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 إهداء
 أحسن يل أن أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

   مستيوأمي احملبوبة   جاديأيب احملبوب 
 ربياين منذ صغاري وبدون رضامها وحبهما ما وجدت النجاح اللذين

 واآلخرة الدنيا  يف والسالم الميان سالمة يف افظهمحيهما و محأن ير  اهللعسى 
 رزقهما اهلل اجلنة بغري حساب 

 موجينةوأخت الكبرية  وينارتووأخي الكبري  ستي نور ساسيهت الكبرية أخ
 فاحتة هبجة التزول ماجلنة مع الرسول، وجعل أيامه ماهلل بالقبول، وأسكنه مهّنأه

 كياهي الحاج أبو السالممريب روحي 
ه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طويل عمره والصحة دائما، الذي يعطيين عسى اهلل أن يرمح

 الطريقة يبلغ اهلمة حىت اآلن. 
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 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

هلل الذي اختص من خملوقاته النسان ورفع عنه بكرمة اخلطأ والنسيان  احلمد
وأشهد أن الإله إال اهلل القدمي احملمود بكل لسان وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله  
املؤبد مبعجزات القرآن صلى اهلل عليه وعلى أله وأصحابه وذريته ذوى الوالية والحسان.  

 .أما بعد
فرصة حىت انتهت كتابة هذا لعلى نعمة الصحة واوجل محدا وشكرا هلل غّز 

البحث اجلامعي. مث قدمت الباحثة خالص الشكر والتقدير مبناسبة هناية كتابة هذا  
 البحث اجلامعي. خصوصا إىل:

بوصفه مدير جامعة   ،الماجستير زين الدينالدكتور الحاج  األستاذ فضيلة .1
 نج موالنا مالك إبراهيم السالمية احلكومية ماال

بوصفه عميد كلية علوم ، الماجستير نور عاليفضيلة الدكتور الحاج  .2
 الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم السالمية احلكومية ماالنج

قسم  بوصفه رئيس ، الدكتور الحاج بشري مصطفى الماجستيرفضيلة  .3
 ة ماالنج تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم السالمية احلكومي

بوصفه مشرف على كتابة هذا الماجستير،  أحمد مبلغفضيلة الدكتور  .4
أحسن  اهللالبحث. فله من  انتهاء  ىتلذي يرشد ويسدد الباحثة حا البحث.

 .ومن الباحثة عظيم الشكر والعرفان اجلزاء
  الرتبية قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  يف األساتذة واألستاذات  مجيع .5

 السالمية احلكومية ماالنجمالك  موالنامعة والتعليم جا
 ا أن يعطيهم اهلل. عسى بإعانة املعطىا ري شكرا كث احملبوبنيفضيلة الوالدين  .6

 .واآلخرةالدنيا  يف األوىلالدرجة 
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 البحث  مستخلص
حتليل كتاب اللغة العربية للمدرسة املتوسطة السالمية على أساس  .2021. ، دانيسسوسانتي

.البحث اجلامعي. يف ضوء املدخل النصي 2019سنة 183تقريرالوزير للشؤون الدينية رقم 
بية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم السالمية قسم تعليم اللغة العربية. كبية علوم الرت 

 الدكتور أمحد مبلغ املاجسترياحلكومية ماالنج. املشرف:  
 املدخل النصي،  2019سنة 183رقم   ،كتاب اللغة العربيةالكلمات المفتاحية:  

وتلك تتغري حبسب الزمن. ذلك التغري يقع يف  ،الرتبية هي عملية التعلم املتحركة
عام  183 رقم ثبت احلكومي قرار وزير الدين الدراسية التعليمية العربية . ولذلك أ املناهج
للمنهج الدراسي عن اللغة العربية لرتقية اتصـال الدراسة عن اللغة العربية . كان يف  2019

هناك عملية التعليم  ،دراسة اللغة العربية بنصـوص ،۲۰۱۹عام  183قرار وزير الدين منرة 
واملهمة الفردية  ،واملهمة اجلماعية ،والنمذجة ،مراحل وهي بناية سياق الكالم بتطبيق أربعة

. 
بناء أنشطة التعليمية ملرحلة  األهداف الت ستحصل يف هذا البحث هي لتعرف

يف كتاب اللغة العربية للمدرسة املتوسطة  مقاول مستقل ، والبناء املشرتك، النمذجة، املعرفة
يف ضوء املدخل  2019سنة 183الوزير للشؤون الدينية رقم السالمية على أساس تقرير 

النصي. استخدم الباحثة هبجا نوعيا . نوع البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو نوع من 
اخلطوات املتخذة هي اختيار ومراجعة نقدية ملصادر البيانات أو  ،أحباث دراسـة األدب

 ع يف املدرسة الثانوية .املراجع املتعلقة بكتب اللغة العربية للصف الساب
يف   بناء املعرفةتتواقف أنشطة التعليم يف مرحلة :  وجاءت نتائج البحث يف التايل

 3كتاب املدرسي مع األنشطة يف هنج النص، يعين توفري املواد التعليمية من خالل 
ولكن يف هذه املرحلة يف كتاب املدرسي هناك  ،وهي االستماع والقرآة والكالم ،مهارات

. النمذجةوهي مرحلة  ،دة حول القواعد الت ينبغي أن يتم تسليمها يف املرحلة الثانيةما
يعين يتعرف التالميذ على  ،مع أنشطة هنج النص النمذجةتتوافق أنشطة التعليم يف مرحلة 

 فرديةو  البناء املشرتكتتوافق أنشطة التعليم يف مرحلة  نوع النص ومرحلة حتديد نوع النص.
يتوقف الطالب فقط عند مرحلة   ،يف هذه املرحلة ،ومع ذلك. يف هنج النصمع األنشطة 

 واألفضل إذا متت إضافتها لنشر النصوص لتقوية معرفة التالميذ.  ،كتابة النصوص
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ABSTRACT 

Susanti، Danis. 2021. Analysis of Arabic Teaching book in Madrasah tsanawiyah 

based on KMA 183, 2019 used text approach. Thesis. Department of Arabic 

Education. Faculty of Education and teacher training. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Ahmad Mubaligh, 

M. HI 

Keyword: Arabic Teaching book, KMA 183, Text Approach 

Education is a dynamic learning process, where education continues to 

change following the era. It changes to occur in the curriculum of Arabic language 

education, therefore the government set the Minister of Religion Decree number 

183, 2019 for the Arabic curriculum, so that Arabic language learning could be 

more communicative. In KMA 183, 2019, Arabic language learning uses a text 

approach,  which the learning process applies 4 stages, namely building context, 

modelling, group-guided tasks and self-guided tasks. So that, in this research the 

researcher will analyze the activities of the learning process in the textbook based 

on the text approach. 

         The purposes to be achieved in this study are knowing the learning 

activities of the context-building stage, modelling, the group-guided task stage,   

and self-guided task stage of Madrasah Tsanawiyah in the Arabic textbook based 

on KMA 183, 2019 in a text approach, The researcher used qualitative approach. 

The type of research is a type of literature study research. The steps taken are 

selecting and critically reviewing data sources or references related to Arabic 

language textbooks Madrasah Tsanawiyah in grade seventh. 

         The results of the research are: 1) Learning activities at the stage of 

building context in textbooks are in accordance with activities in the text 

approach, namely providing learning material through 3 skills namely istima', 

qiroah, and kalam, but at this stage in the textbook there is also material about 

qowaid which should have been conveyed in the second stage, namely the 

modelling stage. 2) The learning activities at the modelling stage are in 

accordance with the text approach activities, namely students learning about the 

type of text and the stage of determining the type of text. 3) The learning activities 

at the group-guided task stage are in accordance with the activities in the text 

approach, namely students producing texts together. However, at this stage 

students only at the stage of writing texts, it would be better if it was added to 

publish texts to strengthen student's knowledge. 4) learning activities at the self-

guided task stage are in accordance with the activities in the text approach, 

namely students producing texts independently. However, at this stage students 

only at the stage of writing texts, it would be better if it was added to publish texts 

to strengthen student's knowledge. 
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ABSTRAK 

Susanti, Danis. 2021. Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 

Berdasarkan KMA 183 Tahun 2019 Dalam Pendekatan Teks. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing: Dr. 

Ahmad Mubaligh, M. HI 

 

Kata Kunci : Buku ajar, KMA 183 tahun 2019, Pendekatan Teks 

 Pendidikan marupakan proses belajar yang bersifat dinamis, dimana 

pendidikan terus berubah mengikuti zaman. Perubahan tersebut juga terjadi pada 

kurikulum dibidang pendidikan bahasa arab. Untuk mengatasi itu pemerintah 

menetapkan  Keputusan mentri agama nomer 183 tahun 2019 untuk kurikulum 

bahasa arab, agar pembelajaran bahasa arab bisa lebih komunikatif. Dalam KMA 

183 tahun 2019 tersebut pembelajaran bahasa arab menggunakan pendekatan teks, 

dimana  dalam proses pembelajarannya menerapkan 4 tahap yakni membangun 

konteks, permodelan, tugas terbimbing kelompok dan tugas terbimbing mandiri. 

Sehingga dalam ini peneliti akan menganalisis aktifitas proses pembelajaran pada 

buku ajar berdasaran pendekatan teks. 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

aktifitas pembelajaran tahap membangun konteks, permodelan, tugas terbimbing 

kelompok dan tugas terbimbing mandiri pada buku ajar bahasa arab madrasah 

tsanawiyah berdasarkan KMA 183 tahun 2019 dalam pendekatan teks, Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian stuki kepustakaan. Tahap-tahap yang 

dilakukan adalah memilih dan mengkaji secara kritis sumber data atau referensi 

yang berkaitan dengan buku ajar bahasa arab kelas 7 madrasah tsanawiyah. 

 Adapun hasil penelitian sebagai berikut : 1) Aktifitas pembelajaran pada 

tahap membangun konteks pada buku ajar sudah sesuai dengan aktifitas pada 

pendekatan teks yaitu memberikan materi pembelajaran melalui 3 keterampilan 

yakni istima’ qiroah dan kalam, namun pada tahap ini di buku ajar juga terdapat 

materi tentang qowaid yang seharusnya itu disampaikan pada tahap kedua yakni 

tahap permodelan. 2) Aktifitas pembelajaran pada tahap permodelan sudah sesuai 

dengan aktifitas  pendekatan teks yakni siswa belajar mengenai jenis teks dan 

tahap menentukan jenis teks. 3) Aktifitas pembelajaran pada tahap tugas 

terbimbing kelompok sudah sesuai dengan aktifitas pada pendekatan teks yaitu 

siswa memproduksi teks secara bersama-sama. Namun pada tahap ini siswa hanya 

berhenti pada tahap menulis teks, akan lebih baik jika ditambah dengan 

mempublikasikan teks untuk memperkuat pengetahuan siswa. 4) aktifitas 

pembelajaran pada tahap tugas terbimbing mandiri sudah sesuai dengan aktifitas 

pada pendekatan teks yaitu siswa memproduksi teks secara mandiri. Namun pada 

tahap ini siswa hanya berhenti pada tahap menulis teks, akan lebih baik jika 

ditambah dengan mempublikasikan teks untuk memperkuat pengetahuan siswa. 
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 األّول فصلال
 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ
  بتطّور  سريعا، تغيريا الزمان  مرور و  الرتبية ترقية يظهر الزمان، هذا ويف
  الوجه  يف الطالب  لعداد املقّرر أوجد الرتبية عليه السريعا، واالتصاليا التكنولوجيا

 املقّرر خيرج نالدي الشؤون الوزير مؤّخرا. السالمية املدرسة يف وخاصة التغيريات  هذه
  املنهج  لتطبيق  مبادئ عن 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق يعين

 تأْقِلم على قادر الطالب لعداد ،2021\2020 العام يف سُتأكَّد الذي للمدرسة
 .األن الزمان يف الرتبية  برتقية  مناسبة  يكون  حىت التغيريات  هبذه

 2019سنة 183ر للشؤون الدينية رقم ريرالوزيتق يف العربية اللغة التعليم
  لتنمية  العربية اللغة ؛ اجملتمع وبيئة املدرسة يف للطالب  اللغوية املهارة تطوير على قادرًا

 وتنفيذ التطبيقية، أو الوظيفية  القواعد على الرتّكز العربية اللغة ؛ والشخصية التفكري
 اخلارج يف  ولكن ،فقط فصلال يف  املعلم مع الطالب  تفاعالت  ال  العربية اللغة منهج

 1.  (لغوية  بيئة(املدرسة  يف أو الفصل
  يعين  183تقريرالوزير للشؤون الدينية رقم  يف العربية اللغة تعلم خصائص

 حصل للطالب  وسيلة  و  تبليغ املعلم سيصبح  العربية،  اللغة باستخدام التعليم عملية
  العربية  اللغة التعليم دأيب و  املدرسة يف التليم مصدرا يصبح و  جديدة مفردات  على
  والقراءة والكلم الستمع من مناظما حني يف املكتوبة، اللغة مث املنطوقة اللغة بتعلم

 2والكتابة. 
  الشؤون  الوزير عرب املنهج تقريرات  يف تسديدا يكون الذي الدرس أحد من

 على حتاجفي. تواصال  وأقل بنيوية العربية اللغة تزال ال. العربية اللغة تعلم هو الدين
  بل  العربية، اللغة قواعد تعلُّم على اليكفي الذي العربية اللغة تعلم وترقية  هنوض

 
1 Lampiran Keputusan Menteri Agama nomer 184 tahun 2019 hal 9 
2 Lampiran Keputusan Menteri Agama nomer 184 tahun 2019 hal 57 
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 كما   مهما،  يكون  العربية اللغة مهارة . العربية اللغة استخدام يف مهارات  على تطويره
 املعلومات  وصول على يقدر أن املرء على البد الرقية،  بتكنولوجيته الزمن هنضة يسري

 الطالب  لتزيد كافية وصار ويتعّمق يتوّسع املستخدمة املنهج  أن حىت بالسهل،
 .األدب  بكفاءات 

  ركائزه  إحدى فهو ،املنهج مكونات  أساسيا عنصرا التعليمي كتاب   يشكل
  أن.  املدرسي  الكتاب   هو التعليمي الكتاب  و  3تعليمية  مرحلة أي يف األساسية
  تعليمية  مواد من صحبهي وما للطالب األساسي الكتاب  هو املدرسي الكتاب 
 للداسني تقدم و  اللغة و  الرتبية يف املتخصصني قبل من تألف الت و ،مساعدة
 معني دراسي  صف  يف بل معينة مرحلة يف معني مقرر يف معينة أهداف و لتحقيق

 4.حمدد زمن ويف
 النظريات  و تتفق أسس على إقامتها و التعليمية بالكتب احلديثة الرتبية مت

  التزامها  إىل تدعو و  أسس هذه حتدد أن  عليه حرصت ما أشد  كان   و  حلديثة ا الرتبوية
 5. استخدامها و التعليمية الكتاب  تأليف عند

.  العربية اللغة كتاب   ظهر 2020 سنة  يف املنهج  تقريرات  على اجلهد  بوجود
 عن  املعلومات ترقية  من يبدأ استمراري، تعليم عرب متّـَهم الذي اللغوية مهارة بسري
 والشفهي التحريري النص اصدار مبهارة  يستمرّ  مث. النص وسياق  القواعد، واع،األن

بناء  : وهم مراحل، بأربع  النص أسس على مهّبأ  اللغة العربية كتاب   فهذا. اجلّيد
  الدراسة  لنشأ جدا جّيد املنهج  هذا ينتج . وفردية البناء املشرتك ، النمذجة ،املعرفة

 .والسلك  املهارة،و  العلوم، بناء يف لطالب  الفعالية
تحليل كتاب اللغة العربية   الباحثة جّرب  أعاله، البحث خلفية وعكس

ريرالوزير للشؤون الدينية رقم  للمدرسة المتوسطة اإلسالمية على أساس تق
 

 ۷.  ص ،(  ۱۹۹۱ ،  القاهرة:  اإلعتصام دار)  ، بالعربية الناطقين لغير التعليمية الكتاب إعداد اسس الغالى هللا عبد ناصر 3
 ۹. ص ،(  ۱۹۹۱ ،  القاهرة:  اإلعتصام دار)  ، بالعربية ينالناطق لغير التعليمية الكتاب إعداد اسس الغالى هللا عبد ناصر 4
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 على العربية  اللغة كتاب   يف تركز اذي  في ضوء المدخل النصي 2019سنة 183
  التعليمية  أنشطة لتحليل مهّما ونيك البحث هذا. السابع الفصل املتوسطة املدرسة

 يقوم الت املنهج تقريرات  يف تصميمها متّ  الت كفاءة  لتحقيق يف ضوء املدخل النصي
  املنهج  لتطبيق مبادئ عن 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق هبا

 .للمدرسة
 أسئلة البحث  -ب

ة املطابق هبذا  األسئل  ةعلى أساس خلفية البحث كما ذكر أعاله، فأخد الباحث
 البحث:

كتاب اللغة العربية للمدرسة املتوسطة يف   بناء املعرفةكيف أنشطة التعليمية ملرحلة  .1
يف ضوء  2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم السالمية على أساس تق

 ؟ املدخل النصي

طة كتاب اللغة العربية للمدرسة املتوس يف   النمذجةكيف أنشطة التعليمية ملرحلة  .2
يف ضوء  2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم السالمية على أساس تق

 ؟ املدخل النصي

كتاب اللغة العربية للمدرسة يف  البناء املشرتككيف أنشطة التعليمية ملرحلة  .3
 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم املتوسطة السالمية على أساس تق

 ؟  يف ضوء املدخل النصي

كتاب اللغة العربية للمدرسة يف   مقاول مستقلأنشطة التعليمية ملرحلة كيف  .4
 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم املتوسطة السالمية على أساس تق

 ؟  يف ضوء املدخل النصي

 أهداف البحث -ج
 على أساس أسئلة البحث السابقة، فأهداف هذا البحث هو : 
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يف كتاب اللغة العربية للمدرسة  املعرفةبناء أنشطة التعليمية ملرحلة  لتعرف .1
 2019سنة 183للشؤون الدينية رقم املتوسطة السالمية على أساس تقريرالوزير 

 . يف ضوء املدخل النصي
يف كتاب اللغة العربية للمدرسة املتوسطة   النمذجةأنشطة التعليمية ملرحلة  لتعرف .2

يف ضوء  2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم السالمية على أساس تق
 .املدخل النصي

يف كتاب اللغة العربية للمدرسة  البناء املشرتكأنشطة التعليمية ملرحلة  لتعرف .3
 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم املتوسطة السالمية على أساس تق

 . يف ضوء املدخل النصي
عربية للمدرسة يف كتاب اللغة ال مقاول مستقلأنشطة التعليمية ملرحلة  لتعرف .4

 2019سنة 183املتوسطة السالمية على أساس تقريرالوزير للشؤون الدينية رقم 
 . يف ضوء املدخل النصي

 فوائد البحث  -د
حتليل كتاب اللغة تطوير دراسة كتاب التعليمي بإعطاء املثال امللموس من  .1

  ريرالوزير للشؤون الدينية العربية للمدرسة املتوسطة السالمية على أساس تق
 . يف ضوء املدخل النصي 2019سنة 183رقم 

تزييد كنز املكتبة يف جامعة موالنا مالك إبراهيم السالمية احلكومية ماالنج   .2
 عموما، ويف قسم تربية اللغة العربية خاصة. 

 حدود البحث  -ه
أنشطة   يف جمال حتليل ا. فحّددها حبثه ة ، فّحدد الباحثها كي ال تتوّسع مبحث

يف ضوء  املتوسطة الفصل السابعالعربية على املدرسة  التعليمية يف كتاب اللغة
الذي يطابق  2020 سنة الوزير للشؤون الدينية الذي أخرجه  املدخل النصي

 .2019  سنة183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق
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 تحديد المصطلحات -و
لتجنب سوء الفهم من القراء عن مراد موضوع البحث، فظّن الباحثة أن  

عض املصطلحات الت تتضمن يف موضوع البحث العلمي، كما تظهر البيان عن ب
 يلي:

 تحليل كتاب اللغة العربية  .1
التحليل هو مقارنة شيئني أو متغريين ملعرفة االختالف، تتحّلل أو تقسم 
الكل إىل أجزاء أو مكونات األصغر حىت ميكن على أخد االستنباط. الكتاب 

لتقرير يف درس خاص، يتّم حزم التعليمي هو كتاب النص الذي استخدم ملرجع ا
 الكتب يف حزمة تتكون من كتب مدرسية الذي دّرسها الطالب يف الفصل.

 المدرسة المتوسطة  .2
املدرسة املتوسطة هي املستوى األساسي يف التعليم الرمسي يف إندونيسيا،  
يناسبه باملدرسة العدادية األوىل، الت تصرّفها وزارة الدين. يستغرق تعليم مدرسة  

 ملتوسطة قدر ثالث سنوات، تُبدأ من الفصل السابع إىل الفصل التاسع.ا
مهما كانت املدرسة املتوسطة مستويًة باملدرسة العدادية األوىل، ولكن 
للمدرسة املتوسطة السمات املمّيزة يف املنهج الدراسي. يظهر يف زيادة كثري من 

احلديث، الفقة، تاريخ حضارة   املاّدة الدينية فيها، كماّدة العقيدة واألخالق، قرآن
 السالم واللغة العربية.

 ي المدخل النص .3
إحدى من األساليب املستخدمة يف تعّلم الّلغة هبدف  وه ياملدخل النص

إرشاد الطالب ليكونوا قادرين على حتقيق الـهدف املتمّثل يف استخدام الّلغة  
وذج التعّلم املستند  بشكل فعايل ومنهجي من خالل ربط الّلغة والسياق. يتكّون من

 البناء املشرتك ، النمذجة، بناء املعرفةوهي  ،إىل النّص املستخدم بأربع مراحل
 وفردية
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 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق .4
عن املبادئ التوجيهية لتنفيذ   2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق

كيفية االبتكار يف تنفيذ منهج املدرسة  املنهج يف املدرسة لتشجيع وتوفري القواعد ل
وتوفري مظلة قانونية يف تطوير متييز املدرسة، وتطوير الشخصية، والتثقيف يف 
مكافحة الفساد، وتطوير الوسطية الدينية يف املدرسة. الـهدف هو إعداد طاّلب 
املدرسة للتكيف مع التغيريات حبيث تكون متوافقة مع متطّلبات وقتهم يف بناء 

 ضارة الوطنية. احل
 السابقة اتالدراس -ز

كانت الدراسة املكتبية ضرورية يف كل حبث لجياد النظريات واملفاهيم 
والتعميمات الت ميكن استخدامها كأساس منطقي يف إعداد تقارير البحث وكذلك  
  ، كأساس املرجع للبحث الذي أجراه الباحثة. فيما تتعّلق بتحليل الكتاب التعليمي

 لسابقة.  هناك املراجع ا
بعنوان "حتليل الكتاب املدرسي لتعّلم قراءة الكتاب    2019حملمد زينوري,  .1

نهج نوعي مع نوع البحث الرتاث للمنهج االبتدائي ألّفه جماهدي رمحان". امل 
من نتائج الدراسة تبنّي أن الكتاب املدرسي قد استوىف معايري   املطبوعات.

تاب املدروس مت جتهيزه باملاّدة  الكتاب املدرسي اجليد. كما أوضحنا أن الك
 6واألدلّة التدريسية والدفاتر ومتارين ووضوح األهداف املراد وصولـها. 

بعنوان "حتليل كتاب العربّية للناشئني حملمود إمساعيل شيين  2018روفيني,  .2
من نتائج الدراسة تبنّي أّن   نهج نوعي مع نوع البحث املطبوعات,وآخرون". امل

ان كتابا مدرسيا للمتعلمني املبتدئني غري الّلغة العربية قدم الكتاب املدروس ك

 
6 Muhammad Zaenuri, “Analisis Buku Ajar Belajar Membaca Kitab Kuning Metode Ibtida’i Karya 
Mujahidin Rohman”, (Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 11(1), 2019, hlm 211) 
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مهارة الّلغوية )االستماع والكالم والقراءة والكتابة( ومتارين للعنصر اللغوي مثل 
 7األصوات، املفردات، الصرف، والنحو يف شكل عملي يف تدريب منط اجلملة. 

الكتب املدرسية  بعنوان "حتليل األخطاء النحوية يف  2017توتو سوهارتو,  .3
 نهج نوعي مع نوع البحث املطبوعات, العربية للكليات الدينية السالمية". امل 

من نتائج الدراسة، يوجد أخطاء الكثرية يف جهة النحوية مّث مّت تصحيحها بعد 
 8ذلك يناسبه قاعدة النحو. 

بعنوان "حتليل أحناء النفسية لكتاب اللغة العربية  2015زبين أسوة حسنة,  .4
للصف السابع مدرسة املتوسطة والفصل العاشر املدرسة   2013ج سنة منه

, من نتائج حبثه ُوجد أّن نهج نوعي مع نوع البحث املطبوعات العالية ". امل
هناك املزايا العديدة الت مت شرحها فيما يتعلق بالكتب املدرسية الت متت تتّبعها  

ال يزال الشيء مل  ولكن بالنسبة للمحتوى النفسي للكتب ُتدرس للبحث، 
 9يهتّم فيها. 

بعنوان "دراسة حتليل مواّد التدريس للكتب  2013ريين دوي سوسانت,   .5
املدرسية على موضوعات الّلغة العربية يف املدرسة البتدائية للطبقة العليا". 

استنتج من ذلك البحث أن املواّد   نهج نوعي مع نوع البحث املطبوعات,امل
سية العربية يف مدرسة البتداية تتوافق مع منهج مستوى  التعليمية للكتب املدر 

 10(. KTSPالوحدة الرتبوية )

 
7 Roviin, “Analisis Buku Teks Al’arabiyah Li Al Nasyi’in Karya Mahmud Ismail Shini, dkk”, (Al-
Bayan: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 10(1), 2018, hlm 52) 
8 Toto Suharto dan Ahmad Fauzi, Analisis Kesalahan Sintaksis Dalam Buku Teks Bahasa 
Arab Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, (Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban , 4(1), 2017, 20-37). 
9 Zeni Uswatun Hasanah, “Analisa Dimensi Psikologis Terhadap Buku Bahasa Arab Kurikulum 2013 
Kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kelas X Madrasah Aliyah (MA)” (Tesis magister, 
Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab, Yogyakarta, 2015) hal 277. 
10 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” Pada Mata 
Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah, (Arabia, Vol.5, No. 2, Juli-Desember 
2013. 
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من نتائج الدراسة املكتبية السابقة، ميكن أن يقال أّن الرسالة الت سيقوم 
بـها املؤّلف هلا أوجه تشابه من حيث التحليل  أو حتليل احملتوى مع الدراستني 

الدراسة خمتلفًة. استخدم الباحث األّول، األوىل والثانية ولكن كانت موضوعات 
الكتاب الدراسي تعلم قراءة الكتاب الرتاث للمنهج االبتدائي ألّفه جماهدين 
رمحان، واستخدم الباحث الثاين، الكتاب املدرسي العربية للناشئني حملمود 

كتاب اللغة العربية للمدرسة إمساعيل شيين وآخرون. وأّما يرغب املؤّلف يف 
 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم ة السالمية على أساس تقاملتوسط

 . يف ضوء املدخل النصي
مث ختتلف الدراسة الذي يريد الباحث استخدامه عن الباحثني الثالث  
والرابع واخلامس. يستخدم البحث الثالث منهج حتليل اخلطأ، والبحث الرابع  

يستخدم منهج مستوى وحدة  يستخدم منهج البعد النفسي، والبحث اخلامس 
يف يف حبثه منهًجا قائًما  ة( كأداة التحليل. وأّما سيستخدم الباحثKTSPالتعليم )

 . ضوء املدخل النصي
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 الثاني  فصلال
 اإلطار النظري 

 لغة العربيةال كتاب   -أ
 لغة العربية ال  كتابمفهوم    -1

فهو إحدى   ،يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا مكونات املنهج 
و الكتاب التعليمي هو الكتاب  11ه األساسية يف أي مرحلة تعليميةركائز 

و الت تألف من قبل  ،األساسي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة
املتخصصني يف الرتبية و اللغة و تقدم للداسني لتحقيق و أهداف معينة يف  

 12مقرر معني يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد
 الرتبية احلديثة بالكتب التعليمية و إقامتها على أسس تتفق و  مت

النظريات الرتبوية احلديثة و كان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه أسس و  
 .13تدعو إىل التزامها عند تأليف الكتاب التعليمية و استخدامها 

يؤلف مناظما كان مكتوبة أو غري  ادةو مي ذال لغة العربيةكتاب ال
لغة االكتب باستخدام   14ت يوجد اجلوار الذي ميكن الطالب لتعلممكتوبة, ح
فيه التصوير و  املراجع ةوقائم ،وجمهزة بالصور والكتب احملتويات  شّوقبسيطة وم

 .15طلب العلمللمعلمني والطالب يف  يساعد. هذا الكتاب  املادة التلمي
طريقة  .جعله املعلمم الت يمن خطة التعل  اللغة العربية الكتاب ستولد 

حيتاج  ،لغة العربيةالكتاب الالتعلم الطالب. يف كتابة  حاجيات تستند إىل  هترتيب
من املصادر مثل الكتب املرجعية الت ميكن العثور عليها يف  كثرياملعلم إىل ال

 
ناصر عبد هللا الغالى اسس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ، ) دار اإلعتصام : القاهرة ،  11

 ۷، ص . (  ۱۹۹۱
 . ۹المرجع نفسه . ص .  12
 . ۱۹المرجع نفسه . ص .  13

14 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif..., hlm. 16. 
15 Mansur Muslich, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Dasar Pemahaman dan 
Pengembangan ..., hlm. 50. 



 

10 

 

املكتبات اللكرتونية والصحف واجملالت و نتائج مناقشات الندوة الت 
تدريب املعلم على س الكتاب التعليميا من يشاركون فيها. القدرة كتابة وتطويره

 .16التفكري بشكل شامل فيما يريد الطالب حتقيقه
  حيتوي  هو التعليمي الكتاب  أن  املؤلف استنتج ،أعاله الشرح على

 الكفاءة على الطالب  لتعليم استخدام و  مناظما ترتيبها  املادة على الكتاب 
 .التعليم أهداف لتحقيق

 بيةلغة العر ال الكتابخصائص  -2
طورت وكالة   ،فيما يتعلق بتقييم املواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية

أداة تقييم الكتاب املدرسي. تفي  (BSNP) معايري التعليم الوطنية جيب أن 
وهي جدوى احملتوى /  ،الكتب املدرسية عالية اجلودة بأربعة عناصر من اجلدوى

شرح العناصر   .17رسوميةواجلدوى اللغوية واجلدوى ال ، وجدوى العرض ،املادة
 .األربعة جلدوى الكتاب املدرسي كما يلي

 تقييم جدوى احملتوى / املادة .أ
هناك ثالثة   ،يف جدوى احملتوى يف الكتب املدرسية أو املواد التعليمية

أواًل، مدى مالءمة الوصف املادي   .مؤشرات جيب أخذها يف االعتبار
الواردة يف منهج املادة   (KD) والكفاءات األساسية (SK) ملعايري الكفاءة

 ثالثًا، مواد دعم التعلم .ثانًيا، دقة املادة .املعنية
 تقييم جدوى العرض / املنهجيات  .ب 

هناك ثالثة مؤشرات جيب أخذها يف  ،من حيث جدوى العرض
ثالثًا، اكتمال   .عرض التعلم:ثانياً  .أوال، أسلوب العرض .االعتبار

 
16 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia Permata, 
2013), hlm. 1 -2.as 
 
17 Mansur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 281 -292. 
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الكتب املدرسية إىل  يتم توجيه مؤشرات تقنيات عرض  18العرض
والتوازن بني الفصول. ويف الوقت  ،وفوضى العرض ،منهجيات العرض

 الطالب  فإن مؤشرات عرض التعلم يف الكتاب املدرسي موجهة إىل  ،نفسه
 .واالهتمام جبوانب سالمة العمل  ،وتطوير مهارات العملية ،

 .تقييم األهلية اللغوية  .ج
ات جيب أخذها يف هناك ثالثة مؤشر  ،حيث األهلية اللغوية

 .أواًل، مدى مالءمة استخدام اللغة مع مستوى تطور الطالب .االعتبار
ثالثًا، يفي استخدام اللغة مبتطلبات التنظيم  .ثانًيا، استخدام لغة التواصل

 19وتكامل تدفق الفكر.
 تقييم جدوى الرسم / التخطيط .د

هناك ثالثة مؤشرات جيب مراعاهتا يف  ،من حيث جدوى الرسومات 
تصميمالكتاب   غالفالثالث ثانياً، .أواًل، حجم الكتاب  .لكتاب املدرسيا

 20وتصميم الكتاب.

 لغة العربيةال  الكتابتغطية  -3
حتتلمكانة مهمة يف عملية التعلم لكل من املعلمني والطالب. ألن املعلم 

سيواجه   ،سيواجه صعوبات يف زيادة فعالية التعلم بدون مواد تعليمية. وباملثل
لذلك فهو يتطلب نطاق أو نطاق   21بات بدون كتب مدرسية. الطالب عق

 الكتب املدرسية الت ميكن أن تسهل على املعلمني والطالب يف التعلم.

 
18 Mansur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 297. 
 
19 Mansur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 303 
20 Mansur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 305 
21 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode Strategi, Materi, Media, 
(Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 74. 
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يوضح أن الكتاب املدرسي اجليد جيب   ،وفًقا ألريس دويشيونو يف كتابه
 :، وهي22أن حيتوي على سبعة نطاقات 

املكان أو   ،املؤشر  ،ساسيةمعيار الكفاءة, الكفاءة األ املوضوع,  ،العنوان .أ
 الفصل الذي يدرس فيه الطالب 

 تعليمات الدراسة )تعليمات للطالب أو املعلمني( .ب 
 األهداف املراد حتقيقها .ج
 املعلومات الداعمة .د
 رينات مت .ه
 تعليمات العمل . و
 التقييم   . ز

يأخذ املؤلف مخسة   ،من خالل تغطية الكتب املدرسية السبعة أعاله
ب املدرسي واألهداف وتعليمات التعلم والقيام وهي هوية الكتا ،أجزاء مهمة

 .بالتمارين والتمارين والتقييمات 
  لغة العربيةال الكتابمعايير  -4

   23رشدي أمحد طعيمة كما قدمها  لغة العربيةمعايريالقياسية أوالكتاب ال
 تتكون من مخسة تصنيفات على النحو التايل:  

أي   ، أن تكون صاحلة جيب لغة العربية الالصالحيةيعنيأن الكتب  معيار .أ
خاصًة إذا كانت مرتبطة بأهداف   ،ومتسقة علمًيا ،وأصلية ،واقعية

 .موضوعية
إىل  ،الت هلا قيمة يف حياة الطالب  لغة العربيةالوهو الكتب ،عاجل معيار  .ب 

للرتكيز  ،جانب تغطية اجلوانب املثرية للجدل املتعلقة باملسألة والقيم واملهارات 
 

22 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, Bahan Ajar, 
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 172. 
23 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi ..., hlm. 150. 
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والتنظيم الفين لل املواد أو جعل  ، هارات املنطقيةأكثر يف سياق تطوير امل
 .التعلم مرحًيا أو ميكنهم تطوير أهدافهم اخلاصة

جيب أن تتناسب مع   لغة العربية الاالهتمام واملوهبة، أي أن الكتب  معيار .ج
دون التضحية على  ،من خالل إعطاء األولوية ،اهتمامات ومواهب الطالب 

 .ة للغايةبينما يشعرون أهنا مهم ،الطالق
جيب أن تكون   لغة العربيةالالقدرة على التعلم، مما يعين أن الكتب  معيار .د

وفًقا لالختالفات الفردية بينهم   ،قادرة على التعلم يف قياس كفاءة الطالب 
 .من خالل االهتمام مببادئ التدرج يف عرض الكتاب املدرسي املعين

جيب أن يغطي  لغة العربيةالالطبيعية، النقطة املهمة هي أن الكتاب  املعايري .ه
وأال يتعارض مع  ،دون إدخال حدود جغرافية بني البشر ،أمناط التعلم

 24وحىت إيصال الطالب بالطبيعة املعاصرة احمليطة.  ،ظروف اجملتمع احمللي
 لغة العربيةال الكتابفوائد  -5

مفيًدا جًدا لكل من املعلمني والطالب.  لغة العربيةيعد إعداد الكتب ال
ة األوىل للمعلم هي أن حيصل املعلم على مواد تعليمية تتوافق مع الفائد

عدم االعتماد  ، متطلبات املنهج ومبا يتوافق مع احتياجات التعلم للطالب. ثانًيا
ابتكر العمل  ، الت يصعب أحيانًا احلصول عليها. ثالثًا لغة العربيةعلى الكتب ال

: الضافة إىل معرفة وخربة املعلم ألنه مت تطويره باستخدام مراجع خمتلفة. رابعاً 
قم ببناء تواصل تعليمي فعال بني املعلمني  ،يف كتابة املواد التدريسية. خامًسا

 .والطالب ألن الطالب سيشعرون مبزيد من الثقة يف معلميهم
فإن الفوائد الت تعود على الطالب تتمثل يف إنشاء  ،ويف الوقت نفسه

وفرص تعلم مستقلة وتقليل االعتماد على  ،أنشطة تعليمية مثرية لالهتمام
 25واالستمتاع بتعلم كل كفاءة جيب إتقاهنا بسهولة.  ،املعلمني

 
24 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
hlm. 150 . 
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 لغة العربيةال  الكتابأهداف  -6
، توفري الكتب أوالً  .ثالثة أشياء لغة العربيةاألهداف يف إعداد الكتب ال

ت  الت تتوافق مع متطلبات املنهج من خالل مراعاة احتياجا لغة العربيةال
الت تتوافق مع اخلصائص والعدادات أو  لغة العربيةأي الكتب ال ،الطالب 

، مساعدة الطالب يف احلصول على كتب ثانًيا  .البيئة االجتماعية للطالب 
الت يصعب أحيانًا احلصول  لغة العربيةمدرسية بديلة بالضافة إىل الكتب ال

 26لتعلم.، اجعل من السهل على املعلمني تنفيذ اثالثًا .عليها
 لغة العربيةال الكتابوظيفة  -7

للمعلم يف توجيه مجيع األنشطة يف   لغة العربيةتتمثل وظيفة الكتب ال
عملية التعلم بالضافة إىل جوهر الكفاءات الت جيب تدريسها للطالب. بينما  
سيصبح بالنسبة للطالب دلياًل يف عملية التعلم ويشكل جوهر الكفاءات الت 

 .27جيب تعلمها
أيًضا كوسيلة لتقييم حتقيق نتائج التعلم.   لغة العربيةالكتب ال تعمل

اجليد على األقل على تعليمات التعلم والكفاءات  لغة العربيةيشتمل الكتاب ال
املطلوب حتقيقها وحمتوى الدرس واملعلومات الداعمة والتمارين وتعليمات العمل  

 .والتقييم والردود على التقييم
سيوجه املعلم   ،مدرسي بالقواعد الصحيحة عندما يتم إعداد كتاب 

حيث سيكون هناك العديد من  ،بسهولة مجيع األنشطة يف عملية التعلم
من وجهة نظر  ،الكفاءات الت جيب تدريسها للطالب. بالضافة إىل ذلك 

سيعرف بشكل أفضل الكفاءات الت  لغة العربيةفإن وجود الكتب ال ،الطالب
 

25 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, Bahan Ajar) ..., 
hlm. 171-172. 
26 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Silabus, RPP, PHB, Bahan 
Ajar …, hlm.172. 
27 Ika Lestari, Pengemabangan Bahan Ajar Berbasis Kompetesni ..., hlm. 7. 
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نامج التعلم. لدى الطالب نظرة عامة على  جيب إتقاهنا أثناء تقدم بر 
 لغة العربيةسيناريوهات التعلم من خالل الكتب ال

سيتم تعزيز خصائص الطالب ذوي اخللفيات املختلفة بشكل كبري من 
ألنه ميكن دراستها وفًقا لقدراهتم بالضافة  ، لغة العربيةخالل وجود الكتب ال

لغة  ل نشاط تعليمي يف الكتب الإىل أداة تقييم لتقان نتائج التعلم ألن ك
سيكون دائًما مزوًدا بتقييم لقياس التمكن من تعلم الكفاءات  العربية

 ، املوضوعية. عندما حيصل الطالب على درجات جيدة لنشاط تعليمي واحد
 .فيمكنهم املتابعة إىل نشاط التعلم التايل

 لغة العربيةال  الكتابمبادئ تطوير   -8
لغة ت جيب مراعاهتا عند تطوير الكتب الهناك العديد من املبادئ ال

،  ثانًيا  .من امللموس إىل اجملرد ،، البدء من السهل لفهم الصعبأوالً  28. العربية
ب.  حظات املوقف تعزيزًا لفهم الطال ثالثًا، ستوفر مال .التكرار سيعزز الفهم

إىل   ، الوصولخامسًا .يعد الدافع العايل للتعلم أحد حمددات جناح التعلم رابًعا،
إن معرفة   ،والوصول تدرجيًيا إىل ارتفاع معني. سادساً  ،هدف يشبه تسلق سلم

 .النتائج الت مت حتقيقها سيشجع الطالب على االستمرار يف حتقيق األهداف
 لغة العربيةال  الكتابمزايا وقيود   -9

 :منها كما يلي29،لغة العربيةهناك مزايا عديدة للكتب ال
ألن الطالب لديهم القدرة على  ،للطالب  الرتكيز على القدرات الفردية .أ

 .العمل مبفردهم ويكونون أكثر مسؤولية عن أفعاهلم
هناك سيطرة على نتائج التعلم فيما يتعلق باستخدام معايري الكفاءة يف كل   .ب 

 .كتاب مدرسي والت جيب أن حيققها الطالب 

 
28 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran ..., hlm. 172. 
29 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi ..., hlm. 8. 
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ىت  تتم الشارة إىل أمهية املنهج من خالل وجود األهداف وطرق حتقيقها ح  .ت 
يتمكن الطالب من معرفة العالقة بني التعلم والنتائج الت سيحصلون 

 .عليها
 :ما يلي لغة الغربيةتشمل قيود استخدام الكتب ال ،ويف الوقت نفسه

جيد مهارات معينة. يعتمد جناح أو فشل  اللغة العربيةيتطلب إعداد كتاب  .أ
أهدافًا   لعربيةلغة اعلى إعداده. قد تضع الكتب ال للغة العربيةالكتاب ال

لكن خربات التعلم الواردة فيها ليست مكتوبة   ،ذات مغزى وأدوات قياس
جيًدا أو غري مكتملة. من احملتمل أن يرفض الطالب مثل هذه الكتب  

جيب على الطالب التشاور مع امليسر.   ،أو األسوأ من ذلك  ،لغة العربيةال
 .املدرسي هذا بالطبع ينحرف عن اخلصائص الرئيسية لنظام الكتاب 

وتتطلب إدارة تعليمية خمتلفة  ،من الصعب حتديد عمليات اجلدولة والتخرج .ب 
يف   ألن كل طالب يكمل الكتب اللغة العربية ،متاًما عن التعلم التقليدي

 .اعتماًدا على سرعة وقدرة كل منهما ،أوقات خمتلفة
ألن كل   ،يعد دعم التعلم يف شكل موارد تعليمية مكلًفا بشكل عام .ت 

ميكن  ،جيب أن جيد ذلك بنفسه. على عكس التعلم التقليدي طالب
 .استخدام موارد التعلم مثل الوسائل التعليمية مًعا يف التعلم

 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق  -ب

تقريرالوزير توحيد املناهج  الوزير للشؤون الدينيةأصدرت  ،2019 سنةيف 
ن مناهج الرتبية الدينية السالمية واللغة بشأ 2019سنة 183للشؤون الدينية رقم 

بشأن تنفيذ   2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تقو ،العربية يف املدارس
املناهج. املبادئ التوجيهية يف املدارس ليتم تطبيقها من العام الدراسي  

2020/2021 
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مر الذي  جنًبا إىل جنب مع املهارات اللغوية املطلوبة من خالل التعلم املست
مث يستمر باملهارات لتقدمي النصوص   ، يبدأ بزيادة املعرفة بنوع وقواعد وسياق النص

املكتوبة والشفوية بشكل جيد. لذلك مت تصميم التعلم على أساس النص من خالل  
والنمذجة وبناء النص مًعا وبناء نص مستقل. تعترب   بناء املعرفةوهي  ،أربع مراحل

نشاء التعلم النشط للطالب لبناء املعرفة واملهارات هذه الطريقة جيدة جًدا ل
 .واملواقف

 قادرًا 2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق يف العربية اللغة التعليم
  لتنمية  العربية اللغة ؛ اجملتمع وبيئة املدرسة يف للطالب  اللغوية  املهارة تطوير على

 وتنفيذ  التطبيقية، أو الوظيفية القواعد على الرتّكز العربية اللغة ؛ والشخصية التفكري
 اخلارج يف ولكن ،فقط الفصل يف املعلم مع الطالب  تفاعالت  ال العربية اللغة منهج

  30(لغوية  بيئة(املدرسة  يف أو الفصل
  يعين  183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق يف العربية اللغة تعلم خصائص

 حصل للطالب  وسيلة و تبليغ املعلم سيصبح ة،العربي اللغة باستخدام التعليم عملية
  العربية  اللغة التعليم يبدأ و املدرسة يف التليم مصدرا يصبح و جديدة مفردات  على
  والقراءة  والكلم الستمع من مناظما حني يف املكتوبة، اللغة مث املنطوقة اللغة بتعلم

 31والكتابة. 
 المدخل النص   -ج

 ينصال مدخل ال في ضوءالمقدمة تعلم اللغة العربية  .1
لغة اللغة على النصوص تظهر أن النص ليس جمرد تطوير للبنية النحوية.  

 ص هو إدراك لنظام القيم واألعرافلكن الن ،النص ليس جمموعة من اجلمل
 .االجتماعية والعمليات االجتماعية ذات األهداف االجتماعية

 
30 Lampiran Keputusan Menteri Agama nomer 184 tahun 2019 hal 9 
31  Lampiran Keputusan Menteri Agama nomer 184 tahun 2019 hal 57 
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س فقط  يتم تدريس اللغة العربية لي ، بأساس مدخل نصيةيف تعلم اللغة 
 وظيفة لتصبح مصدرًا لتحقيق الذات كمعرفة للغة, ولكن كنص يطور 

 .ملستخدميها يف السياقات االجتماعية والثقافية واألكادميية
تؤكد اللغة العربية   ،2019سنة 183ريرالوزير للشؤون الدينية رقم تق يف

. وحدة اللغة الت حتتوي على معاين كاملة بأساس مدخل نصيةعلى التعلم 
فكار هي النص. ال يكون النص دائًما يف شكل لغة مكتوبة. ميكن أن يكون وأ

النص يف شكل نص مكتوب أو منطوق. حيتوي النص نفسه على عنصرين 
رئيسيني. األول هو سياق حالة استخدام اللغة حيث يوجد سجل ميثل خلفية  

م حيث يوجد سياق اجتماعي وثقايف يت  ،والدة النص. الثاين هو سياق املوقف 
 .فيه إنتاج النص

 في ضوء المدخل النصي المبادئ األساسية لتعلم اللغة العربية  .2
وبعضها   بأساس مدخل نصيةهناك العديد من املبادئ األساسية يف التعلم 

 32على النحو التايل:  
على أمهية تنمية وعي املعلمني بأن   أساس مدخل نصية أواًل، يؤكد النهج 

ريد.أيضا ونسيب جملموعة معينة من الناس  كل نص فريد من نوعه. خلق مؤلف ف
والسياق. واملقصود بالنسبية جملموعة من الناس هو أن النص ميكن اعتباره ذا صلة  

ولكن قد يتم معارضته أو  ، أو حيصل على استجابة إجيابية من جمموعة من الناس 
تلقيه استجابة سلبية من جمموعات أخرى. ما هو مكتوب يعكس ما حدث أو 

وهو موجه إىل شخص معني أو  ،خص معني أو جمموعة من الناساعتقده ش
يتم توجيه الطالب إىل توخي احلذر يف  ،جمموعة من الناس أيًضا. مع هذا الوعي

الكتابة واالستجابة للنصوص. يتوافق هذا املفهوم مع نظرية التفكري النقدي الت 
 النص ليس سوى صورة للواقع ورأي شخص واحد يف مشكلة. تقول أن

 
32 Emi Emilia, Pendekatan berbasis teks, (Bandung : PT kiblat buku utama, 2016), Hlm. 33. 
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تعلم اللغة نشاطًا اجتماعًيا الت   أساس مدخل نصيةثانًيا، يعترب النهج 
ميكن أن يكون األصدقاء  ، يف هذه احلالة ،ختلق االعتماد بني الطالب واجملتمع.

أو املدرسون أو أولياء األمور هم الذين ميكنهم مساعدة الطالب على حتقيق 
ملتوقع أن تنتج ثالثة أشياء، نتائج تعليمية أفضل. من خالل هذا املبدأ، ومن ا

وهي تعلم اللغة يف هنج النص: يتعلم الطالب اللغة، يتعلم الطالب من خالل 
 اللغة، ويتعلم الطالب حول اللغة.

يؤكد املنهج على أن التعلم سيكون أكثر  بأساس مدخل نصية ،ثالثا
د فاعلية.إذا شرح املعلم بوضوح القدرات الت يتوقع أن ميتلكها الطالب بع 

يف أنواع خمتلفة من  ،اكتمال عملية التعلم. كيف تعمل اللغة على بناء املعىن
فإن التدريس الصريح ال يعين العودة إىل تعليم  ،النصوص وخصائصها اللغوية

القواعد التقليدي الذي يفصل تعليم القواعد عن استخدام اللغة األصيلة. لكن 
ة يف احلياة الواقعية حبيث يتم التدريس الصريح املقصود يرتبط باستخدام اللغ

تطوير فهم اللغة يف سياق االستخدام الفعلي للغة. يهدف هذا التدريس إىل 
والقدرة على  ، واالستقاللية يف الكتابة ، تشجيع املشاركة التعليمية يف التعلم

مثل طريقة استخدام  ،مناقشة كيفية استخدام اللغة يف سياقات أصيلة خمتلفة
 القناع .  اللغة لإلقناع أو

أن الطالب يدرسون حتت إشراف   بأساس مدخل نصيةرابًعا، يؤكد النهج 
املعلم يف سياق تدريب داخلي. يعمل الطالب كمتدربني ومعلمني كخرباء يف 

جيب أن يعمل املعلم كخبري  ،يف عملية التعلم ،أنظمة ووظائف اللغة. لذلك 
 .ميكنه مساعدة الطالب على تعلم اللغة بنجاح

تدريس القواعد جزًءا مهًما من إرشاد الطالب إىل معرفة   يعد ،خامًسا
كيفية عمل اللغة والت متكن الطالب واملعلمني من الكتابة والقراءة واالستماع  
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والتحدث وتقييم نص أو كتابة كتبها شخص ما يف أنواع النصوص الت جيب 
 .تدرس

 في ضوء المدخل النصياللغة العربية نشطة التعليمية األ .3
بل هو   ، لنوع هو عملية اجتماعية موجهة حنو اهلدف. النوع ليس لغةا

نوع من القاعدة االجتماعية يف شكل مراحل إجرائية تستخدم تقليديًا لتحقيق 
يعين ضمنًيا التعلم بناًء على نوع  KI 4 و  KI 3 أهداف اجتماعية معينة. يف

التقارب من  يتم حتليل نوع النص بناًء على جمال ،النص. يف دينار كويت
الطالب بالضافة إىل مستوى صعوبة ترتيب القيم واألعراف االجتماعية الت 

يتطلب تدريس هذا النوع أساليب تعلم تفاعلية وتفكيكية   .تتحقق يف اللغة
، النمذجة ، بناء املعرفةمت ذكر أربع مراحل:  ،وترميمية. يف هذا النهج النصي

   وفردية البناء املشرتك
ائعة لبناء الطالب النشطني لبناء املعرفة واملهارات  هذه الطريقة ر 

بناء  واملواقف. وذلك ألن األطفال مدعوون بنشاط ملعرفة السياق من خالل 
مث تتم دعوهتم لتفكيك النص جنًبا إىل جنب مع قيمه وخصائصه   ،املعرفة

تتم دعوة   ،اللغوية من خالل األنشطة التفكيكية يف مرحلة النمذجة. بعد ذلك 
ب لعادة بناء النص مع األصدقاء أو مبساعدة املعلم من خالل األنشطة الطال

مت تكليف الطالب مبهمة   ،الرتميمية يف مرحلة بناء النص مًعا. عالوة على ذلك 
 .33ولكن مع مواضيع خمتلفة ،كتابة نصوص من نفس النوع

 بناء املعرفة  .أ
طالب لعداد ال بناء املعرفةيستخدم املعلمون والطالباملرحلة من 

للدخول يف الدروس الت سيتم إعطاؤها. ميكن بدء هذه املرحلة من خالل 
مراجعة درس األسبوع املاضي أو دعوة الطالب الستكشاف جمال الدروس  

 
33 Fajarika Ramadhania, konsep bahasa berbasis teks pada buku ajar kurikulum 2013  (Stilistika: 
Jurnal Bahasa, sastra, dan pengajarannya, Vol.1, No. 2, 1 oktober 2016. Hal 229) 
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الت سيتم تقدميها. ميكن القيام هبذا النشاط من خالل سؤال وجواب أو  
 .34إعادة سرد أو مناقشة

 النمذجة  .ب
يف هذه   ، قدمي منوذج نصي معني. عادةهي املرحلة األولية لت النمذجة

مكتمل   ،يقدم املعلم منوذًجا لنوع أو نوع نص مثايل معني ،املرحلة
يتم   ،باألهداف االجتماعية واملراحل واخلصائص اللغوية. يف هذه املرحلة 

تنفيذ النمذجة يف عدد من األنشطة لبناء األهداف االجتماعية واملراحل  
 .35واخلصائص اللغوية هلذا النص

  البناء املشرتكج. 
يعيد الطالب بناء القيم االجتماعية واألهداف  ،يف هذه املرحلة

االجتماعية واملراحل واخلصائص اللغوية من املستوى الداليل للخطاب إىل 
علم األصوات. الطالب مدعوون لعمل نصوص بنوعها وأهدافها ومراحلها  

مدعوون لتحديد  وخصائصها اللغوية. ما ال يقل أمهية هو أن الطالب 
حيتاج الطالب إىل  ،لبناء هذا النص املشرتك ،لذلك  ،مواقفهم يف النص

املساعدة من خالل جمموعات من الطالب حتت إشراف املعلم. أنشطة 
التعلم من خالل أنشطة التعلم األكثر إنتاجية. يكمل هذا النشاط أنشطة 

الطالب حًقا احلوار والرسوم البيانية وامللخصات وبناء النص. سيساعد 
جيب القيام بنشاط بناء النص املشرتك   ،على بناء النصوص مًعا. لذلك 

  ، ووسائل العالم  ،والبحث عن مصادر يف املكتبة ،هذا بشكل متكرر
وإجراء املقابالت مع اخلرباء يف  ، واملالحظات امليدانية ،والنرتنت

 
34 Fajarika Ramadhania, konsep bahasa berbasis teks pada buku ajar kurikulum 2013  (Stilistika: 
Jurnal Bahasa, sastra, dan pengajarannya, Vol.1, No. 2, 1 oktober 2016. Hal 230) 
35 Fajarika Ramadhania, konsep bahasa berbasis teks pada buku ajar kurikulum 2013  (Stilistika: 
Jurnal Bahasa, sastra, dan pengajarannya, Vol.1, No. 2, 1 oktober 2016. Hal 230) 
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سيكون لدى الطالب مالحظات أدبية   ،جمموعات. بعد ذلك 
 36ميدانية ونتائج مقابلة سيتم كتابتها يف نص بنوع كامل مًعا ومالحظات 

  مقاول مستقل   د. 
هو تتويج جلميع األنشطة الت ترتاكم بني بناء النص ومجيع حمتوياته. سيعمل 

ووسائل  ،الطالب بشكل مستقل بالبدء يف البحث عن مصادر يف املكتبة 
بالت املصادر للحصول على العالم، والنرتنت، واملالحظات امليدانية، ومقا

بيانات دقيقة لبناء هذا النص املستقل. بعد ذلك، سيكون لدى الطالب 
مالحظات أدبية ومالحظات ميدانية ونتائج مقابلة سيتم كتابتها يف نص بنوع  

يُطلب من الطالب أن يكون لديهم مواقف جتاه   ،كامل بشكل مستقل. وباملثل
 .37البيئة قبل ترمجتها إىل نص

 
36 Fajarika Ramadhania, konsep bahasa berbasis teks pada buku ajar kurikulum 2013  (Stilistika: 
Jurnal Bahasa, sastra, dan pengajarannya, Vol.1, No. 2, 1 oktober 2016. Hal 230) 
37 Fajarika Ramadhania, konsep bahasa berbasis teks pada buku ajar kurikulum 2013  (Stilistika: 
Jurnal Bahasa, sastra, dan pengajarannya, Vol.1, No. 2, 1 oktober 2016. Hal 230) 
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 الثالث  لفصال
 منهجية البحث

 هنوعمدخل البحث و  -أ
هنج البحث الذي أستخدمه يف هذه البحث هو هنج نوعي مع نوع  

هو حبث يتم إجراؤه باستخدام (Library research). البحث املطبوعات 
  38يف شكل كتب ومالحظات وتقارير حبثية من الدراسة السابقة,  ،املطبوعات 

املؤلف كفت الباحث يف رعايته البيانات وهو عكس البحث امليداين. فلذا لك 
البحث  يف الت تأيت من األدبيات دون الذهاب مباشرة إىل امليدان كما هو احلال 

 .امليداين
فإن اخلطوات  ،ايستخدم حبث املطبوعات مأساًسا فلسفًيا عقالنًيا نوعًيا

للغة العربية املتخذة هي اختيار مصادر البيانات أو املراجع املتعلقة مبواد التدريس ا
على خالل  ،يف الصف السابع يف املدرسة املتوسطة، وفحصها بشكل نقدي

صياغة اهتمام نقدي باملفاهيم وحمتوى املادة الت يتم تدريسها. يتم ذلك على 
 39أمل احلصول على معلومات كاملة وموضوعية. 

.أواًل،  كان أربع خطوات جيب اختاذها يف البحث املطبوعات   ، املنهجية
ثانًيا،   .بإعداد األدوات واملعدات يف أحباث املكتبات أقالم وورق املالحظات قم 

ببليوغرافيا العمل هي سجل ملصادر املواد الرئيسية الت  ،جتميع ببليوغرافيا عملية
حتديد املدة باأليام أو األشهر لجراء :ثالثًا  .سيتم استخدامها ألغراض البحث

لذلك كل ما هو مطلوب يف  40ظات البحثية. قراءة وتدوين املالح:رابًعا .البحث
 هذا البحث  يكتب حبيث يكون أكثر تنظيماً وال يسبب سوء فهم. 

 
38 M. Iqbal hasan, Pokok-pokok materi metodologi penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 
hlm 11 
39 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” Pada Mata 
Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah, (Arabia, Vol.5, No. 2, Juli-Desember 
2013. Hal 203 
40 Khatibah, ”Penelitian Kepustakaan” dalam Jurnal Iqra’ Volume 05 No.01 Mei, 2011. 
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 البيانات ومصادرها -ب
موضوع البحث هو الشيء )املادة( الذي يسري دراسة أو حبثًا يوضح نطاق  

حبيث يكون هدف الباحث يف هذه الدراسة هو حمتوى الكتب للدرس  41البحث.
 يف املدرسة املتوسطة للفصل السابع لختبار الدراسي األول والثاين. اللغة العربية 

ومها املصادر األولية واملصادر   ،تنقسم مصادر )مواضيع( البحث إىل قسمني
املتوسطة. املصادر األولية هي املصادر الت يتم احلصول عليها مباشرة من موضوع  

ة هو الكتب اللغة  كان املصدر األساسي للبيانات يف هذه الدراس 42البحث.
املدرسية العربية للصف السابع املدرسة املتوسطة. فإن مصادر البيانات الثانوية هي  
البيانات الت مت احلصول عليها من خالل جهات أخرى ال حيصل عليها الباحث 

 مصادر البيانات الثانوية هي اجملالت واملقاالت  43مباشرة من موضوع البحث.
ميس وغريها من املصادر الداعمة الت تشرح املفهوم قيد والقوا  والكتب املدرسية 

 .الدراسة
 جمع البيانات  اسلوب -ج

هذه الدراسة باستخدام طريقة التوثيق. التوثيق هو املالحظات    املطبوعات 
لذلك  44وميكن أن تكون التوثيق يف شكل كتابات أو رسومات. ،األحداث املاضية 
حول املتغريات يف شكل مالحظات  حبث الباحثون عن بيانات  ، يف هذه الدراسة

وغري  ،وجداول األعمال ،واجتماعات  ،وحماضر  ،وجمالت  ، وصحف ، وكتب ،نصية
ها. الدراسة التوثيق هي طريقة الباحثني للحصول على أوصاف يف شكل بيانات  
مكتوبة تتعلق مبواد الكتب املدرسية يف اللغة العربية للفصل السابع على املدرسة  

 ة واألهلية. املتوسطة الكومي

 
41 Mahsun, Penelitian Bahasa Berbagai Tahapan Strategi Metode dan Teknik- Tekniknya, 
(Mataram: Mataram University Press, 2000), hlm.12. 
42 Saifudin Azwar, metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal 33 
43 Saifudin Azwar, metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal 33 
44 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D….., hlm. 240. 
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 تحليل البياناتأسلوب  -د
صرح ويرب  .لكتاب حتليل ااملؤلف حتليل البيانات يف هذه الدراسة بايستخدم 

هو منهجية حبث تستخدم جمموعة من الجراءات لياءخد   الكتاب  حتليلأن 
  ، يعّرف أو املستندات. ويف الوقت نفسهاستنتاجات صحيحة من الكتب 

Bareselon  أسلوب حبث لوصف بشكل منهجي وموضوعي  بأنه  الكتاب  حتليل
حتليل  أن ،Krippendorff حول مظاهر االتصال. مت تقدمي التعريف التايل بواسطة

هو أسلوب حبث يستخدم الستخالص استنتاجات مكررة وصحيحة من  لكتاب ا
فإن   ،وفًقا له ،معىن خمتلًفا قليالً  Holsti يعطي ،البيانات على أساس سياقها. أخريًا

هو أي تقنية تستخدم الستخالص النتائج من خالل إجياد خصائص  لكتاب ا حتليل
ويتم تنفيذها بشكل منهجي وموضوعي. من منظور البحث النوعي يبدو   ،الرسالة

 .45أن التعريف األخري أقرب إىل التقنية املتوقعة
يف البحث مت لكشف  لكتابحتليل ا وأوضح النووي مبزيد من التفصيل أن

 ، صف حالة املؤلف واجملتمع وقت تأليف الكتاب. يف هذا التحليلحمتويات كتاب ي
وترتيب اجلمل  ،ونقاط الضعف ،ميكن للباحث حساب تكرار ظهور مفاهيم معينة

 .وكيفية تقدمي املواد اليضاحية وغريها ،وفًقا لنفس النمط
ميكن مقارنة هذه الطريقة بني كتاب وآخر يف نفس   ، بالضافة إىل ذلك 

بناًء على االختالف يف وقت الكتابة أو على قدرة الكتاب على حتقيق  إما ،اجملال
 46أهدافه كمادة معروضة للجمهور. 

 :يتضمناجلهود التالية  لكتاب حتليل ا ،من الناحية الفنية ، وفًقا ملهاجر
 لتصنيف العالمات املستخدمة يف االتصا .أ
 استخدام املعايري كأساس للتصنيف  .ب 

 
45 Lexy J Meleong, Metode PenelitianKualitatif, (Bandung:Remaja Karya,1999), hlm. 179. 
46 H.Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gajah Mada 
University Press ,1999), hlm.68. 
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 .ة لعمل تنبؤات استخدام تقنيات حتليلية معين .ج
تظهر   لكتاب حتليل ا مث يُقال أيًضا أن األوصاف الت قدمها اخلرباء فيما يتعلق

وهي املوضوعية والنظامية والتعميم. جيب أن يستند التحليل إىل قواعد  ، ثالثة شروط
يلزم تصنيف احملتوى الستخدام معايري   ،مصاغة بوضوح. لتلبية املتطلبات النظامية

مبعىن أن النتائج جيب أن يكون هلا   ،قدم نتائج التحليل تعميمات معينة. جيب أن ت
 .مسامهة نظرية

 :تتميز دراسة احملتوى باخلصائص التالية
 .تتم معاجلة النص مع القواعد والجراءات الت مت التصريح عنها  .أ

والذي مت  ،أي واحد مضمن يف الفئة ،تتم معاجلة النص بشكل منهجي .ب 
 .تعريفه

 .النصوص إىل مسامهة النظرية وهناك صلة نظرية  تؤدي عملية حتليل .ج
 47تتم عملية التحليل بناًء على الوصف الذي مت توضيحه.   .د

 مراحل التحليل البيانات -ه
جيب على الباحثني اختاذ   ،عند استخدام حتليل احملتوى ،حسب نواوي

 :اخلطوات أو املراحل التالية
 .اختيار النص املراد دراسته .1
 احملتوى واللغة املراد دراستها كوسيلة جلمع البيانات تطوير نقاط حمددة حول  .2
 .إجراء البحث التايل .3

مت إجراؤها لكامل حمتويات سواء  ،حدد الطريقة الت سيتم اتباعها .أ
وفصل الرسوم التوضيحية عن النص وما إىل   ،، فصاًل بعد فصلالكتاب 

 .ذلك 

 
47 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:Rake Sarasin,1999), hlm.71. 
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وعدد  ، وع عدد فقرات املوض ،على سبيل املثال ،قياس النص نوعًيا وكمًيا   .ب 
ودقة وضع الرسوم التوضيحية والصور   ،األفكار يف كل فقرة أو موضوع

وغريها. مقارنة نتائج القياس بناًء على  ،املكتوبة، ووضوح نقل الفكرة
 48معايري حمددة مسبًقا من خالل عناصر حمددة مت جتميعها. 

هي اختيار  فإن املراحل الت يستخدمها املؤلف ،بناًء على املراحل املذكورة أعاله
ترتيب   ،نص يف الصف السابع املدرسة املتوسطة كتاب اللغة العربية املراد يف دراسته. ثانًيا 

 ، النقاط املخروطية على اختبار مادة الفصل الدراسي األول والثاين. ثالثًا: إجراء البحث
  أهداف الدراسة. بالضافة إىل أي باختيار وحتديد حمتويات الكتاب وفًقا الحتياجات و 

، فإنه يأخذ أيًضا قياسات )حتليل( للنصوص والصور من خالل مقارنة نتائج  ذلك 
والنمذجة وبناء   بناء املعرفةوهي:  ،التحليل بناًء على أربعة مناذج تعلم قائمة على النص

 .النص مًعا وبناء نص قائم بذاته

 
48 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:gajah Mada 
Univercity Press, 1999), hlm. 69. 
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 الفصل الرابع 
 وتحليلها  عرض البيانات

في كتاب اللغة العربية   بناء المعرفة لمرحلة  نشطة التعليميةاألالمبحث األول : 
 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية

هدفت هذه املرحلة لبناء املعرفة أو خلفية املعرفية للتالميذ حول املوضوع. أما 
 اخلطوات يف هذه املرحلة كما يلي: 

إعطاء التالميذ نصوًصا خمتلفة، فيما يتعلق باملوضوع املراد كتابته. يف هذه   .1
استطاع املدرس تعليمها بطريقة القراءة أو االستماع أو الكالم أو  اخلطوة،

 املناقشة حول النص املقروء وتعليم القواعد فيما يتعلق بالتعبريات يف النص.
طُلب التالميذ قراءة النص، مث أعطيهم أسئلة حول النص. من هذه األنشطة،  .2

تدريب    ند القراءة، استطاع املدرس انتاج التالميذ من قدرهتم على القراءة. ع
  التالميذ على التنبؤ مبعىن النص على أساس الوصف العام والوصف اخلاص.

طَلب التالميذ الكلمات غري املفهومة يف النص، ويطلب املدرس من التالميذ  .3
خلرص معىن الكلمات يف النص. إذا مل يستطيع أن خيرص من السياق املباحث،  

  فيستطيع التالميذ فتح املعجم.
م التالميذ مهارات الغوية األخرى مثل االستماع باملوضوع املباحث. قرأ تعل  .4

املدرس النص أو استمع التالميذ مث ُسئل التالميذ عن فهمهم يف النص. ومع 
   ذلك، استطاع املدرس حلصول انتاج املهارات االستماع. انفعلت هذه األنشطة

 . املتكرر حىت يفهم التالميذ املوضوع الذي سيكتبون عنه
استطاع املدرس دعوة الناطقني باللغة العربية للتكلم عن املوضوعات املباحثة   .5

ويستمع التالميذ مبا يقول الناطقني باللغة العربية. وأكثر التالميذ سعيد هبذه 
 .املرحلة
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حبث املدرس والتالميذ شفويا عن املوضوع يف النص. يُطلب  أنشطة التكلم، .6
. يف هذه املرحلة، ينبغي على التالميذ كتابة تهليخبار مرة أخري ما قرأميذ التال

اجلمل املهمة حول املوضوع. ألن التالميذ الكاتبني أثناء القراءة ميكنهم كتابة  
 النصوص بشكل األسرع من التالميذ غري الكاتبني

ميكن املدرس طرح بعض األسئلة الت ال توجد إجابات  ، لتفكري ومهارة القراءة  .7
ميكن الطالب أن يُطلب البحث عن نصوص   ،املرحلةهلا يف النص. يف هذه 

أخرى حول املوضوع مع مصادر خمتلفة مثل اجملالت والنرتنت والكتب لزيادة  
 .معرفتهم

 الدَّْرُس األوَّل

 رقم مرحلة مهارة التعليمات صفحة
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعْد ! 3

 االستماع
  ةتعلم التالميذ مهارا

ع  االستماع باملوضو 
املباحث. قرأ املدرس  

النص أو استمع التالميذ  
مث ُسئل التالميذ عن 

 فهمهم يف النص.  

1 
 ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي !  6
 ِصْل !  7

ْ اْلَكِلَمة اْلَغرِيـَْبة ِمَن الَكِلَماِت  7 َعنين
 اآلتية ! 

!  ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسبة 8  
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسبة !  8
 ِاْسَتِمْع َجينًدا !  17
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ ! 8

لقراءةا  
 

طُلب التالميذ قراءة  
النص، مث أعطيهم أسئلة  

حول النص. من هذه  
األنشطة، استطاع املدرس  
انتاج التالميذ من قدرهتم 

2 

9 
ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة وفْـًقا لِلنَِّص 

 السَّاِبِق !
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ ِبَضِمرْي ُمَناِسبة !  9
 َأِجْب وفْـًقا لِلنَّصن ! 10
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 على القراءة. 
  مهارة اُْنظُْر َواأَِعْد ! 11

 الكالم
حبث  أنشطة التكلم،

املدرس والتالميذ شفويا  
عن املوضوع يف النص.  

ليخبار مرة   يُطلب التالميذ
 أخري ما قرأته

3 

12 

َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ 
َب الَفصْ  ِل، مُثَّ بَدنْل  طَالِبَـنْيِ ِمْن ُطالَّ

ِاْسَم َعزَّام / نـَْوَفل بِاأَلمْسَاِء  
ْعُلَمْوَماْت احَلِقْيِقيَّة لِلُمَتِحاِوَرْيِن 

َ
َوامل

ب والطَّالَِبات  ِمْن الطُّالَّ
 َعرنْف نـَْفَسَك َكَما يفْ اْلِمثَال ! 12

َعرنْف ِبَصِدْيِقك اَْو َصِديـَْقِتك َكَما  12
 يفْ اْلِمثَال ! 

 القواعد املعلم يشرح القواعد اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! 12
 تعلمه  الذي للنص النحوية

 النص يف
 

4 
َقْوَسنْي ! ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ الْ  15  

ْ اْلُمْبَتَدأ أَْو اخلَْرَب ِمْن  الَكِلَماِت  15 َعنين
 الَّىِتْ حَتْتَـَها َخطٌّ ! 

 ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة !  15
 انسخ !  16

َرتنب الَكِلَمات اآلتَِية اِبِْتَداًء ِمَن  16
 الَكِلَمِة الَِّت حَتْتَـَها َخطٌّا ! 

ِه اجلَُْمَل ِإىل اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ! تـَْرِجْم َهذِ  16  
  مرحلة. يف ةالنمذجة  مرحلةد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو علدراسة القوا

ليس   النص" يف تعلمه الذي للنص النحوية القواعد املعلم " يشرحهناك خطوات  ةالنمذجة
 بناء املعرفةأو  يف املرحلة األوىل
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  النشاط  ،كان  للتالميد بناء املعرفة مبرحلة يبدأ التعارف عن األول الّدرس يف
التعرف و ااْلستفهام و الّتحيات واْلعاملون  يعرف عن املفرادات على الذي األول

.   االستماعمهارة  يعين مستطاع الت . النشاط واجلهات واملفرادات األخرى
 غري ، التعليمات 3 الصفحة " يفدْ اُْنظُْر َواقْـَرأ َواأَعِ يعين " مستعمل الت والتعليمات 

التالميد  النشاط فإن لذلك  ، شيًئا  يعرفون ال األوىل املرحلة يف التالميد ألن مناسبة
" استمع إلئ املفردات  اجلملة استخدام ، األفضلاملعلومة املستمع يصبح هو الصحيح

 ملعرفة ا لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين كان   والفهمها" أو "استمع و كرر" مث،
ِصْل  "،  "ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي !يعين " مستعمل الت التالميذ، والتعليمات 

ْ اْلَكِلَمة اْلَغرِيـَْبة ِمَن الَكِلَماِت اآلتية "،  "! "،   ْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسبة !!"، "اَعنين
 8-6 الصفحة " يفِاْماَلْ الَفرَاَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسبة !"

 الت والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثاين مبرحلة
 . دقيقة التعليمات  ، استخدم8 الصفحة " اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ !" يف  يعين مستعمل

!هَ َوافْـَهْم اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم احلتمية اجلملة أضيف إذا  أفضل بال،   كان   " مث،َذا النَّصَّ
   الذي  للنص التالميذ فهم  التالميذ وقياس املعرفة لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين

  "، " ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة وفْـًقا لِلنَِّص السَّاِبِق ! يعين" مستعمل الت قراءته، بالتعليمات 
 8 الصفحة " يفلِلنَّصن !َأِجْب وفْـًقا  "، " ِاْماَلْ الَفرَاَغ ِبَضِمرْي ُمَناِسبة ! 

 والتعليمات  الكالم مهارةللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثالث مبرحلة
  ألن  مناسبة  غري ، التعليمات 11 الصفحة " يفاُْنظُْر َواأَِعْد ! يعين " مستعمل الت

  وممارسة  حماكاة  مث  أوالً  االستماع بطريق الكالم ممارسة هي تنفيذها الت األنشطة
" َواأَِعدْ  َواْسَتِمعْ  اُْنظُرْ  املستخدمة " التعليمات  تكون أن جيب ، النص بدون احملادثة

 باللغة الكلم التالميذ يف الكالم هارةم لتقوية ، الكتاب  هذا يف التمارين كان  مث،
 طَالِبَـنْيِ َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ  يعين " مستعمل الت العربية و والتعليمات 

ْعُلَمْوَماْت احَلِقْيِقيَّة  
َ
َب الَفْصِل، مُثَّ بَدنْل ِاْسَم َعزَّام / نـَْوَفل بِاأَلمْسَاِء َوامل ِمْن ُطالَّ



 

32 

 

ب والطَّالَِبات  َعرنْف  "، "َعرنْف نـَْفَسَك َكَما يفْ اْلِمثَال ! "، "لِلُمَتِحاِوَرْيِن ِمْن الطُّالَّ
 12 الصفحة " يفِتك َكَما يفْ اْلِمثَال !ِبَصِدْيِقك اَْو َصِديـْقَ 

 االستفهام ، ِاسم ِإَشاَرة، الضمري املنفصلالقواعد عن  دراسة  هو  التايل النشاط
 الصفحة " يف اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! يعين " مستعمل الت و املبتدأ اخلربو والتعليمات 

 والتعليمات  ،  وفهم  راسة د هي  املنفذة األنشطة ألن مناسبة  غري ، التعليمات 12-14
  ،  الكتاب  هذا  يف التمارين  كان   هي " ادرس والحظ وافهم" مث،  استخدامها جيب الت

ِاْختَـْر   يعين " مستعمل الت عن هذا القواعد والتعليمات  التالميذ املعرفة لتقوية
ْ اْلُمْبَتَدأ أَْو اخلَْرَب مِ  "، " الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي ! ْن  الَكِلَماِت الَّىِتْ حَتْتَـَها َخطٌّ  َعنين

َرتنب الَكِلَمات اآلتَِية اِبِْتَداًء ِمَن الَكِلَمِة  "، " !انسخ  "، " ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة ! "، "!
 16-15 الصفحة " يفتـَْرِجْم َهِذِه اجلَُْمَل ِإىل اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة !  "، "الَِّت حَتْتَـَها َخطٌّا ! 

 ،  الفصل هذا يف  املعرفة بناء  أي  ،  النص مبنهج األوىل مرحلة يف  ةاخلالص
 حتتاج رمبا  االنشاط منهاالستماع والقرأة والكالم. ولكن مع حتقيقه و  مناسب

مث لدراسة  هبا،  التالميذ القيام على يتعني الت األنشطة مع تكييفها إىل التعليمات 
 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلة القوايد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو

 "النص  يف  تعلمه  الذي  للنص  النحوية  القواعد  املعلم  يشرح  " هناك خطوات    ةالنمذجة
 . بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل

 الدَّْرُس الثَاينْ 

 رقم مرحلة مهارة التعليمات صفحة
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعْد ! 29

 االستماع
  ةاراتعلم التالميذ مه

االستماع باملوضوع  
املباحث. قرأ املدرس النص 
أو استمع التالميذ مث ُسئل  

التالميذ عن فهمهم يف  

1 
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسبة !  32
ْ ِضدَّ َهِذِه اْلَكِلَمة !  32  َعنين

 ِاْسَتِمْع َجينًدا !  43
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 النص.
صَّ !اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّ  33 مهارة   

لقراءةا  
طُلب التالميذ قراءة النص، 

مث أعطيهم أسئلة حول  
النص. من هذه األنشطة، 

استطاع املدرس انتاج 
التالميذ من قدرهتم على 

 القراءة. 

2 

34 

 ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة ! 

  مهارة اُْنظُْر َواأَِعْد ! 35
 الكالم

حبث  أنشطة التكلم،
عن املدرس والتالميذ شفويا 

املوضوع يف النص. يُطلب 
ليخبار مرة أخري  التالميذ 
 ما قرأته

3 

36 

َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل 
َب   بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ ِمْن ُطالَّ

الَفْصِل، مُثَّ بَدنْل ِاْسَم ِحْلَية /  
نَاِدينْ بِاْسِم الطَّالِبَـنْيِ  

َتَحاِوَرْيِن يفْ احَلِقْيِقيَّة 
ُ
َمَع  امل

 تـَْغِيرْيِ َما يـَْلَزْم.
 َأْجرِاحلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال !  36
  النحوية القواعد املعلم يشرح القواعد اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! 37

 النص يف تعلمه الذي للنص
 

4 

ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ   40
 اْلَقْوَسنْي !

 اْلُمَناِسَبة  ِاْختَـْر اْلَكِلَمةَ  41
 اْلَقْوَسنْي! الصَِّحْيحة ممَّا بـَنْيَ 

ْ اْلُمْبَتَدأ يفْ اجُلَمِل اآلتَِيِة   41 َعنين
! 

ْ اخْلَبَـَر يفْ اجُلَمِل اآلتَِيِة ! 42  َعنين
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 تـَْرِجْم ِإىل اللَُّغِة اْلْنُدِنِسيَِّة !  42
  ! تـَْرِجْم ِإىل اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ  42

ِاْختَـْر اْلُمَناِسَبة ممَّا بـَنْيَ   42
 اْلَقْوَسنْي !

 انسخ !  43

َرتنب الَكِلَمات اِبِْتَداًء ِمَن  43
َُلوَّنَة! 

 الَكِلَمِة امل
 مرحلة. يف ةالنمذجة مرحلةد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو علدراسة القوا

 النص" يف تعلمه الذي للنص النحوية القواعد ماملعل  " يشرحهناك خطوات  ةالنمذجة
 بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل

 

  للتالميد،كان  بناء املعرفة مبرحلة يبدأ املرافق املدرسية عن الثاين الّدرس يف
التعرف أنواع املدارس و الغرف يف  يعرف عن املفرادات على الذي األول النشاط

 يعين مستطاع الت . النشاط والصفة واحْلال وأدوات اجْلراملدرسة واْلمرافق املدرسة 
 29 الصفحة " يفاُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعدْ يعين " مستعمل الت والتعليمات .  االستماع مهارة 

  فإن  لذلك  ، شيًئا  يعرفون ال األوىل املرحلة يف التالميد ألن مناسبة  غري ، التعليمات 
"    اجلملة استخدام املعلومة ، األفضل ستمعامل يصبح  هو التالميد الصحيح  النشاط

 الكتاب  هذا يف التمارين كان  استمع إلئ املفردات والفهمها" أو "استمع و كرر" مث،
ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسبة   يعين " مستعمل الت التالميذ، والتعليمات  املعرفة لتقوية ،
ْ ِضدَّ َهِذِه اْلَكِلَمة  "  "،!  23 الصفحة " يفَعنين

 الت والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثاين مبرحلة
 التعليمات  ، استخدم33 الصفحة " اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ !" يف يعين مستعمل

!  َهَذاَوافْـَهْم اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم  احلتمية اجلملة أضيف  إذا  أفضل بال،  .دقيقة "  النَّصَّ
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 للنص التالميذ فهم التالميذ وقياس  املعرفة لتقوية  ،  الكتاب  هذا يف  التمارين كان  مث،
 الصفحة " يفِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة  "    يعين مستعمل الت قراءته، بالتعليمات   الذي
34 

 والتعليمات  الكالم مهارةللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثالث مبرحلة
  ألن  مناسبة  غري ، التعليمات 35 الصفحة " يفاُْنظُْر َواأَِعْد ! يعين " مستعمل تال

  وممارسة  حماكاة  مث  أوالً  االستماع بطريق الكالم ممارسة هي تنفيذها الت األنشطة
" َواأَِعدْ  َواْسَتِمعْ  اُْنظُرْ  املستخدمة " التعليمات  تكون أن جيب ، النص بدون احملادثة

 باللغة الكلم التالميذ يف الكالم هارةم لتقوية ، الكتاب  هذا يف ينالتمار  كان  مث،
َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ  يعين " مستعمل الت العربية و والتعليمات 

َب الَفْصِل، مُثَّ بَدنْل ِاْسَم ِحْلَية / نَاِدينْ بِاْسِم الطَّالِبَـنْيِ  َتَحاِورَْيِن يفْ احَلِقْيِقيَّة ِمْن ُطالَّ
ُ
امل

 36 الصفحة "، يف َأْجرِاحلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال ! "، "َمَع تـَْغِيرْيِ َما يـَْلَزْم.

اُْنظُْر َواأَِعْد يعين " مستعمل الت القواعد والتعليمات  دراسة  هو  التايل النشاط
  دراسة  هي املنفذة  األنشطة ألن  مناسبة  غري ، التعليمات 37 الصفحة " يف َواْحَفْظ !

  كان  هي " ادرس والحظ وافهم" مث، استخدامها جيب الت والتعليمات  ، وفهم
 الت عن هذا القواعد والتعليمات  التالميذ  املعرفة لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين
َمَة اْلُمَناِسَبة  ِاْختَـْر اْلَكلِ  "، " ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي !  يعين "  مستعمل

ْ اْلُمْبَتَدأ يفْ اجلَُمِل اآلتَِيِة !  "، " الصَِّحْيحة ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي ! ْ اخْلَبَـَر يفْ  "، "َعنين َعنين
"  " ، تـَْرِجْم ِإىل اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ! "، " تـَْرِجْم ِإىل اللَُّغِة اْلْنُدِنِسيَِّة ! "، "اجُلَمِل اآلتَِيِة !

رَتنب الَكِلَمات اِبِْتَداًء ِمَن الَكِلَمِة  " ، "!انسخ "، " ِاْختَـْر اْلُمَناِسَبة ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي !
َُلوَّنَة!

 43-40 الصفحة " يفامل

 ، الفصل هذا يف املعرفة بناء  أي ، النص مبنهج األوىل مرحلة يف اخلالصة
 حتتاج رمبا  لقرأة والكالم. ولكناالنشاط منهاالستماع وا مع حتقيقه و  مناسب
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مث لدراسة  هبا،  التالميذ القيام على يتعني الت األنشطة مع تكييفها إىل التعليمات 
 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلةالقوايد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو 

 "النص  يف  تعلمه  الذي  للنص  النحوية  القواعد  املعلم  يشرح  " هناك خطوات    ةالنمذجة
 بناء املعرفةأو  س يف املرحلة األوىللي

 الدَّْرُس الثَالث

 رقم مرحلة مهارة التعليمات صفحة
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعْد ! 52

 االستماع
  مهاراة التالميذ تعلم

. املباحث باملوضوع  االستماع
 استمع  أو النص املدرس قرأ

 عن التالميذ ُسئل مث التالميذ
 .النص يف فهمهم

1 
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسبة !  55

ِصْل بـَنْيَ اْلبَـْيَضِةى اْلُمَلوَّنَِة َوالَكِلَمِة  56
َناِسَبتِة َكَما يفْ اْلِمثَاِل ! 

ُ
 امل

 اُْكُتْب َكَما يفْ اْلِمثَال !  56
 ِاْسَتِمْع َجينًدا !  67
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ النَّصَّ ! 57

ءةلقراا  
طُلب التالميذ قراءة النص، 

مث أعطيهم أسئلة حول  
النص. من هذه األنشطة، 

استطاع املدرس انتاج التالميذ  
 من قدرهتم على القراءة. 

2 

57 

 ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة ! 

  مهارة اُْنظُْر َواأَِعْد ! 58
 الكالم

حبث املدرس   أنشطة التكلم،
والتالميذ شفويا عن املوضوع  

ص. يُطلب التالميذ يف الن
 ليخبار مرة أخري ما قرأته 

3 

59 

َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ 
مُثَّ بَدنْل ِاْسَم بَارَِزة / َعزَّة   ،طَالِبَـنْيِ 

َتَحاِورَْيِن يفْ 
ُ
بِاْسِم الطَّالِبَـنْيِ امل

 احَلِقْيِقيَّة َمَع تـَْغِيرْيِ َما يـَْلَزْم.
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احلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال ! َأْجرِ  59  
  النحوية القواعد املعلم يشرح القواعد اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! 60

 النص يف تعلمه الذي للنص
 

4 
 ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي !  62
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ ِبَضِمرْيٍ ُمتَِّصل ! 63

ِلَمَة اْلُمتَِّصَلَة بِالضَِّمرْيِ ِاْختَـْر اْلكَ  64
 اْلُمَناِسَبة ! 

!رْي اْلُمَناِسب بِا اْلَكِلَمةَ ِاْختَـْر الضَّمِ  64  
ْ اْلَكِلَمَة اْلُمْخَتِلَفَة ! 65  َعنين

65  ْ َهاِت اأَلْشَكل الَكاِمَلة َوَعنين
 الضََّمائِر !

!َعَربِيَّةِ ل ِإىل اللَُّغِة الْ تـَْرِجْم َهذه اجلم 66  
 انسخ !  66
 َحونل كما يفْ املِثال !  66
 َأِجْب كما يف املِثال !  67

 مرحلة. يف ةالنمذجة مرحلةد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو عدراسة القوال
ليس يف   النص" يف تعلمه الذي للنص النحوية القواعد املعلم " يشرحهناك خطوات  ةالنمذجة

 بناء املعرفةأو  ملرحلة األوىلا
 

  ،كان  للتالميد بناء املعرفة مبرحلة  يبدأ اأْلدوات املدرسية  عن الثالث  الّدرس يف
التعرف األدوات املدرسية و األدوات  يعرف عن املفرادات على الذي  األول النشاط

.   ماعاالست مهارة  يعين مستطاع الت . النشاط يف اْلفصل واأللوان واملفردات األخرى
 غري ، التعليمات  52 الصفحة " يفاُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعدْ يعين " مستعمل الت والتعليمات 

التالميد  النشاط فإن لذلك  ، شيًئا  يعرفون ال األوىل املرحلة يف التالميد ألن مناسبة
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" استمع إلئ   اجلملة استخدام املعلومة ، األفضل املستمع يصبح هو الصحيح
  لتقوية  ،  الكتاب  هذا يف التمارين كان   همها" أو "استمع و كرر" مث، املفردات والف

ِصْل  "،  "ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسبة ! يعين " مستعمل الت التالميذ، والتعليمات  املعرفة
َناِسَبتِة َكَما يفْ اْلِمثَاِل !

ُ
"  ُتْب َكَما يفْ اْلِمثَال !اُكْ  "، " بـَنْيَ اْلبَـْيَضِةى اْلُمَلوَّنَِة َوالَكِلَمِة امل

 56-55 الصفحة يف
 الت والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثاين مبرحلة

 التعليمات  ، استخدم 57 الصفحة " اُْنظُْر َواقْـَرأ َهَذا النَّصَّ !" يف يعين مستعمل
! َوافْـَهْم اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم  احلتمية اجلملة أضيف  إذا  أفضل بال،  .دقيقة "  َهَذا النَّصَّ

 للنص التالميذ فهم التالميذ وقياس  املعرفة لتقوية  ،  الكتاب  هذا يف  التمارين كان  مث،
 الصفحة " يفِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة  "    يعين مستعمل الت قراءته، بالتعليمات   الذي
57 

 والتعليمات  الكالم مهارةميد الذى للتال بناء املعرفة مث النشاط الثالث مبرحلة
  ألن  مناسبة  غري ، التعليمات 58 الصفحة " يفاُْنظُْر َواأَِعْد ! يعين " مستعمل الت

  وممارسة  حماكاة  مث  أوالً  االستماع بطريق الكالم ممارسة هي تنفيذها الت األنشطة
" َواأَِعدْ  اْسَتِمعْ وَ  اُْنظُرْ  املستخدمة " التعليمات  تكون أن جيب ، النص بدون احملادثة

 باللغة الكلم التالميذ يف الكالم هارةم لتقوية ، الكتاب  هذا يف التمارين كان  مث،
َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ ،   يعين " مستعمل الت العربية و والتعليمات 

َتَحاِوَرْيِن يفْ احَلِقْيِقيَّة َمَع تـَْغِيرْيِ َما يـَْلَزْم.مُثَّ بَدنْل ِاْسَم بَارَِزة / َعزَّة بِاْسِم الطَّ 
ُ
  "، " الِبَـنْيِ امل

 59 الصفحة "، يفَأْجرِاحلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال !
اُْنظُْر َواأَِعْد يعين " مستعمل الت القواعد والتعليمات  دراسة  هو  التايل النشاط

  دراسة  هي املنفذة األنشطة ألن مناسبة غري ، التعليمات  60 الصفحة " يفَواْحَفْظ !
  كان  " ادرس والحظ وافهم" مث،هي استخدامها جيب الت والتعليمات  ، وفهم

 الت عن هذا القواعد والتعليمات  التالميذ  املعرفة لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين
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"،  اَلْ الَفرَاَغ ِبَضِمرْيٍ ُمتَِّصل !ِامْ  "، "ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي ! يعين " مستعمل
ْ اْلَكِلَمَة اْلُمْخَتِلَفَة ! "، "ِاْختَـْر اْلَكِلَمَة اْلُمتَِّصَلَة بِالضَِّمرْيِ اْلُمَناِسَبة ! " َهاِت  "، " َعنين

ْ الضََّمائِر ! "، "  ِة !تـَْرِجْم َهذه اجلمل ِإىل اللَُّغِة اْلَعَربِيَّ " ، " اأَلْشَكل الَكاِمَلة َوَعنين
 67-62 الصفحة يف َأِجْب كما يف املِثال !! "، "َحونل كما يفْ املِثال !  " ، " !انسخ 

 الفصل، هذا يف املعرفة بناء  أي ،  النص مبنهج األوىل مرحلة يف اخلالصة
 حتتاج رمبا  االنشاط منهاالستماع والقرأة والكالم. ولكن مع وحتقيقه مناسب

مث لدراسة  هبا،  التالميذ القيام على يتعني الت األنشطة مع تكييفها إىل التعليمات 
 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلةالقوايد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو 

 "النص  يف  تعلمه  الذي  للنص  النحوية  القواعد  املعلم  يشرح  " هناك خطوات    ةالنمذجة
 بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل

 الدَّْرُس الرابع

ةصفح  رقم مرحلة مهارة التعليمات 
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعْد ! 81

 االستماع
  االستماع مهاراة التالميذ تعلم

 املدرس قرأ. املباحث باملوضوع
 مث  التالميذ استمع أو النص
 يف  فهمهم عن التالميذ ُسئل
 .النص

1 
 ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة !  82

نْيِ اْلُمَناِسبَـنْيِ ِصْل بـَنْيَ اْلرَّْقمَ  83
 َكَما يفْ اْلِمثَاِل ! 

 اِقْـرَأ ! 83
 ِاْسَتِمْع َجينًدا !  90
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ ! 84

لقراءةا  
طُلب التالميذ قراءة النص، مث  

أعطيهم أسئلة حول النص. من 
هذه األنشطة، استطاع املدرس 

لى انتاج التالميذ من قدرهتم ع
 القراءة. 

2 

ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ   84
 اْلَقْوَسنْي !

 َأِجْب َوفْـًقا لِلنَّص ! 85
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  مهارة اُْنظُْر َواأَِعْد ! 85
 الكالم

حبث املدرس   أنشطة التكلم،
والتالميذ شفويا عن املوضوع  

يف النص. يُطلب التالميذ 
 ليخبار مرة أخري ما قرأته 

3 

86 

احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل َأْجرِا 
َبات   بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ ِمْن ُطالَّ

الَفْصِل، مُثَّ بَدنْل ِاْسَم زَاِهَرة /  
ْعُلَمْوَماْت 

َ
جَنَْمة بِاأَلمْسَاِء َوامل

احَلِقْيِقيَّة لِلُمَتِحاِوَرْيِن ِمْن 
ب والطَّالَِبات  الطُّالَّ

 اِقْـرَأ ! 86
ار َكَما يفْ اْلِمثَال ! َأْجرِاحلِْوَ  87  
 النحوية  القواعد املعلم يشرح القواعد اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! 87

 النص يف تعلمه الذي للنص
 

4 
 اُْكُتْب َكَما يفْ املِثَال !  88

ِاْمأل اْلِبطَاَقَة بِببَـَيانَاِتَك   89
 الشَّْخِصيَّة !

 انسخ !  89

َمات اِبِْتَداًء ِمَن َرتنب الَكلِ  90
َُلوَّنَة! 

 الَكِلَمِة امل
  مرحلة . يف ة النمذجة مرحلةد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو علدراسة القوا

ليس يف   النص" يف تعلمه الذي للنص  النحوية القواعد املعلم " يشرحهناك خطوات  ة النمذجة
 بناء املعرفةأو  املرحلة األوىل

 

  النشاط  ،كان  للتالميد بناء املعرفة  مبرحلة  يبدأ اْلعنوان عن بعالرا الّدرس يف
 التعرف اْلعدد و اْلمفردات عن العنوان. النشاط يعرف عن املفرادات على الذي األول
اُْنظُْر َواقْـرَأ يعين " مستعمل الت والتعليمات .  االستماعمهارة  يعين مستطاع الت
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 ال األوىل املرحلة يف التالميد ألن مناسبة غري ، التعليمات  81 الصفحة " يفَواأَِعدْ 
املعلومة ،   املستمع يصبح  هو  التالميد الصحيح النشاط فإن  لذلك  ،  شيًئا  يعرفون

  " استمع إلئ املفردات والفهمها" أو "استمع و كرر" مث،   اجلملة استخدام األفضل
يعين  مستعمل الت ات التالميذ، والتعليم املعرفة لتقوية ، الكتاب  هذا يف التمارين كان

"  اِقْـرَأ ! "، "ِصْل بـَنْيَ اْلرَّْقَمنْيِ اْلُمَناِسبَـنْيِ َكَما يفْ اْلِمثَاِل ! "،  "ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة ! "
 83-82الصفحة يف

 الت والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثاين مبرحلة
 التعليمات  ، استخدم 84 الصفحة َواقْـَرأ َهَذا النَّصَّ !" يف" اُْنظُْر  يعين مستعمل

! َوافْـَهْم اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم  احلتمية اجلملة أضيف  إذا  أفضل بال،  .دقيقة "  َهَذا النَّصَّ
 للنص التالميذ فهم التالميذ وقياس  املعرفة لتقوية  ،  الكتاب  هذا يف  التمارين كان  مث،

"  ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي !  "   يعين مستعمل الت ات قراءته، بالتعليم  الذي
 85-84 الصفحة " يفَأِجْب َوفْـًقا لِلنَّص ! ، "

 والتعليمات  الكالم مهارةللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثالث مبرحلة
  ألن  مناسبة  غري مات ، التعلي85 الصفحة " يفاُْنظُْر َواأَِعْد ! يعين " مستعمل الت

  وممارسة  حماكاة  مث  أوالً  االستماع بطريق الكالم ممارسة هي تنفيذها الت األنشطة
" َواأَِعدْ  َواْسَتِمعْ  اُْنظُرْ  املستخدمة " التعليمات  تكون أن جيب ، النص بدون احملادثة

 للغةبا الكلم التالميذ يف الكالم هارةم لتقوية ، الكتاب  هذا يف التمارين كان  مث،
َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ  يعين " مستعمل الت العربية و والتعليمات 

ْعُلَمْوَماْت احَلِقْيِقيَّة 
َ
َبات الَفْصِل، مُثَّ بَدنْل ِاْسَم زَاِهَرة / جَنَْمة بِاأَلمْسَاِء َوامل ِمْن ُطالَّ

  " يف َأْجرِاحلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال ! "، " اِقْـرَأ !  "، "ب والطَّالَِبات.لِلُمَتِحاِوَرْيِن ِمْن الطُّالَّ 
 87-85 الصفحة

اُْنظُْر َواأَِعْد يعين " مستعمل الت القواعد والتعليمات  دراسة  هو  التايل النشاط
  دراسة  هي املنفذة األنشطة ألن مناسبة غري ، التعليمات  87 الصفحة " يفَواْحَفْظ !
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  كان  هي " ادرس والحظ وافهم" مث، استخدامها جيب الت والتعليمات  ، وفهم
 الت عن هذا القواعد والتعليمات  التالميذ  املعرفة لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين
"، "  ِاْمأل اْلِبطَاَقَة بِببَـَيانَاِتَك الشَّْخِصيَّة! "، " اُْكُتْب َكَما يفْ املِثَال !  يعين " مستعمل
َُلوَّنَة! " ، " انسخ !

 90-88 الصفحة "، يفَرتنب الَكِلَمات اِبِْتَداًء ِمَن الَكِلَمِة امل
 الفصل، هذا يف املعرفة بناء  أي ، النص مبنهج األوىل مرحلة يف اخلالصة

 حتتاج رمبا  االنشاط منهاالستماع والقرأة والكالم. ولكن مع وحتقيقه مناسب
مث لدراسة  هبا،  التالميذ القيام على تعنيي الت األنشطة مع تكييفها إىل التعليمات 

 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلةالقوايد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو 
 "النص  يف  تعلمه  الذي  للنص  النحوية  القواعد  املعلم  يشرح  " هناك خطوات    ةالنمذجة

 بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل
 الدَّْرُس اخلَاِمس

 رقم مرحلة مهارة التعليمات صفحة
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعْد ! 99

 االستماع
  مهاراة التالميذ تعلم

  باملوضوع  االستماع
 النص املدرس قرأ. املباحث

  ُسئل مث التالميذ  استمع أو
  يف فهمهم عن التالميذ

 .النص

1 
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسب ! 100

مبُْحتَـَويَاِت اْلُغْرَفِة ِاْماَلْ الَفرَاَغ  100
 اْلُمَناِسَبة َكَما يفْ اْلِمثَال ! 

101 
ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ  

 اْلَقْوَسنْي !

ِاْختَـْر الصَِّحْيح ِمْن بـَنْيَ  101
 االختيارات ! 

 ِاْسَتِمْع َجينًدا !  110
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ ! 103

قراءةلا  
طُلب التالميذ قراءة النص، 

مث أعطيهم أسئلة حول  
2 

 ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة !  104
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105 

النص. من هذه األنشطة،  َأِجْب َوفْـًقا لِنَّّص اْلِقرَاَءة ! 
استطاع املدرس انتاج 

التالميذ من قدرهتم على 
 القراءة. 

105 

  رةمها َأْجرِاحلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال ! 
 الكالم

حبث  أنشطة التكلم،
املدرس والتالميذ شفويا عن 
املوضوع يف النص. يُطلب 

ليخبار مرة أخري  التالميذ 
 ما قرأته

3 

  النحوية  القواعد املعلم يشرح القواعد اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! 106
 النص يف تعلمه الذي للنص

 

4 
 َغيـنْر َكَما يفْ اْلِمثَال !  108

 –َماَذا   –َضْع اأَلْسِئَلة )أَْيَن  109
ِلَمْن( –َمْن   

 ِالمالء ! 109
 َأِجْب َعْن  األْسِئَلِة اآلتَِيِة !  109

تـَْرِجْم َهِذه اجلُْْمل ِإىل اللَُّغِة  110
 اْلْنُدِنِسيَِّة تـَْرمَجًَة َجينَدًة  ! 

 مرحلة. يف ةالنمذجة مرحلةهو د يف منهج النص أدخل النشاط الثاين و علدراسة القوا
 النص" يف تعلمه الذي للنص النحوية القواعد املعلم " يشرحهناك خطوات  ةالنمذجة

 بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل
 

  النشاط  ،كان للتالميد بناء املعرفة مبرحلة يبدأ اْلبيت عن اخلامس الّدرس يف
اْلغرف يف البيت و مضمون الغرف.  التعرف  يعرف عن املفرادات على الذي األول
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اُْنظُْر يعين " مستعمل الت والتعليمات .  االستماعمهارة  يعين مستطاع الت النشاط
 األوىل املرحلة  يف التالميد ألن مناسبة  غري ، التعليمات  99 الصفحة " يفَواقْـرَأ َواأَِعدْ 

املعلومة ،   ملستمعا يصبح هو التالميد الصحيح النشاط فإن لذلك  ، شيًئا يعرفون ال
  " استمع إلئ املفردات والفهمها" أو "استمع و كرر" مث،   اجلملة استخدام األفضل

يعين  مستعمل الت التالميذ، والتعليمات  املعرفة لتقوية ، الكتاب  هذا يف التمارين كان
اْلُغْرَفِة اْلُمَناِسَبة َكَما يفْ اْلِمثَال ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبُْحتَـَويَاِت  "،  "ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسب! "
"  ِاْختَـْر الصَِّحْيح ِمْن بـَنْيَ االختيارات !  "، " ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي ! "، " !

 101-100الصفحة  يف
 الت والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثاين مبرحلة

 التعليمات  ، استخدم 103 الصفحة " اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ !" يف يعين لمستعم
! َوافْـَهْم اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم  احلتمية اجلملة أضيف  إذا  أفضل بال،  .دقيقة "  َهَذا النَّصَّ

 للنص التالميذ فهم التالميذ وقياس  املعرفة لتقوية  ،  الكتاب  هذا يف  التمارين كان  مث،
َأِجْب  " ، "ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة !  "   يعين مستعمل الت قراءته، بالتعليمات   يالذ

 105-103 الصفحة " يفَوفْـًقا لِنَّّص اْلِقرَاَءة !
اُْنظُْر َواأَِعْد يعين " مستعمل الت القواعد والتعليمات  دراسة  هو  التايل النشاط

  هي  املنفذة األنشطة ألن سبة منا غري ، التعليمات  106 الصفحة " يفَواْحَفْظ !
  كان   هي " ادرس والحظ وافهم" مث،  استخدامها جيب الت والتعليمات  ، وفهم  دراسة

 الت عن هذا القواعد والتعليمات  التالميذ  املعرفة لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين
 –َمْن  –َماَذا  –َضْع اأَلْسِئَلة )أَْيَن  "، "َغيـنْر َكَما يفْ اْلِمثَال ! يعين " مستعمل

تـَْرِجْم َهِذه اجلُْْمل ِإىل اللَُّغِة  "، "َأِجْب َعْن  األْسِئَلِة اآلتَِيِة !  " ، " !ِالمالء  "، " ِلَمْن(
 110-108الصفحة   "  يفاْلْنُدِنِسيَِّة تـَْرمَجًَة َجينَدًة  ! 

 ، الفصل هذا يف املعرفة بناء  أي ، النص مبنهج األوىل مرحلة يف اخلالصة
 حتتاج رمبا  االنشاط منهاالستماع والقرأة والكالم. ولكن مع حتقيقه و  مناسب
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مث لدراسة  هبا،  التالميذ القيام على يتعني الت األنشطة مع تكييفها إىل التعليمات 
 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلةالقوايد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو 

 "النص  يف  تعلمه  الذي  للنص  النحوية  قواعدال  املعلم  يشرح  " هناك خطوات    ةالنمذجة
 . بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل

 الدَّْرُس الَسادس
 رقم مرحلة مهارة التعليمات صفحة
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعْد ! 119

 االستماع
  مهاراة التالميذ تعلم

  باملوضوع  االستماع
 النص املدرس قرأ. املباحث

  ُسئل مث يذ التالم استمع أو
  يف فهمهم عن التالميذ
 .النص

1 
 ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسب ! 121
!  ْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي ِاْختَـْر الصَّحِ  122  

123 
َُربَّع  

َرتنب َهِذه الَكِلَمات الَِّت يفْ امل
َحىتَّ َتُكْوُن مُجَالً ُمِفْيَدًة َكَما يفْ 

 املِثَال ! 
 ِاْسَتِمْع َجينًدا !  131
مهارة   اُْنظُْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ ! 124

لقراءةا  
طُلب التالميذ قراءة النص، 

مث أعطيهم أسئلة حول  
النص. من هذه األنشطة، 

استطاع املدرس انتاج 
التالميذ من قدرهتم على 

 القراءة. 

2 

َأِجْب َعِن األْسِئَلِة اآلتَِيِة َوفْـًقا  124
 لَِنصن اْلِقرَاَءة ! 

125 
ِاْختَـْر )ص( ِإَذا َكاَنت الِعَبارَة  

َصِحْيَحة، َواْختَـْر )خ( ِإَذا َكاَنت 
 َخاِطَئة َوفْـًقا لَِنصن الِقرَاَءة ! 

  مهارة أُْنظُْر َوأَِعْد ! 126
 الكالم

حبث  أنشطة التكلم،
املدرس والتالميذ شفويا عن 
املوضوع يف النص. يُطلب 

ليخبار مرة أخري  ميذ التال

3 

127 
َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ 

َبات الَفْصلِ  ، مُثَّ  طَالِبَـنْيِ ِمْن ُطالَّ
بَدنْل ِاْسَم َعِلّي / َصادق بِاأَلمْسَاِء 
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ْعُلَمْوَماْت احَلِقْيِقيَّة لِ 
َ
لُمَتَحاِوَرْيِن َوامل

ب والطَّالِبَ  اتِمْن الطُّالَّ  
 ما قرأته

 َأْجرِاحلَِْوار َكَما يفْ اْلِمثَال !  127
 القواعد املعلم يشرح القواعد اُْنظُْر َواأَِعْد َواْحَفْظ ! 127

  تعلمه  الذي  للنص النحوية
 النص يف

4 
 ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة !  129
 ِصْل !  130

بَدنل "أنَا" ب)ُهَو   130
! ِهَي/أَْنَت/أَْنِت/حَنُْن( /  

تـَْرِجْم َهِذه اجلُْْمل ِإىل اللَُّغِة  130
 الَعَربِيَّة!

 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلةد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو علدراسة القوا
ليس   النص" يف تعلمه الذي  للنص النحوية القواعد املعلم " يشرحهناك خطوات  ةالنمذجة

 بناء املعرفةأو  يف املرحلة األوىل
 

  ،كان  للتالميد بناء املعرفة مبرحلة يبدأ يوميات األسرة عن السادس الّدرس يف
التعرف و اأْلعمال اْليومية و أفراد  يعرف عن املفرادات على الذي األول النشاط

يعين  مستعمل الت والتعليمات .  االستماعمهارة  يعين مستطاع الت األسراة . النشاط
 املرحلة  يف التالميد  ألن مناسبة  غري ، التعليمات  119 الصفحة " يفاُْنظُْر َواقْـرَأ َواأَِعدْ "

 املستمع يصبح هو التالميد الصحيح النشاط فإن لذلك  ، شيًئا  يعرفون ال األوىل
" استمع إلئ املفردات والفهمها" أو "استمع و    اجلملة استخدام املعلومة ، األفضل

 الت التالميذ، والتعليمات  املعرفة ةلتقوي الكتاب، هذا يف التمارين كان كرر" مث،
"،   ِاْختَـْر الصَِّحْيح ممَّا بـَنْيَ اْلَقْوَسنْي ! "،  "ِاْماَلْ الَفرَاَغ مبَْعىَن ُمَناِسب ! يعين " مستعمل
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َُربَّع َحىتَّ َتُكْوُن مُجَاًل ُمِفْيَدًة َكَما يفْ املِثَال ! "
  يف "، َرتنب َهِذه الَكِلَمات الَِّت يفْ امل

 123-121 الصفحة
 الت والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثاين مبرحلة

 التعليمات  ، استخدم124 الصفحة " اُْنظُْر َواقْـَرأ َهَذا النَّصَّ !" يف يعين مستعمل
!  َوافْـَهمْ اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم  احلتمية اجلملة أضيف  إذا  أفضل بال،  .دقيقة "  َهَذا النَّصَّ

 للنص التالميذ فهم التالميذ وقياس  املعرفة لتقوية  ،  الكتاب  هذا يف  التمارين كان  مث،
َأِجْب َعِن األْسِئَلِة اآلتَِيِة َوفْـًقا لَِنصن  "   يعين مستعمل الت قراءته، بالتعليمات   الذي

َحة، َواْختَـْر )خ( ِإَذا َكاَنت َخاِطَئة  ِاْختَـْر )ص( ِإَذا َكاَنت الِعَباَرة َصِحيْ  "، "اْلِقرَاَءة !
 125-124 الصفحة "،  يفَوفْـًقا لَِنصن الِقرَاَءة !

 والتعليمات  الكالم مهارةللتالميد الذى  بناء املعرفة مث النشاط الثالث مبرحلة
  ألن  مناسبة غري ، التعليمات 126 الصفحة " يف اُْنظُْر َواأَِعْد !  يعين " مستعمل الت

  وممارسة  حماكاة  مث  أوالً  االستماع بطريق الكالم ممارسة هي تنفيذها الت األنشطة
  " مث، َواأَِعدْ  َواْسَتِمعْ  اُْنظُرْ  املستخدمة " التعليمات  تكون  أن جيب النص، بدون احملادثة

العربية و   باللغة الكلم التالميذ يف الكالم هارة م لتقوية  الكتاب، هذا يف التمارين كان
َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ ِمْن  يعين " مستعمل الت والتعليمات 

ْعُلَمْوَماْت احَلِقْيِقيَّة 
َ
َبات الَفْصِل، مُثَّ بَدنْل ِاْسَم َعِلّي / َصادق بِاأَلمْسَاِء َوامل ُطالَّ

ب والطَّالَِبات  الصفحة  "،  يفار َكَما يفْ اْلِمثَال !َأْجرِاحلِْوَ  "، "لِلُمَتَحاِوَرْيِن ِمْن الطُّالَّ
127 

اُْنظُْر َواأَِعْد يعين " مستعمل الت القواعد والتعليمات  دراسة  هو  التايل النشاط
  هي  املنفذة  األنشطة ألن  مناسبة غري ، التعليمات 127  الصفحة " يفَواْحَفْظ !

  كان   افهم" مث، هي " ادرس والحظ و  استخدامها جيب الت والتعليمات  ، وفهم  دراسة
 الت عن هذا القواعد والتعليمات  التالميذ  املعرفة لتقوية  ، الكتاب  هذا يف التمارين
بَدنل "أنَا" ب)ُهَو  "، " ِصْل ! "، "ِاْختَـْر َاَصحَّ األجوبة ! يعين " مستعمل



 

48 

 

 الصفحة "، يف!  تـَْرِجْم َهِذه اجلُْْمل ِإىل اللَُّغِة الَعَربِيَّة  "، " ِهَي/أَْنَت/أَْنِت/حَنُْن( !/
129-130 

  الت  والتعليمات  االستماعمهارة للتالميد الذى  بناء املعرفة مبرحلة  التايل النشاط
 النشاط ألن  صحيحة ، التعليمات 131 الصفحة  " يف ِاْسَتِمْع َجينًدا يعين "  مستعمل

 جيًدا  يستمع املنفذ
 ، الفصل هذا يف املعرفة بناء  أي ، النص مبنهج األوىل مرحلة يف اخلالصة

 حتتاج رمبا  االنشاط منهاالستماع والقرأة والكالم. ولكن مع حتقيقه و  مناسب
مث لدراسة  هبا،  التالميذ القيام على يتعني الت األنشطة مع تكييفها إىل التعليمات 

 مرحلة . يف ةالنمذجة مرحلةالقوايد يف منهج النص أدخل النشاط الثاين وهو 
 "النص  يف  تعلمه  الذي  للنص  النحوية  القواعد  املعلم  شرحي  " هناك خطوات    ةالنمذجة

 بناء املعرفةأو  ليس يف املرحلة األوىل
 

في كتاب اللغة العربية   النمذجةنشطة التعليمية لمرحلة المبحث الثاني : األ
 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية

لدرس  املرحلة الت يعمل فيها املعلم كخبري لتقدمي وشرح النص الذي هو حمور ا
 . واخلطوات هي كما يلي : اللتالميذ

منها الغرض منه وفوائده وسياقه   ، يشرح املدرس نوع النص املراد كتابته (1
 .االجتماعي

 النص يف تعلمه الذي للنص النحوية القواعد املعلم يشرح (2
يشرح املدرس املراحل أو اهليكل التنظيمي للنص، ويظهر املعلم نًصا كاماًل يف  (3

 2حمور التعلم، جيب تقدمي النص يف خمطط يتكون من  نوع النص الذي هو
حيتوي كل منها على الوصف العام والوصف اخلاص، يُطلب التالميذ  ،أعمدة
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قراءة األسئلة املتعلقة بالنص والجابة عليها. ميكن القيام هبذا التمرين بشكل 
 فردي

لوصف ، مث يُطلب منهم الوصف العام واعطى التالميذ نوًعا آخر من النصيُ  (4
 اخلاص لكتابتها يف عمود منفصل

إعطاء الطالب النص حيتوي على بعض األخطاء النحوية ويطلب منهم حتديد  (5
، خاصة فيما ين مفيد جًدا لتطوير فهم القواعدهذا التمر  .األخطاء وتصحيحها

 يتعلق بالنص الذي تتم مناقشته.
خبصائص اللغوية  الية، ميكن إعطاء النصوص األطول التالميذ الذي  القدرات الع (6

 .املختلفة
يُطلب التالميذ إجراء حوار متعلق بالنص الذي متت مناقشته أو عمل نص  (7

 احلوار اخلاص هبم 
 التطبيق لمرحلة التنوع في كتاب المدرسي 

 رقم مرحلة التعليمات
يشرح املدرس نوع النص املراد   اِقْـرَأ َؤفْـَهْم َونَاِقْش َوقَارِْن َهِذِه النُُّصوص ! 

، منها الغرض منه  بتهكتا
 وفوائده وسياقه 

1 
تـَْرِجْم النُُّصوص السَّاِبَقة ِإىَل  

 اللَُّغِةْالْنُدْونِْيِسيَّة !
 اْكُتْب َخَصاِئَص النُُّصْوِص السَّاِبَقِة !

 
يف هذا الكتاب، املرحلة الثانية  يبدء عن شرح النص الوصفي، بدًءا من خمطط 

مث  قسمني يتكونان من وصف عام ووصف خاص  يوضح أن النص الوصفي مقسم إىل
شرح لـتعريف النص الوصفي وهيكله وأمثلة للنص الوصفي. ، تقدمي األمثلة يف أعمدة  

 منفصلة مما يسهل على التالميذ فهم النصوص الوصفية. 
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،  إعطاء التالميذ متارين من خالل تقدمي نص وصفي ، مث يقرأ  بعد ذلك 
يبحث التالميذ عن األوصاف العامة واألوصاف اخلاص   التالميذ النص ويرتمجونه ، مث

اِقْـرَأ َؤفْـَهْم َونَاِقْش َوقَارِْن َهِذِه النُُّصوص !، تـَْرِجْم  : والتعليمات الت مستعمل يعين، 
 النُُّصوص السَّاِبَقة ِإىَل اللَُّغِةْالْنُدْونِْيِسيَّة !، اْكُتْب َخَصاِئَص النُُّصْوِص السَّاِبَقة 

ملرحلة الثانية توجد أيًضا خطوات لتعلم القواعد ، لكن يف هذا يف هذه ا
 الكتاب القواعد موجود يف املرحلة األوىل. الذي جيب أن يكون يف هذه املرحلة الثانية. 

 
في كتاب اللغة العربية   البناء المشترك نشطة التعليمية لمرحلة المبحث الثالث : األ

 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية
ة هي املرحلة الت سيبدأ فيها الطالب يف تنفيذ فهمهم وقدرهتم يف  هذه املرحل 

 كما اقرتح  .هناك نوعان من األنشطة .كتابة النص الذي تدريسه
(Derewianka1990وهي كالتايل ) : 

 يكتب املعلم و الطالب النص معا .1
أن يعمل املدرس ككاتب على السبورة أو على احلاسوب الذي شهادة ايل   −

  شاشة
طالب يف كتابة النص بتقدمي االقرتاحات أو التعبري عن اجلمل الت يشارك ال −

 ، قد تكون مكتوبة يف النص
 يكتب املعلم كل مجلة الت يقال الطالب −

الكتابة  مبجموعات . استحدم هذه الطريقة إذا كان   يف يطلب املعلم الطالب  .2
 ،وب الطالب يفهمون بالفعل اهليكل التنظيمي. اخلصائص اللغوية للنص املكت

وهبذه الطريقة  ولديك خلفية التعريف قوية الذي يتعلق باملوضوعات  مناقشتها.
 ميكن القيام بعدة خطوات وهي:

 أشخاص 4أو  3تقسيم الطالب إىل جمموعات من  −
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 .يعطي املعلم خطة لنوع النص الذي سيكتبه الطالب  −
يكتب الطالب نصوًصا حول املوضوعات الت  دراستها يف أنواع النصوص   −

ولكن  ،يكون املعلم هو املشرف ،ت  دراستها ايضا. يف هذه املرحلةال
 .الطالب نشطون بالفعل يف عملية التعلم

 .يقرتب املعلم من كل جمموعة ليسأل عن الصعوبات يف كتابة النص −
وميكن إجراء   ، عمل كل جمموعة من الطالب  الستشارات حول كتاباهتم −

 .ما يكتبونه اعتماًدا على ،هذه االستشارة عدة مرات 
كتب  الت   يعمل املعلمون والطالب بنشر النص من خالل عرض النص −

الطالب يف الفصل أو يتناوب الطالب على إخبار الذي كتابته و تستمع  
اجملموعات األخرى وتقدم التعليقات. هبذه الطريقة  لتشجيع الطالب على 

 تطوير مهارات التحدث واالستماع. 
 في كتاب المدرسي ماعينشأ النص جالتطبيق لمرحلة 

 رقم مرحلة التعليمات
أعضاء مع  5-4اصنع الفريفة تتكون من  (1

 رئيس الفريقة 1
تعلم املفردات والعبارات والرتاكيب وأمثلة  (2

من اجلمل البسيطة مًعا من النص املوجود  
 يف الصفحة السابقة

 اصنع خطة إنتاج النص (3
 نوع النص وموضوعه املتفق عليه  عني (4
مجل اجليدة   2-1تيب أعط كل عضو لرت  (5

والصحيحة على القرطاص بإعطاء كلمة أو  
كلمتني أساسيتني خمتلفتني عن بعضهما 

 يف يطلب املعلم الطالب 
الكتابة  مبجموعات . 

استحدم هذه الطريقة إذا  
كان الطالب يفهمون  

بالفعل اهليكل التنظيمي.  
اخلصائص اللغوية للنص 

ية  ولديك خلف ،املكتوب 
التعريف قوية الذي يتعلق 

 باملوضوعات  مناقشتها 

1 
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 حبيث ال تظهر نفس اجلملة. ،البعض
تصحيح كل من هذه الكتابات حسب  (6

مع األخذ   ،طبيعة نوع النص وتركيب مجلته
 بعني االعتبار بنية اجلملة الت مت تدريسها. 

التصحيح يف فقرة  أعد كتابة اجلمل الت مت (7
الكاملة بالكلمات الصحيحة والدقيقة 
)بدون اخلطوط / األخطاء( وتوثيقها  

 لعملية التعلم يف املستقبل
 

يف هذا الكتاب، األنشطة املستطاع بالتالميذ هي صنع النص مجاعة هبذه  
.  رئيس الفريقة 1أعضاء مع  5-4اصنع الفريفة تتكون من ( 1: كما يلي،  اخلطوة

النص  تعلم املفردات والعبارات والرتاكيب وأمثلة من اجلمل البسيطة مًعا من (2
نوع النص    عني (4. اصنع خطة إنتاج النص (3. املوجود يف الصفحة السابقة

مجل اجليدة والصحيحة على  2-1أعط كل عضو لرتتيب  (5. وموضوعه املتفق عليه
القرطاص بإعطاء كلمة أو كلمتني أساسيتني خمتلفتني عن بعضهما البعض، حبيث ال 

تابات حسب طبيعة نوع النص تصحيح كل من هذه الك (6 تظهر نفس اجلملة. 
أعد كتابة  ( 7 وتركيب مجلته، مع األخذ بعني االعتبار بنية اجلملة الت مت تدريسها. 

اجلمل الت مت التصحيح يف فقرة الكاملة بالكلمات الصحيحة والدقيقة )بدون  
 اخلطوط / األخطاء( وتوثيقها لعملية التعلم يف املستقبل

في كتاب اللغة العربية   مقاول مستقليمية لمرحلة نشطة التعلالمبحث الرابع : األ
 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية
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املرحلة الت يكتب الطالب بشكل مسـتقل عـن املوضـوعات الـت متـت مناقشـتها 
يف نــوع الــنص الــذي متــت دراســته. أنشــطة الــتعلم الــت حتــدث يف هــذه املرحلــة هــي نفــس 

ا.  ولكــ  يكتــب الطــالب بشــكل  ،ن يف هــذه الــدورةاألنشــطة يف مرحلــة املهمــة املوجهــة معــً
فردي. قد تكون املوضوعات املكتوبة هي نفسها املوضوعات املكتوبة أثناء مهمة التوجيـه 

ا. ومـع ذلـك  جيـب  ،ملنـع الطـالب مـن الغـش ،املشرتك. لكنهـا ميكـن أن تكـون خمتلفـة أيضـً
 .ت أن يكون األمر خمتلًفا عن املوضوع عند توجيه املهمة مًعا

 في كتاب المدرسي  مقاول مستقلمرحلة التطبيق ل

 رقم مرحلة التعليمات

أعد تعلم املفردات والتعبريات والرتاكيب  .1
وأمثلة اجلمل البسيطة مًعا من النصوص 

 املوجودة يف الصفحة السابقة
 اصنع خطة إنتاج النص .2
 عني نوع النص وموضوعه املتفق عليه .3
 رتب اجلمل يف الفقرة .4
النص  تصحيح اجلملة مع طبيعة نوع  .5

وتركيب مجلته، باهتمام قواعد اجلملة الت مت 
 تدريسها. 

أعد كتابة اجلمل الت التصحيح يف فقرة  .6
الكاملة بالكلمات الصحيحة والدقيقة 

)بدون اخلطوط / األخطاء( وتوثيقها لعملية 
 التعلم يف املستقبل

 1 مقاول مستقل
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مجاعة هبذه  يف هذا الكتاب، األنشطة املستطاع بالتالميذ هي صنع النص 
أعد تعلم املفردات والتعبريات والرتاكيب وأمثلة اجلمل البسيطة  (1:  كما يلي،  اخلطوة

(  3. اصنع خطة إنتاج النص( 2. مًعا من النصوص املوجودة يف الصفحة السابقة
تصحيح اجلملة  (5. رتب اجلمل يف الفقرة (4. عني نوع النص وموضوعه املتفق عليه

أعد  ( 6 ركيب مجلته، باهتمام قواعد اجلملة الت مت تدريسها.مع طبيعة نوع النص وت 
كتابة اجلمل الت التصحيح يف فقرة الكاملة بالكلمات الصحيحة والدقيقة )بدون  

 اخلطوط / األخطاء( وتوثيقها لعملية التعلم يف املستقبل
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 

في كتاب اللغة العربية   المعرفة بناء نشطة التعليمية لمرحلة المبحث األول : األ
 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية

على هذا  بناء املعرفةيف التعليم، التوجيه كدليل يف أداء عملية التعليم. يف مرحلة 
 النشاط الكتاب املدرسي، يوجد التوجيهات املوجهة لبناء معريفات التالميذ، منها 

.   االستماعمهارة  يعين طاعمست الت النشاطيعرف عن املفرادات،  الذي األول
 التالميد  ألن مناسبة غري التعليمات  "اُْنظُْر َواقـْرَأ َواأَِعدْ " يعين مستعمل الت والتعليمات 

  يصبح  هو الصحيح التالميد النشاط فإن لذلك  ، شيًئا  يعرفون ال األوىل املرحلة يف
والفهمها" أو  استمع إلئ املفردات  "   اجلملة استخدام األفضل، املعلومة املستمع

يف تدريب الستماع تألفا بنص القرأة، واألحسن إذا تدريب "استمع و كرر" مث 
 الستماع ليس بالنص. لغاية ما استماعا مث يعربون ما استمع بقصته أوكتابته. 

 الت  والتعليمات  لقراءةمهارة اللتالميد الذى  بناء املعرفة مبرحلة الثاين  النشاطمث 
 إذا  أفضل بال، .دقيقة التعليمات  استخدمْر َواقْـرَأ َهَذا النَّصَّ !" اُْنظُ  " يعين مستعمل
 مبرحلة الثالث  النشاط" مث !َهَذا النَّصَّ َوافْـَهْم اُْنظُْر َواقْـرَأ  " لفهم  احلتمية اجلملة أضيف

اُْنظُْر َواأَِعْد  " يعين مستعمل الت والتعليمات  الكالم  مهارةللتالميد الذى  بناء املعرفة
َب الَفْصلِ  " مث " !  غري التعليمات " َأْجرِا احِلَوارَالسَّاِبق أََماَم اْلَفْصِل بـَنْيِ طَالِبَـنْيِ ِمْن ُطالَّ

أن تدريب الكالم هو التالميذ الكالم،  ممارسة هي تنفيذها الت األنشطة ألن  مناسبة
تالميذ يعربون أو يقّصون مرة ثانية ما يعرفون من املوضوع. ليس مستعد النص مث ال

يهتمون أو يقرؤون نص احلوار، ألن إذا يفعلون حمادثة بالنص املستعد فهو دون  
 الكالم.
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 مناسب ، الفصل هذا يف املعرفة بناء أي ،  النص مبنهج األوىل رحلةم يف اخلالصة
  إىل  التعليمات  حتتاج رمبا ولكنالنشاط منهاالستماع والقرأة والكالم. ا مع  حتقيقه و

 يف داعالقو  دراسةال ملرحلة مث، هبا القيامالتالميذ  على يتعني الت شطةاألن مع تكييفها
 مرحلة  يف الثانية، ألن  رحلةة أو املالنمذجة مرحلة  يف النشاط يدخل  ،  النص  نهجم

  النص قواعد لتعلم خطوات  توجد  ةالنمذجة
في كتاب اللغة العربية   النمذجةنشطة التعليمية لمرحلة المبحث الثاني : األ

 درسة المتوسطة اإلسالميةللم

بدًءا من ، شرح النص الوصفي عنبدء ي يف هذا الكتاب يف املرحلة الثانية 
خمطط يوضح أن النص الوصفي مقسم إىل قسمني يتكونان من وصف عام ووصف  

شرح لـتعريف النص الوصفي وهيكله وأمثلة للنص الوصفي. ، تقدمي  مث ، خاص
هذا احلال  فهم النصوص الوصفية.  تالميذعلى الاألمثلة يف أعمدة منفصلة مما يسهل 

 يعين التوضيح عن أجنلس النص. النمذجةيتوقف باخلطوة يف مرحلة 

، لكن يف هذا  قواعديف هذه املرحلة الثانية توجد أيًضا خطوات لتعلم ال
موجود يف املرحلة األوىل. الذي جيب أن يكون يف هذه املرحلة   قواعدالكتاب ال

ذا، يف هذه املرحلة الثانية يضيح أجناس النص فقط وليس قواعد بقصد ك الثانية. 
 النص.

في كتاب اللغة العربية   البناء المشترك نشطة التعليمية لمرحلة المبحث الثالث : األ
 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية

تنفيذها باستخدام نظام   البناء املشرتك، املرحلة الثالثة هي يف هذا الكتاب 
أعضاء مع منسق واحد. البدء بدراسة املفردات والتعابري  5-4مجاعي يتكون من 

والرتاكيب وأمثلة من اجلمل البسيطة مًعا مث وضع خطة لنتاج النص ، مث حتديد نوع  
النص واملوضوعات املتفق عليها ، مث تقسيم املهمة على كل عضو لتكوين مجلتني أو  
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جلملة. مث يتم تالوهتا مًعا  مجلتني كلمتني خمتلفتني مفاتيح حبيث ال تظهر نفس ا
  وكتابتها يف فقرة كاملة

يف هذا الكتاب ، ذلك وفًقا لعملية  البناء املشرتك، وهي يف املرحلة الثالثة
تكوين النصوص مًعا ، لكن التعليمات الواردة يف هذا الكتاب تتوقف عند الكتابة  

نشره لتعزيز  وصنع النصوص. سيكون من اجليد أن يتم كتابة النص بعد كتابته مث 
 الفهم وممارسة مهارات التحدث لدى التالميذ. 

في كتاب اللغة العربية   مقاول مستقلنشطة التعليمية لمرحلة المبحث الرابع :  األ
  اإلسالمية للمدرسة المتوسطة

، والت تكاد تكون مقاول مستقليف هذا الكتاب، تكون املرحلة الرابعة هي 
هنا تُنفَّذ بشكل مستقل. بدًءا من تعلم املفردات مماثلة للمهمة اجلماعية، لكن أ

والتعابري والرتاكيب وأمثلة من اجلمل البسيطة بشكل مستقل مث وضع خطة إنتاج  
نص، مث حتديد نوع النص واملوضوع، مث جتميع النص بعد ذلك تتم إعادة كتابته وفًقا 

  ألحرف نوع النص و بناء اجلملة الصحيح مث كتابتها كاملة وأنيقة
يف هذا الكتاب، فهي تتفق مع عملية   مقاول مستقليف املرحلة الرابعة، وهي 

كتابة النصوص بشكل مستقل، لكن التعليمات الواردة يف هذا الكتاب تتوقف عند  
الكتابة وإنشاء النصوص. سيكون من اجليد أن يتم كتابة النص بعد كتابته مث نشره  

 .لتالميذلتعزيز الفهم وممارسة مهارات التحدث لدى ا
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 السادس  الفصل
 اإلختتام

 الخالصة -أ
يف كتاب املدرسي مع األنشطة يف  بناء املعرفةتتواقف أنشطة التعليم يف مرحلة  -1

وهي االستماع   ،مهارات  3هنج النص، يعين توفري املواد التعليمية من خالل 
ولكن يف هذه املرحلة يف كتاب املدرسي هناك مادة حول   ،والقرآة والكالم

 .  النمذجة وهي مرحلة ا ،عد الت ينبغي أن يتم تسليمها يف املرحلة الثانيةالقوا
يعين يتعرف   ، مع أنشطة هنج النص النمذجةتتوافق أنشطة التعليم يف مرحلة  -2

، لكن، لتعليم القواعد الذي التالميذ على نوع النص ومرحلة حتديد نوع النص
عليه املعمل يف هذه املرحلة ينبغي  بناء املعرفةقد عمل يف مرحلة األوىل يعين 

الثانية. بقصد كذا، يف هذه املرحلة الثانية يضيح أجناس النص فقط وليس 
 قواعد النص.

أي   ،مع األنشطة يف هنج النص البناء املشرتكتتوافق أنشطة التعليم يف مرحلة  -3
يتوقف   ،يف هذه املرحلة ،يقوم الطالب بإنتاج النصوص مًعا. ومع ذلك 

واألفضل إذا متت إضافتها لنشر  ، مرحلة كتابة النصوصالطالب فقط عند 
 النصوص لتقوية معرفة التالميذ.

  ، مع األنشطة يف هنج النص مقاول مستقلتتوافق أنشطة التعليم يف مرحلة   -4
 ،يف هذه املرحلة ،أي ينتج الطالب النصوص بشكل املنفرد. ومع ذلك 

ا متت إضافتها لنشر  واألفضل إذ ، يتوقف التالميذ عند مرحلة كتابة النصوص
 النصوص لتقوية معرفة التالميذ.
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 االقتراحات  -ب
ينبغي عليه أن ال تتضمن مادة حول  ،بناء املعرفةيف املرحلة األوىل من 

 ، . مث يف املرحلة الثالثة النمذجةوهي  ، املرحلة الثانية القواعد، ألهنا مدرجة يف
د اخلطوات لنشر ينبغي عليه أن يزي مقاول مستقلو  البناء املشرتكوهي 

حبيث ال يقتصر األمر على كتابة النصوص فقط. مث يتم تكييف مجل  ،النصوص
 التعليمات يف كل أمر التعليمي مع األنشطة الت تنفيذها من التالميذ.
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