿ العربية ىنا حسب البلداف اليت نشأت من 

يف ىذا الكتاب توجد أمساء ىذه الدكؿ العربية يف بعض النصوص  .الشرؽ األكسط
تتضمن بعض أمساء األماكن  .ادلوجودة كبعضها مذكور أيضنا يف بعض أسئلة ادلمارسة

سعوديٌة كمكَّةي ادلكرَّمةي كمدينةي ادلنػىوَّرىةي  :يف ىذا الكتاب ما يلي أك البلداف العربية الواردة
 .كآخر كريَّاضي كبىاكٍستىاف كأندلس كًعرىاؽ كإيٍػرىاف

 ٕاجلدكؿ 
استخداـ األمساء الببلد األجنبية يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول 

 الثاين "النحو"("

 الصفحة بالد أجنبية الدرس الوحدة رقم
 ِّ طوكيو ُ ُ ُ
 ِٔ آسيا ُ ُ ِ
آسيا،أفريقيا،  ِ ِ ّ

 أيٍكريبَّا، أٍمرًٍيكاى 
ّٕ 

ًىنًد، ماٍلًدٍيًف،  ُُ ٕ ْ
 تىاٍيبلٍند

ُِّ 

 ُّٕ آسيا ُِ ٖ ٓ
 ىذا يف أيضنا كارد العربية خارج البلداف أك األماكن أمساء استخداـ عن أما 

 البلداف أك األماكن أمساء استخداـ ذبميع يتم .الكثَت ىناؾ يكن َف كإف ، الكتاب
 غرار على .األكسط الشرؽ خارج البلداف أك األماكن أمساء على بناءن  العربية خارج

 العربية خارج البلداف أك األماكن أمساء بعض توجد ، العربية الدكؿ أمساء استخداـ
 بعض يف أيضنا مذكور كبعضها ادلوجودة النصوص بعض يف الكتاب ىذا يف ادلتضمنة

 كآخر. آسيا ك أٍمرًٍيكاك  تىاٍيبلٍندك  طوكيو :يلي كما. ادلمارسة أسئلة
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 معينة لبالد خرائط إشتمال. 5
لكل شعب ثقافتو اليت يتميز هبا عن غَته، تنعكس ىذه الثقافة على لغة ىذا   

الشعب، كمن أىداؼ تعليم اللغة األجنبية كال سيما لكي يستوعب دارسوىا الثقافة 
ادلستهدفة )ثقافة اللغة اليت يراد تعلمها( ىو االتصاؿ بركح األمة بأكسع ما ميكن، 
كعلى ىذا ظهرت احلاجة عن الببلد اليت يراد تعلمها، كىذه كلها سوؼ تعطي صورة 
حية ككاضحة لدل الطبلب عن الثقافة كاجملتمع العريب على االختبلؼ ببئاتو 

 كتقاليده.
ا دكرا عظيماال دلعرفة الزائر ذلا كيف يسلك سلوكا كمعرفة البلداف كاألماكن ذل

 :ّٔصحيحا سواء يف آدائو أـ يف لغتو كىي
 كيف يتعرؼ على أمساء أىم الببلد يف العاَف. .ُ
 كيف يتعرؼ على أمساء الببلد العربية  .ِ
 كيف يستجدـ اخلريطة كيتعرؼ على االذباىات  .ّ
 كيف يتعرؼ على أىم ادلناطق يف البلد العريب الذم يزكره .ْ

كباإلضافة إُف ذلك فإف خرائط الببلد ادلعينة سوؼ تساعد الطبلب على فهم 
مواقع الشعوب اليت يتعلموف لغتها كما يتمكنوف من فهم بعض اخلصائص ادلوجودة 
يف تلك الشعوب على سبيل ادلثاؿ أمساء مدف الببلد، عدد السكاف، مزايا الببلد 

ات، كادلصانيع، كادلصارؼ، سبيل ادلثاؿ العاصمة، أماكن للًتكيح، كالشرك
 كادلشكبلت اليت تواجهها الشعوب.

لكن بناءن على ما مت شرحو ، لؤلسف ىذا الكتاب ال َيتوم على أم خرائط. 
 حىت ال َيصل الطبلب على حملة عامة عن ادلنطقة أك ادلكاف ادلذكور يف الكتاب.

                                                           
36

)القاهرة:مكتبةوهبة،الطبعةالمرجع في تعليم اللغة الغربية لألجانب من النظرية إلى التطبيقفتحًعلًٌونسوآخرون، 

 142األولى(ص.



58 
 

 العربية العمالت بعض عن معلومات. 6
خاؿ العملة العربية. لكن يف كتاب "سلسلة تعليم من أسس التعلم الثقايف إد  

يعطي مثاالن كاحدان إلدخاؿ العملة العربية.   اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("
لذلك ، إذا كاف مع مثاؿ كاحد فقط ، فلن يكوف قادرنا على تقدًن العملة على 

 نطاؽ كاسع للطبلب. 
 اب َيتوم على اجلدكؿ اآليت:كتربز معلومات عن أية عملة يف ىذا الكت 

 
 ٖاجلدكؿ 

معلومات عن أية عمبلت يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين 
 "النحو"("

 الصفحة أية عمالت الدرس الوحدة رقم
 ُِْ رًياىؿه كىاًحده  ِْ ُْ ُ

 
 العربية األعداد تعليم. 7

كمن األمور ادلهمة ىي معرفة األرقاـ العربية. األرقاـ العربية ىي ادلادة األساسية   
يف تعلم اللغة العربية. بينما َف يعد يتم تقدًن األرقاـ العربية يف ىذا الكتاب ألف ىذا 
الكتاب يركز فقط على علم النحول . كمع ذلك ، يتم إدراج األرقاـ العربية ىنا يف 

 دة ، كما ىو احلاؿ عند ذكر التسلسبلت أك الًتقيم. بعض ادلواد ادلوجو 

 المعروضة الثقافية المواد في االنطباع .8
إف الثقافة ادلقدمة يف كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين 

ىي يف شكل مفاىيم كقيم ثقافية عربية إسبلمية مثل األنشطة اليومية   "النحو"("
كأيضان بعض األحداث كخاصة يف اإلسبلـ مثل احلج كىناؾ أيضان بعض التاريخ 

االنطباع الذل خيرج بو القارئ من خبلؿ ادلواد الثقافية ادلعركضة يف كتاب العربية اإلسبلمي. 
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تعلم ىذا الكتاب يستطيع القارئ لفهم الثقافة فيو من عن متحدثي اللغة العربية كثقافتهم، ب
 حيث لغتو، عادتو ككذلك طبيعتو.

 العربي عن الشائعة الثقافية النمطية. 9
 ىو دبا مرتبطة كانت إذا مهتمُت الطبلب سيكوف ، العربية مثل لغة تعلم يف  

 كاإلسبلـ العربية الثقافة عن فقط الكتاب ىذا تقدًن يتم .كالبيئها حوذلا موجود
 العريب االنساف عن الشائعة الثقافية النمطية من الكتاب ىذا كيتحرر عاـ بشكل

 .كاجلمل ،آبار صحراء كمثل الشائعة الثقافية النمطية إُف بنظر

 بغيرها العربية الثقافة مقارنة. 10
كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"(" ال يعطي القارئ   

دلقارنة الثقافة العربية بالثقافات األخرل ألف الغرض من ىذا الكتاب ىو تعلم فرصة 
علم النحول اللغة العربية. ال ربتاج الكتب الًتبوية إُف إثبات تفوؽ ثقافتها على 
الثقافات األخرل ، ألف لكل ثقافة خصائصها ككظائفها يف رلتمع معُت. الثقافة اليت 

 العربية كاإلسبلمية حسب أصل ادلؤلفُت. َيتويها ىذا الكتاب ىي الثقافة

 العربية الثقافة عن المعلومات حقيقة. 11
تعلم اللغة العربية ال يقتصر فقط على تعلم ادلهارات اللغوية كعناصر اللغة. لكن   

يف تعلم اللغة العربية ، ال ميكن فصلها عن الثقافة العربية اإلسبلمية. جيب أف هتتم 
افة العربية كثقافة اللغة اليت تتم دراستها كالثقافة احمللية الكتب التعليمية بالثق

لؤلشخاص الذين يتعلموف اللغة نفسها من أجل تسهيل تعلم الطبلب عند االتصاؿ 
 بية كاإلسبلمية ادلوجودة مناسبةدبا يدكر حوذلم. يف ىذا الكتاب ، تعترب الثقافة العر 

الثقافة يف ىذا الكتاب ىي الثقافة فإف . ف مؤلف ىذا الكتاب ىو عريب األصلأل
 العربية فقط كاإلسبلـ بشكل عاـ.
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 والعالمي العربي بالتراثين الثقافي المحتوى عالقة .12
 يوجد "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"(" الكتاب ىذا يف  

 لغَت العربية باللغة مادة طعيمة طورت ، حبثها على بناءن  ، الثقافة من عديدة أنواع
البيانات الشخصية كالعمل مثبل:  .ادلوضوعات مادة عشرين على ربتوم العرب

 ىذا َيتوم ، ذلك كمع. ّٕكالسفر كالعبلقات مع اآلخرين ك ادلعاَف احلضارية كاٍف
 نص ىناؾ ، ادلثاؿ سبيل على  .كالعادلي العريب ُتبالًتاث يتعلق زلتول على الكتاب
 عدة كذكر ، األندلس يف اءالزىر  كمسجد القدس يف األقصى ادلسجد عن َيكي
 ،. كأكركبا كأمريكا أفريقيا مثل األجنبية كادلدف األجنبية كالدكؿ القارات مثل مناطق
 .تايبلند ، اذلند ، طوكيو ، آسيا

 معينة ثقافية أو سياسية اتجاهات .13
 سلصص "النحو"(""سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين  الكتاب ىذا  

كعلى ىذا يرل الباحث بأف معرفة  .مرة ألكؿ يتعلموف الذين لؤلشخاص أك للمبتدئُت
االذباىات السياسية َف يكن الزما للدارسُت يف ىذه ادلرحلة كعليو اليشكل نقصا يف احملتول 

  الثقايف للكتاب.

ليم اللغة كإف االذباىات  الثقافية اليت تظهر اظهار جليا يف الكتاب "سلسلة تع
كىي اذباىات ثقافية إسبلمية تعٌت بادلعتقدات   العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

كادلفاىيم كادلبادئ كالقيم كأمناط السلوؾ اليت يقرىا الدين اإلسبلمية. باإلضافة إُف 
االىتماـ باللغة ادلوجودة يف الكتاب ، فإف ىذا الكتاب يهتم أيضنا بالثقافة العربية 

ية حىت يتمكن الطبلب من فهم اإلسبلـ كإقامة عبلقات اجتماعية جيدة. اإلسبلم
 عدة "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"(" الكتاب ىذا يف يوجد

 .الدرس بعض يف النص موضوعات يف موجودة الثقافية اذباىات
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تعليم اللغة العربية "سلسلة كمن أىم االذباىات الثقافية اليت يهذؼ إليها الكتاب   
 كما يلي:  )ادلستول الثاين "النحو"("

 ٗاجلدكؿ 
 أىم االذباىات الثقافية يف الكتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ادلستول الثاين "النحو"("

 الصفحة الوحدة االتجاهات الثقافية رقم
 ِّ ِ السكن ُ
ِ 

 العمل
ِ ِّ 
ٔ ٗٔ 
ٕ ُُِ 

ّ 
 كقت الفراغ

ٕ ُُِ 
ُٓ ِْٖ 

ْ 
 السفر

ٓ ٕٔ 
ُٓ ِٕٓ 

ٓ 

 العبلقات مع اآلخرين

ُ ِِ 
ٔ َُٓ 
ٖ ُّٕ 
ُْ َِْ 

ٔ 
 ادلناسبات العامة كاخلاصة

ُ ِِ 
ٗ ُٓٗ 
ُّ ُِّ 

 َُٓ ٔ الصحة كادلرض ٕ
 ُّٕ ٖ الًتبية كالتعليم ٖ
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ُُ ُٕٓ 
ُّ َُِ 

ٗ 
 اخلدمات

ٔ َُٓ 
ٖ ُّٕ 
ُْ َِْ 

َُ 
 احلضاريةادلعاَف 

ُِ ُّٗ 
ُّ َُِ 
ُٓ ِٔٔ 

 ٔٗ ٔ احليات االقتصادية ُُ
ُِ 

 الدين كالقيم كالركحية

ٗ ُْٗ 
َُ ُٕٔ 
ُّ َُِ 
ُْ ُِّ 
ُٓ ِٔٔ 

 ُِّ ُّ العبلقات الزمانية كادلكانية ُّ
 ربتوم أف جيب ، الناطقُت لغَت عربية مادة تطوير يف ، طعيمة أمحد رشدم كفقنا 
 ال" عربيةال الغة تعليم سلسلة" كتاب يف بينما .األقل على موضوعنا عشرين على

 عشرة ثبلث كىذه .موضوعنا عشرين من مناسبنا موضوعنا عشر ثبلثة سول يوجد
 :يلي ما عشر ثبلثة ادلوضوعات تشمل. كحدة كثبلثُت اثنتُت يف موجودة موضوعان 
 كآخر. الدين كالقيم كالركحيةك  السفرك  العملك  السكن
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 البحث ملخص . أ
بناءن على صياغة ادلشكلة ، يوجد يف ىذا الكتاب تسعة عشر مادة ربتوم على   

زلتول ثقايف فيو، مثاؿ: "عاـه جديده" ك"القدس" ك"مسجد الزىراء" اٍف. تشمل 
كأمساء   أشكاؿ احملتول الثقايف يف ىذا الكتاب األمساء العربية  كصور ادلبلبس العربية

الببلد العربية كاألجنبية كأماكن اخلدمة العامة كبعض التاريخ اإلسبلمي. مت تضمُت 
 معظم احملتول الثقايف يوجد يف النصوص ادلوجود على كل درس.

 اللغة كتب ربليل دليل يف الوارد الثقايف للمحتول عشر الثبلثة النقاط بُت من 
 كتاب يف الثقايف احملتول من فقط نقاط سبع ىناؾ ، بطعيمة اخلاص األجنبية
 الثقافة مفاىيم :ىو ىذا)ادلستول الثاين "النحو"(".  العربية اللغة تعليم "سلسلة

 األمساء  استخداـ (ّمناذج حقيقية من االستخداـ اللغوم للعربية  (ِكقيمها  العربية
 عن معلومات (ٓكاألجنبية  العربية الببلد األمساء استخداـ (ْكاألجنبية  العربية
 احملتول ( عبلقةٕالعربية  الثقافة عن ادلعلومات حقيقة (ٔالعربية  العمبلت بعض
نظرنا ألف ىذا الكتاب سلصص لدراسة علم ضلو، . كالعادلي العريب بالًتاثُت الثقايف

ريد كشف العناصر الثقافية يف ىذا الكتاب جلذب االىتماـ كتسهيل ت ةلكن الباحث
 يساعد أف ميكن الكتاب يف الثقايف احملتول معرفة ألف .دراستو على الطبلب

إُف جانب ذلك ، ىذا الكتاب العديد  .أكرب بسهولة اللغة تعلم فهم على الطبلب
أيضنا ، فمن ادلمكن أف توجد نقاط زلتول ثقايف أخرل يف  من السبلسل األخرل

  .سلسلة كتب أخرل
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 حاتاقتر اإلب. 

 العربيةادلقًتحات دلؤلف كتاب اللغة  .ُ
  التعليمي الكتب أساسيات إُف االنتباه العربية الكتب مؤلفي على ينبغي

 يدرسوف الذين الطبلب ثقافة ك كزلتوياهتا الثقافية باجلوانب يتعلق ما كخاصة
 .الكتاب

 ادلقًتحات دلعلم اللغة العربية .ِ
 الطبلب طبيعة مع تتناسب ثقافة تدريس العربية اللغة معلمي على ينبغي

 على بناءن  بالتدريس ادلعلموف يقـو أال جيب. كاحتياجاهتم ككفاءهتم كشخصيتهم
 يف الطبلب َيتاجو ما أفضل يعرؼ ادلعلم ألف ، فقط الكتاب يف موجود ىو ما

 .التعليم
 ادلقًتحات للبحوث التالية .ّ

يرجي من الباحث التاِف أف يقـو بإكماؿ ىذا البحث اجلامعي، رجاء بأف يكوف ىذا 
 نافعا.البحث 
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 المراجعقائمة 
، مدار الوطن للنشر، المدخل إلى القافة اإلسالميةإبراىيم بن محاد الرٌيس كاألخر،

َُِِ. 

. ربليل احملتول الثقايف للكتاب التعليمي "العربية للحياة" كتطبيقو َُِٗأرنا مناسكنا. 
يف برنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك 

 إبراىيم مالنج 

 األسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقينرشدم أمحد طعيمة، 
   ُِٖٗ، جامعة أـ القرل: مكة ادلكرمة،بها

، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدم أمحد طعيمة،، 
 مكة: حقوؽ الطبعة زلفوظة دلعهد اللغة العربية جبامعة أـ القرل

 )رياض: جامة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية(  سلسلة تعليم اللغة العربية 

 .إعداد مواد تعليم اللغة العرابية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن ابن إبراىيم الفوزاف، 

المرجع في تعليم اللغة الغربية لألجانب من النظرية إلى فتحي علي يونس كآخركف، 
  ََِّ،القاىرة: مكتبة كىبة، الطبعة األكؿ،  التطبيق

يف الكتاب التعليمي ))العربية  . ربليل احملتول الثقايفَُُِزلمد رفيق فطرة اهلل. 
(( )دراسة كصفية ربليلية قوميية(. قسم تعليم  -اجلزأين األكؿ كالثاين  –للناشئُت 

 اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنج

. ربليل احملتول الثقايف للكتاب ادلدرسي "العربية للناشئُت". َُِٕىلشة حافظة العلم. 
 بية. جامعة موالنا مالك إبراىيم مالنجقسم تعليم اللغة العر 
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قحالالم  

البحث عملية جدولة  

األسماء البالد  أسماء عربية موضوعات الثقافي
 عربية

األسماء بالد  
 أجنبية

 أية عمالت

ًدٍيده  ـه جى إبراىيم، رشيد،  عىا
زلمد، عبداهلل، 

 امساعيل 

 رًياىؿه كىاًحده  طوكيو شللكة العربٌية

سعوديٌة، مكَّةي  سعيده  قػىٍريىةه خىاًلدو 
ادلكرَّمةي، مدينةي 
 ادلنػىوَّرىةي، ريَّاضي 

  آسيا

آسيا،أفريقيا، أيٍكريبَّا،  ريَّاض خالده، عًليٌّ، إٍبراىيم بًالًقطىارً رًٍحلىةه 
 أٍمرًٍيكاى 

 

ىٍزرىعىة
ًىنًد، ماٍلًدٍيًف،  كوٍيت إمٍسىاًعيل، إبراىيم ادل

 تىاٍيبلٍند
 

يٍستىٍشفىى اجلىًدٍيد
بىاكٍستىاف، مكَّة،  خىاًلده  ادل

 مٍغرب، ًعراؽً 
  آسيا

ٍنزؿ 
ى
   حىبىشىة خىالده، فىًطمىةه  يف احلىًديٍػقىًة ادل
ىٍكتىبىة

ىشىاـ، ميٍصطىفى،  ادل
 ، فىاًطمىةي، زىيٍػنىبي
 زلىٍميٍوده، عيٍثمىافي 

   أندلس

من الصىحىابىًة رىًضيى 
 اهللي عىنػٍهيمٍ 

ادي  عزيز،عبدياهلل ٍوفىة، بػىٍغدى    ًعرىاؽ، كى

عائشة، إمساعيلي،  اللىٍيل كىالنػىهىار
عبد الرمحن، فاطمةي، 

 ، إبرىاىيم، عىًليُّ

   قيٍدس، فلسطٍُتى 
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ًدجٍيىةي، خىاًلده،  خى
أمحدي، سىًعٍيده، 

عٍثمىافي، زلمود، عىٍبدي 
    احلميًد، عىٍبدياهلل 

اٍكربى جىرىاح يف 
ـ  اإًلٍسبلى

، عىبد الرمحن،  عيمىرى
 إمساىًعٍيلي، سىًعٍيدي 

   مكة ادلكىرَّمةً 

الًَّطٍيًف، خىالده،  الكتاب عىٍبدي
ـه، عىاًئشىةى،  ًىشىا

ح الدينً  ، صىبلى  عىبَّاسه

   أندليس

ىطىري 
شللكة العىربية،  فىًطمىةي، لىيػٍلىى ادل

 سعوديَّة
  

   أندليس عيمىري  القيدسي 
ـ كىالعلم ًلٍيله  اإًلٍسبلى    إيٍػرىاف عىٍبدي القىدًر، خى
ـه  موسم احلج     ًىشىا

ًٍيديف      عىبدياهلل، عىليُّ، رىًشٍيده  مىٍكتىًب الربى
    فىًطمىةي  الوىٍقتي 

    زليىمَّده  عىلىى شىاًطئ البىٍحر
    خىًلده، سىًعٍيده، عىٍبدياهللً  مىٍسًجد الزىٍىرىاء

عىائشة، علىُّ ٍبني أىيب  
ًدجٍيىةي بًٍنتي  طىاًلب، خى
خيوىيًٍلدو، عيٍثمىافي ٍبني 

ًلٍيمىةي  عىفَّافى، حى
ـي أىمٍيىنى  السٍَّعًديَّةي، أ
احلىبىًشيَّةي، خىاًلدي 

بٍػنيالوىلًٍيًد، عىٍمريك بني 
ة  العىاًص، ابيو عيبػىٍيدى
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عىاًمري ابني عبداهلل 
بىة رىٍسوؿي  اجلىرَّاحي )صىحى

 (اهلل
    عىبَّاسه  
    خىًلد، زلمَّد 
    خىلىف بني عبَّاسو  
    خلف، عثماف 
    فاًطمة 
فاطمة، صاٌف، عيمر،  

 سعادي، عائشة، داكد
   

    خالده  
خالد بن الوليد، علي  

بن أيب طالب، 
 ىاركف الرَّشٍيدً 

   

    عيٍثمىافي  
    إبراىيم 
    عبد الرمحن 
    اخلطابعمرا بن  
    زىيٍػنىبي  
    عباس بن فرناس 
ـه، مرًن      إبراىيم، ىشا
    عبداهلل 
    خلد بن الوليد 
    حامده، سعيد، كالدي  
ـه       إبراىيم، ىشا
    موسى رضىى هلل عنو 
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    عامره  
    إبراىيم، عىًليٌّ  
    عبدي الرمحن 
عمري بن اخلطاب،  

عبد اهلل بن الزبَت، 
 عبداهلل
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