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  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج             مجهورية إندونيسيا 
  برنامج الدراسات العليا           وزارة الشؤون الدينية

  تعليم اللغة العربية: ختصص      
  

 حبث مقدم لتوفري شرط من شروط لنيل املاجستري ىف تعليم اللغة العربية
  

التعليمي  مادة القراءة في الكتاب  خطوات تعليماطالع
  "العربية بين يديك"

  نيلعبد الرحمن فوزان واآلخر
   وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة من

)Literacy Education(  
 

  :حتت إشراف                
 بابكراجلزويل عثمان لدكتوراألستاذ ا.١مملوءة احلسنة       :البة إعداد الط

  تور شهداء، املاجستري                      الدك.٢  S2/ ٠٣٩١٠٠٠٧: رقم التسجيل 
    

  
  

    
  العام اجلامعي

٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  
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 مادة القراءة في الكتاب التعليمي  خطوات تعليماطالع
  "العربية بين يديك"

  نيلعبد الرحمن فوزان واآلخر
   وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة من

)Literacy Education(  
 

  مملوءة احلسنة: لبة   اإعداد الط
    S2/ ٠٣٩١٠٠٠٧: رقم التسجيل      

  
  :          متت املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرفني 

    :األستاذ الدكتور بابكراجلزويل عثمان       التاريخ : املشرف األول 
   : ع    التوقي                                                             

 
  :الدكتور شهداء، املاجستري               التاريخ    :  املشرف الثاين  
  :                                 التوفيع١٥٠٣٧٤٠١٠:   رقم التوظيف 

 
 

 االعتماد
 رئيس ختصص تعليم اللغة العربية

 
 

املاجستري, الدكتور توركيس لوبيس  
١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف   
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  "العربية بين يديك" مادة القراءة في الكتاب التعليمي تعليم خطوات اطالع
  لعبد الرحمن فوزان واآلخرين

   من وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة
)Literacy Education(  

  حبث لنيل املاجستري ىف تعليم اللغة العربية
  مملوءة احلسنة: إعداد الطالبة 

  /  ٠٣٩١٠٠٠٧S-2: رقم التسجيل 
  

 ةقد دافعت الطالبة عن هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل الطالب
  . ٢٠٠٥سمرب  دي١: لك بتاريخ ستري ىف تعليم اللغة العربية، وذاملاج

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة 
  املاجستري,دكتور توركيس لوبيسال: املناقش األول الدكتور بابكراجلزويل عثمان .أ :املشرف األول 

  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف        
   ....................:التوقيع      ........................     :     التوقيع

  عبد احلارس، املاجستري:   املناقش الثاىن     الدكتور شهداء، املاجستري:   اىناملشرف الث
         ١٥٠٣٧٤٠١٠:   رقم التوظيف

   ....................:          التوقيع   .......................:    التوقيع

  االعتماد
  مدير برنامج الدراسات العليا،

  
  الدكتور سعد إبراهيم، املاجستري 

  ١٥٠٢٢١٩٣٥: رقم التوظيف 
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  إقرار الطالبة
  

  :أنا املوقعة أسفله وبيانايت كاآلتى 
  مملوءة احلسنة: االسم الكامل
    / ٠٣٩١٠٠٠٧S-2: رقم التسجيل 

   فاسوروان- لكوء –برانانج :         العنوان
أقر بأن هذه الرسالة الىت حضرا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل املاجـستري ىف    
ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكوميـة مبـاالنج،              

  :وعنواا 
  لقراءة في الكتاب التعليمي  مادة ا خطوات تعليماطالع  

  نيلعبد الرحمن واآلخر"العربية بين يديك"
   وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافةمن

) Literacy Education(  
  .حضرا وكتبتها بنفسى وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

حبثي فأنـا أحتمـل   ليست من وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال   
لك ولن تكون املسؤولية على املشرفني أو على مسؤويل برنامج الدراسات           املسؤولية على ذ  

  .العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج
  .حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذالك

   م٢٠٠٥                    ماالنج،
  إلقرار،توقيع صاحب ا

  
  مملوءة احلسنة      
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 احلمد هللا رب العاملني الذي علم اإلنسسان مامل يعلم والصالة والسالم على أشرف
  .األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وتقدم من صميم ب  الباحثةسرت
ها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساعدوها على كتابة هذه الرسالة، قلب
  :هممنو
  .الربوفيسور احلاج إمام سفرايوغو مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج .١
الدكتور سعد إبراهيم، املاجستري بصفته مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة  .٢

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
تور توركيس لوبيس، املاجستري بصفته رئيسا لتخصص تعليم اللغة    الدك .٣

 العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 والتوجيهات يل اتاألستاذ الدكتور بابكر اجلزويل عثمان لذي قام باإلرشاد .٤

 . يف إمتام كتابة هذه الرسالة وهو كاملشرف األول
اين حيث قدم يل اإلشراف  الدكتور شهداء، املاجستري كاملشرف الث .٥

 .والتوجيهات حىت تنتهي هذه الرسالة
 الوالدين احملترمني الذين يربياين ويرمحانين ويشجعانين يف طلب العلم .٦
زوجي احملبوب الذي يصاحبين طوال دراسيت وولدي احملبوب الذي حببه  .٧

 عندي محاسة النتهاء هذه الرسالة
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ماسة والتشويق حىت    احليعطونين اخوين واخوايت األحباء الذين يالزمونين و .٨
 .انتهيت من كتابة هذه الرسالة

إيل مجيع أساتذيت وأصدقائي يف ختصص تعليم اللغة العربية الذين يساعدونين  .٩
 .يف كتابة هذه الرسالة
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 :إيل الرسالة هذه أهدي
 يب عبد  احملبوبني والدينوساعداين يتطفول منذ ربياين اللذين مسلمة و ا 

  بدعائهما
 وإخالص صرب بكل ويساعدين يشجعين الذي جنيدي أمحد  احملبوب زوجي 

 اجلزاء أحسن اهللا جزاكم. الرسالة هذه كتابة إمتام يف خاصة أموري مجيع يف
 ودعاءكم حببكم شكرا . السجاد العفاف عز أمحد احملبوب ولدي 
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 الشعار
 

 اقرأ باسم ربك الذي خلق
إلنسان من علقخلق ا  

 اقرأ وربك األكرم
  الذي علم بالقلم

 علم اإلنسان مالم يعلم
 

)٥-١: العلق (   
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  ثحمتويات البح  
  ا  ..............................................................................املوضوع

  ب  ........................................................................تقرير املشرفني
  ج  .............................................................. ......تقرير جلنة املناقشة

  د  ................................................................. كلمة التقدمي والشكر
  ه  ......................................................................... إقرار الطالبة

  ز  .............................................................................. اإلهداء
  ح  ............................................................................. الشعار

  ط  ...................................................................... حمتويات البحث
  ك  ............................................................................. امللخص

    املقدمة الباب : الباب األول 
  ا  ........ .............................................................خلفية البحث. أ

  ٦  .............................................................. .مشكالت البحث. ب
  ٧  ................................................................    أهداف البحث. ج
  ٨  ..................................................................... جمال البحث. د
  ٨   .......................................................... .....       البحثحدود. ه
  ٩  ...........................................................  تعريف املصطلحات .  و
  ١٠    ........... ..................................................       فوائد البحث. ز
  ١٠  .............................................................الدراسات السابقة . خ
  ١٢      .............................................................       منهج البحث. ط
  ١٥  .............................................................     هيكل البحث. ي

    .يف تعليم اللغة العربية" تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة ":الباب الثاين 
  ١٨  .................................   مفهوم طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة.أ

ليم اللغة العربية يف املناهج  مكانة طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة يف تع.ب
  .......................................... .....  على أساس الكفاءة٢٠٠٤الدراسية 

١٩  
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  ٢٤  ........ ..... مبادئ طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة يف تعليم اللغة العربية.ج
 ملستوى التعلم والثقافة يف تعليم اللغة  عملية التعليم ومرحلتها يف طريقة تربية الالأمية.د

  ..................................................................... ......العربية 
٢٧  

تعليم مهارة القراءة من وجهة نظر طريقة تربية الألمية ملستوى الـتعلم            : الباب الثالث     
  والثقافة

  

  ٣٢     ...............................................   ...................تعريف القراءة .أ
  ٣٦  .......................................يف تعليم  القراءة ) الكفاءة املرجوة( األهداف . ب
  ٤٢   ...........................................................      طريقة تعليم القراءة.ج
   ....   هارة القراءة و مكانتها يف وجهة نظر طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة م.د

كالكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية " العربية بني يديك"الكتاب التعليمي : الباب الرابع 
  لغري ناطقني ا

٤٦  

  ٥٠  ...........................................................   تعريف الكتاب التعليمي.أ
  ٥٢  .......................................................     عناصر الكتاب التعليمي.ب
  ٥٣  ................................................ ... أسس إعداد الكتاب التعليمي .ج
  ٥٧  ............................... ...........................تقومي الكتاب التعليمي . 
  .............. العربية بني يديك كالكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية لغري ناطقني ا .و

بطريقة تربية " العربية بني يديك"  مادة القراءة يف الكتاب التعليمي إعداد: الباب اخلامس 
  "الالأمية

٦٢  

  ٦٦    ...........................................................  أشكال النصوص العربية.أ
  ٧٠  ......."العربية بني يديك" اب التعليمي  أنواع أشكال النصوص ملادة القراءة يف الكت.ب
 وجهة نظر   من" العربية بني يديك  " اجراء عملية التعليم ملادة القراءة يف الكتاب التعليميي          .ج

  .......................................... ..ى التعلم والثقافةتربية  الألمية ملستو
٧٨  

     "بطريقة تربية الالأمية" العربية بني يديك"  مادة القراءة يف الكتاب التعليمي اعداد. د
  االختتام:  الباب السادس 

٩٢  

  ١٠٠  .........   ...........................................................نتائج البحث. أ
  ١٠١   ............................................................. .....االقتراحات . ب
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ABSTRAK 

 
Hasanah, Mamluatul,2005, Telaah Materi Membaca (Maharah al-Qira'ah) pada Buku Ajar " Arabiyah 

Baina Yadaika" karya Abd al-Rahman dan Kawan-kawan Perspektif  "Literacy Education", 
Thesis Konsentrasi pembelajaran Bahasa Arab untuk Non-Arab, Program Pascasarjana, 
Universitas Islam Negeri Malang 
Pembimbing Pertama,Prof.Dr. Babakir al-Ghoujouli Usman, Pembimbing kedua, 
Dr.Syuhadak,MA  

Kata-kata Kunci         : Teks, Pendidikan  literasi, materi membaca, Arabiyah baina Yadaika 
 
  Buku Teks  merupakan sumber dari materi pembelajaran  yang berisi tentang ilmu dan 

pengalaman yang menunjang tercapainya kompetensi pembelajaran yang diinginkan. Selain itu,  
buku Teks juga merupakan unsur inti disamping unsur pembelajaran yang lain. 

Dalam program khusus PKPBA yang diadakan oleh UIN Malang buku Arabiyah Baina 
Yadaika ditetapkan sebaga buku ajar. Berkaitan dengan ditetapkanya Kurikulum Nasional yang 
berbasis kompetensi maka buku  yang digunakan dalam pembelajaran apapun termasuk bahasa 
Arab harus sejalan dengan KBK. Berdasar hal inilah telaah Arabiyah Baina Yadaika dengan 
persepektif pendekatn Pendidikan Literasi ( Literacy Education) sangatlah penting, karena 
pendekatan inilah tang direkomendaskan oleh KBK dalam mewujudkan kompetensi  bahasa. 

                 Dalam sejarah pembelajaran bahasa seringkali teks menjadi fokus pembelajaran 
karena itulah materi Qiroah menjadi penting untuk dicermati disetiap buku teks. Dalam 
menelaah  materi pembelajaran bahasa Arab yang berbentuk teks, sebaiknya yang dilihat adalah 
bagimana tipe teks yang ada, sebelum kemudian dilihat proses pembelajaranya. 

                 Berdasarkan hal diatas fokus penelitian ini adalah  menelaah materi membaca (Qiroah) 
dalam buku Arabiyah Baina Yadaika dengan melihat tipe yang ada dan melihat proses 
pembelajaranya dengan persepektif "Literacy Education". setelah itu baru materi tersebut diolah 
dengan pendekatan Pendidikan  Literasi, sehingga siapapun akan dapat mengolah sebuah teks 
dalam proses pembelajaram bahasa Arab  

                 Penelitian ini berupa study Teks dengan pendekatan  Content Analysis, Diskriptif, 
Analisis dan Kritik,sehingga data dari penelitian ini adalah berupa teks yang diambil dari buku 
jilid dua. Buku  jilid dua dipilih dengan alasan bahwa teks-teks yang ada didalamnya memuat 
jenis teks yang hampir seimbang antara teks untuk siklus lisan dan siklus tulis jika dibanding 
dengan kitab jilid satu dan tiga. Dalam proses analisis dan kritis, penelitian ini hanya mengambil 
satu teks berbentuk percakapan dan satu teks karangan bebas, dengan asumsi sudah cukup 
mewakili yang lain. 

 Setelah ditelaah secara cermat dengan pendekatan tersebut  ditemukan bahwa ada 2 
tipe Teks utama dalam buku Arabhyah Baina Yadaika yaitu Teks berbentuk percakapan (hiwar)  
dan teks yang berbentuk karangan bebas . Teks berbentuk Hiwar untuk pembelajaran siklus 
lisan dan Teks karangan bebas untuk pembelajaran siklus tulis. 

                 Penbelajaran materi membaca dalam buku Arabiyah Baina Yadaika hampir sempurna 
menerapkan pendekatan Pendidikan Literasi dalam pembelajaran bahasa. Hal ini terlihat dari 
hasil penelitian  bahwa 2 siklus pembelajaran yaitu Lisan  dan Tulis tampak pada buku ini, dan 
masing-masing siklus memuat 4 tahapan pembelajaran ( Building Knowledge of field, Modeling 
of Text, Joint Construction of Text, and Independent Construction of Text)  yang 
direkomendashkan  pendekatan Pendidikan Literasi, kecuali satu tahapan yaitu "Independent 
Construction of Texs" yang merupakan inti pembelajaran Bahasa.. Demikian juga 7 prinsip 
pembelajaran dalam pendekatan pendidikan  literasi ( Interpretation, collaboration, convention, 
cultural knowledge, problem solving, reflection and language use) juga ditemukan, ,hanya saja 
prinsip Refleksi ,Pengetahuan Budaya dan Penggunanaan Bahasa belum dimaksimalkan.  
Padahal  inilah yang menunjang terbentuknya Kompetens wacana yang merupakan inti dari 
kompetensi komunikasi. 

  Penelitian ini merekomendasikan agar para pengguna Arabiyah Baina Yadaika untuk 
disiplin sesuai dengan  petunjuk pembelajaran yang ada. Bila  sudah disiplin sesuai dengan 
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petunjuk penggunaan buku ini, untuk mencapai kompetensi wacana hendaklah di tambah dengan 
latihan yang  bersifat " Independent Construction of Text" dengan memperhatikan prinsip 
refleksi, penggunaan bahasa adan pengetahuan kebudayaan. 

  Bila ada pengguna buku ini yang hanya mengambil teksnya saja hendaknya mengolah 
teks tersebut dengan prinsip literasi yang sudah dijelaskan. Dan hasil penelitian ini bias 
digunakan juga untuk melihat  buku teks yang lain dan bisa diterapkan pula dalam teks-teks 
apapun yang digunakan sebagai media pembelajaran bahasa.                                                                                                                                                                                                                                                                  
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  امللخص
لعبد "العربية بني يديك" مادة القراءة يف الكتاب التعليمي طوات تعليم خاطالع, ٢٠٠٥, مملوءة, احلسنة

 ,)Literacy Education(  وجهة نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة مىننيالرمحن فوزان واآلخر
رسالة املاجستري لتخصص تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا للجامعة اإلسالمية احلكومية 

  .ماالنج
، املشرف الثـاين الـدكتور شـهداء،         بابكر اجلزويل عثمان    الدكتور  األستاذ ملشرف األول ا

  املاجستري
  العربية بني يديك, مادة القراءة, تربية الالأمية,  النص:الكلمات الرئيسة 

  
كان الكتاب التعليمي املخطط هو عنصر مهم من عناصر التعليم والتعلم الذي سيوصل  املعلم     

وهو إحدى ركائزه األساسية , وكذا عنصر أساسي من مكونات املنهج, ىل األهداف املنشودةواملتعلم  إ
  .يف أي مرحلة تعليمية

كان يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج الربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية الذى يتبعه     
املستخدم يف عملية التعليم هلذا وكان الكتاب املقرر . كل الطلبة والطالبات يف سنة الدراسة األوىل

الذي يتكون من ثالث جملدات فيها برامج إذاعية وتلفازية وحاسوبية " العربية بني يديك"الربنامج هو 
  .وعن طريق الشبكة الدولية

 عن تربية الشعب علـى أسـاس        ٤/١٩٩٩فبناء على تقرير جملس الشورى األندونيسي منرة        
 هي املناهج الدراسية   ٢٠٠٤وية أن املناهج الدراسية املقررة يف سنة        الكفاءة فقررت وزارة الشؤون الترب    

وكان من مقتضياته أن يكون .  يف أي جمال كان) competency based curriculum( على أساس الكفاءة  
  . العربية كذلك  على أساس الكفاءةاملنهج الدراسي يف تعليم اللغة

لـذا  . ج الدراسية املقررة يف احلكومـة     والكتاب التعليمي وجب كونه موافقا للمناه     
وجب كوا موافقا باملناهج الدراسية املقررة يف أندونيسيا وهي املنـاهج       " العربية بني يديك  "و

واطالع هذا الكتاب من وجهة نظر تربية الألمية يرجى كونـه           . الدراسية على أساس الكفاءة   
 يف تعليم اللغة العربية بالكتـاب       ٢٠٠٤وسيلة لكل مستخدميه أن يطبقوا  املناهج الدراسية           

  ".العربية بني يديك"
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ومن التاريخ عرفنا كثريا أن معظم املعلم يركز تعليمه يف مادة القراءةز وذا اطالع مادة 
وملعرفة هذه املادة ينبغي أن يعرف عن أشكال        . القراءة يف الكتاب التعليمي للغة العربية مهمة      

  .النصوص وجراء تعليميه
أشكال النصوص ملـادة    وهي  , إىل ثالثة أشياء     ذكره  يركز هذا البحث    على ما سبق    

اجراء عملية التعليم ملادة القراءة يف الكتـاب    ,"العربية بني يديك    "القراءة يف الكتاب التعليمي     
 literacy(على وجهة نظر تربية  الالأمية ملستوى التعلم والثقافة " العربية بني يديك"التعليميي 

Education( ,على وجهة نظـر    " العربية بني يديك  "مادة القراءة يف الكتاب التعليمي      اعداد   و
   ).literacy Education(تربية  الالأمية ملستوى التعلم والثقافة 

 علىاملدخل حتليل املضمون )Text studies( كان تصميم  هذا البحث هو دراسة النصوص
)Content Analysis(,  والوصفي التحليلي)Analysis -descriptive (والنقدي) critic.(  

كانت البيانات يف هذا البحث  مأخوذة من الكتاب العربية بني يديك الد الثـاين               
ألن فيه النصوص احلوارية اليت تعتـرب       , واختارت الباحثة الد الثاين   ). كتاب التلميذ واملعلم  (

وكـان عـدد    . لية الكتابة والنصوص السردية اليت تعترب نصوصا لعم     , نصوصا لعملية اللسان  
.  النصوص احلوارية والنصوص السردية يكاد متساويا باملقارنة إىل الكتـاب األول والثالـث            

 )variable(أما املتغريات   . وكانت النصوص املأخوذة هي النصوص اخلاصة ملادة القراءة فحسب        
لنص لتحقيق الكفاءة املستخدمة ملعرفة كون النص نصا ملهارة القراءة هي التدريبات املوجودة ل     

  .يف مهارة القراءة
ولذا أخذت . كان يف التحليل ال ميكن للباحثة  أن حتلل مجيع النصوص لكثرة عددها

  .وواحدا من النصوص السردية, وهي واحدا من النصوص احلوارية, الباحثة عينة البحث
   :والنتيجة من هذ البحث 
تتكون من النص احلواري " بية بني يديكالعر" أن مادة القراءة يف الكتاب التعليمي .١ 

وهي تعترب منوذجية للحوار االتصايل أو      , نصا)٣٢(كان النص احلواري عدده     . والنص السردي 
) ٢, نـصا )١٤( النص الوصـفي    ) ١: وهي, أما النص السردي شكله متنوعة    . النص الوظيفي 

, نـصا ) ١٤(يل  النص اجلدا ) ٤, نصوص) ٥(النص اإليضاحي   ) ٣, نصا) ١٢(النص العرضي   
 نصوص) ٣(والنص القصصي 
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العربية بني يديكيكاد أن يطبق     "أن اجراء تعليم مادة القراءة يف الكتاب التعليمي         .٢
ألن بعد املالحظة الدقيقة جتد الباحثة      ". تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة    " متاما طريقة   

, عملييت اللسان والكتابة) ١ : يديك أن يف عملية تعليم مادة القراءة يف الكتاب العربية بني         
منوذجيـة  , يف عملية اللسان توجد املراحل الثالث وهي بناء املعلومات يف اال املعني         ) ٢

أما املبادىء لطريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم       . املشاركة يف تكوين النصوص   , النصوص
, حـل املـشكالت  , مات الثقافة معلو, االجتماع, املعاونة, والثقافة املوجودة هي التفسري   

 .واستخدام اللغة
إذا ) ١ :مادة القراءة يف الكتاب التعليمي العربية بني يديك طريقتان          اعداد  يف  .٢

كان مستخدم  هذا الكتاب جيري عملية التعليم كما قرر يف االرشادات الدراسية فعليـه               
والتدريبات ,  عملية اللسانتدريبات يف انفراد تكوين  النصوص يف: بالزيادة النقاط التالية 

وإذا كـان  ) ٢معلومات  الثقافة واستخدام اللغـة       , اليت تعتمد على املبادىء وهي التدبر     
مستخدم هذا الكتاب يركز فقط إىل النص وال يبايل باالستيعاب  والتدريبات فعليـة أن               

ـ          ال املعـني جيهز النص بالنظر أىل املراحل التعليمية األربعة وهي بناء املعلومـات يف ا ,
فعليه كـذلك   . املشاركة يف تكوين النصوص وانفراد تكوين النصوص   , منوذجية النصوص 

, أن يعتمد على املبادىء السبع  لطريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة وهي التفسري             
 .التدبر واستخدام اللغة, حل املشكالت, معلومات الثقافة, االجتماع, املعاونة
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  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج  مجهورية إندونيسيا 
   برنامج الدراسات العليا وزارة الشؤون الدينية

تعليم اللغة العربية:  ختصص                                      
 
 

 حبث مقدم لتوفري شرط من شروط لنيل املاجستري ىف تعليم اللغة العربية
 

 مادة القراءة في الكتاب التعليمي  خطوات تعليماطالع
  "العربية بين يديك"

  نيلعبد الرحمن فوزان واآلخر
   وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة من

)Literacy Education(  
 
 
 
 
:         حتت إشراف     

: رقم التسجيل                            بابكراجلزويل عثمان       لدكتوراألستاذ ا.
٠٣٩١٠٠٠٧ /S2                              الدكتور شهداء، .٢

  املاجستري                      
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  العام اجلامعي

 
 
 
 

٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  
 مادة القراءة في الكتاب التعليمي  خطوات تعليماطالع

  "العربية بين يديك"
  نيواآلخرلعبد الرحمن فوزان 

   وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة من
)Literacy Education(  

 
 
 
 

  مملوءة احلسنة: إعداد الطالبة   
    S2/ ٠٣٩١٠٠٠٧:      رقم التسجيل 

  :  متت املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرفني 
  :  التاريخ         األستاذ الدكتور بابكراجلزويل عثمان: املشرف األول 
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  :     التوقيع                                                                          
 

:التاريخ                   الدكتور شهداء، املاجستري: املشرف الثاين     
    :   التوفيع                                     ١٥٠٣٧٤٠١٠:   رقم التوظيف 

 
 

 االعتماد
 رئيس ختصص تعليم اللغة العربية

 
 

املاجستري, الدكتور توركيس لوبيس  
١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف   

  "العربية بين يديك" مادة القراءة في الكتاب التعليمي  خطوات تعليماطالع
  لعبد الرحمن فوزان واآلخرين

   من وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة
)Literacy Education(  

 حبث لنيل املاجستري ىف تعليم اللغة العربية
مملوءة احلسنة: إعداد الطالبة   

٠٣٩١٠٠٠٧: رقم التسجيل  S-2  / 
 

 ةقد دافعت الطالبة عن هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل الطالب
. ٢٠٠٥سمرب  دي١: لك بتاريخ ستري ىف تعليم اللغة العربية، وذاملاج  

:وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة   
املاجستري,الدكتور توركيس لوبيس: املناقش األول الدكتور بابكراجلزويل عثمان .أ :املشرف األول   

١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف         
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  ....................:التوقيع      ........................     :   التوقيع
اىنثاملشرف ال الدكتور شهداء، املاجستري:   املناقش الثاىن     عبد احلارس، املاجستري:    

١٥٠٣٧٤٠١٠:  رقم التوظيف      

  ....................:         التوقيع  .......................:  التوقيع

 االعتماد
 مدير برنامج الدراسات العليا،

 
 الدكتور سعد إبراهيم، املاجستري 

١٥٠٢٢١٩٣٥: يف رقم التوظ  
 

 إقرار الطالبة
 

:أنا املوقعة أسفله وبيانايت كاآلتى   
مملوءة احلسنة: االسم الكامل  
٠٣٩١٠٠٠٧: رقم التسجيل  S-2 /   

  فاسوروان- لكوء –برانانج :        العنوان
أقر بأن هذه الرسالة الىت حضرا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل املاجـستري ىف    

اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكوميـة مبـاالنج،            ختصص تعليم   
:وعنواا   

  مادة القراءة في الكتاب التعليمي  خطوات تعليماطالع  
نيلعبد الرحمن واآلخر"العربية بين يديك"  

  وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافةمن
) Literacy Education( 
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. وكتبتها بنفسى وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرحضرا  
حبثي فأنـا أحتمـل   وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من   

لك ولن تكون املسؤولية على املشرفني أو على مسؤويل برنامج الدراسات           املسؤولية على ذ  
.العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج  

.حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذالك  
  م٢٠٠٥                    ماالنج،

 توقيع صاحب اإلقرار،
 

مملوءة احلسنة        
 

  
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هللا رب العاملني الذي علم اإلنسسان مامل يعلم والصالة والسالم على أشرف
  .رسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعداألنبياء وامل

انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وتقدم من صميم ب  الباحثةسرت
قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساعدوها على كتابة هذه الرسالة، 

:هممنو  
  .النجالربوفيسور احلاج إمام سفرايوغو مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية ما .١٠
الدكتور سعد إبراهيم، املاجستري بصفته مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة  .١١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
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الدكتور توركيس لوبيس، املاجستري بصفته رئيسا لتخصص تعليم اللغة     .١٢
 العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 والتوجيهات يل اتام باإلرشاداألستاذ الدكتور بابكر اجلزويل عثمان لذي ق .١٣
 . يف إمتام كتابة هذه الرسالة وهو كاملشرف األول

الدكتور شهداء، املاجستري كاملشرف الثاين حيث قدم يل اإلشراف   .١٤
 .والتوجيهات حىت تنتهي هذه الرسالة

 الوالدين احملترمني الذين يربياين ويرمحانين ويشجعانين يف طلب العلم .١٥
حبين طوال دراسيت وولدي احملبوب الذي حببه زوجي احملبوب الذي يصا .١٦

 عندي محاسة النتهاء هذه الرسالة
ماسة والتشويق حىت    احلاخوين واخوايت األحباء الذين يالزمونين ويعطونين  .١٧

 .انتهيت من كتابة هذه الرسالة
إيل مجيع أساتذيت وأصدقائي يف ختصص تعليم اللغة العربية الذين يساعدونين  .١٨

 .لرسالةيف كتابة هذه ا
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:إيل الرسالة هذه أهدي  
 يب عبد  احملبوبني والدينوساعداين طفوليت منذ ربياين اللذين مسلمة و ا 

  بدعائهما
 وإخالص صرب بكل ويساعدين يشجعين الذي جنيدي أمحد  احملبوب زوجي 

 اجلزاء أحسن اهللا جزاكم. الرسالة هذه كتابة إمتام يف خاصة أموري مجيع يف
 ودعاءكم حببكم شكرا . السجاد العفاف عز أمحد احملبوب ولدي 
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 الشعار
 

 اقرأ باسم ربك الذي خلق
 خلق اإلنسان من علق
 اقرأ وربك األكرم
  الذي علم بالقلم

 علم اإلنسان مالم يعلم
 

)٥-١: العلق (   
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Hasanah, Mamluatul,2005, Telaah Materi Membaca (Maharah al-Qira'ah) pada Buku Ajar " Arabiyah 

Baina Yadaika" karya Abd al-Rahman dan Kawan-kawan Perspektif  "Literacy Education", 
Thesis Konsentrasi pembelajaran Bahasa Arab untuk Non-Arab, Program Pascasarjana, 
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Kata-kata Kunci         : Teks, Pendidikan  literasi, materi membaca, Arabiyah baina Yadaika 
 
  Buku Teks  merupakan sumber dari materi pembelajaran  yang berisi tentang ilmu dan 

pengalaman yang menunjang tercapainya kompetensi pembelajaran yang diinginkan. Selain itu,  
buku Teks juga merupakan unsur inti disamping unsur pembelajaran yang lain. 

Dalam program khusus PKPBA yang diadakan oleh UIN Malang buku Arabiyah Baina 
Yadaika ditetapkan sebaga buku ajar. Berkaitan dengan ditetapkanya Kurikulum Nasional yang 
berbasis kompetensi maka buku  yang digunakan dalam pembelajaran apapun termasuk bahasa 
Arab harus sejalan dengan KBK. Berdasar hal inilah telaah Arabiyah Baina Yadaika dengan 
persepektif pendekatn Pendidikan Literasi ( Literacy Education) sangatlah penting, karena 
pendekatan inilah tang direkomendaskan oleh KBK dalam mewujudkan kompetensi  bahasa. 

                 Dalam sejarah pembelajaran bahasa seringkali teks menjadi fokus pembelajaran 
karena itulah materi Qiroah menjadi penting untuk dicermati disetiap buku teks. Dalam 
menelaah  materi pembelajaran bahasa Arab yang berbentuk teks, sebaiknya yang dilihat adalah 
bagimana tipe teks yang ada, sebelum kemudian dilihat proses pembelajaranya. 

                 Berdasarkan hal diatas fokus penelitian ini adalah  menelaah materi membaca (Qiroah) 
dalam buku Arabiyah Baina Yadaika dengan melihat tipe yang ada dan melihat proses 
pembelajaranya dengan persepektif "Literacy Education". setelah itu baru materi tersebut diolah 
dengan pendekatan Pendidikan  Literasi, sehingga siapapun akan dapat mengolah sebuah teks 
dalam proses pembelajaram bahasa Arab  
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                 Penelitian ini berupa study Teks dengan pendekatan  Content Analysis, Diskriptif, 
Analisis dan Kritik,sehingga data dari penelitian ini adalah berupa teks yang diambil dari buku 
jilid dua. Buku  jilid dua dipilih dengan alasan bahwa teks-teks yang ada didalamnya memuat 
jenis teks yang hampir seimbang antara teks untuk siklus lisan dan siklus tulis jika dibanding 
dengan kitab jilid satu dan tiga. Dalam proses analisis dan kritis, penelitian ini hanya mengambil 
satu teks berbentuk percakapan dan satu teks karangan bebas, dengan asumsi sudah cukup 
mewakili yang lain. 

 Setelah ditelaah secara cermat dengan pendekatan tersebut  ditemukan bahwa ada 2 
tipe Teks utama dalam buku Arabhyah Baina Yadaika yaitu Teks berbentuk percakapan (hiwar)  
dan teks yang berbentuk karangan bebas . Teks berbentuk Hiwar untuk pembelajaran siklus 
lisan dan Teks karangan bebas untuk pembelajaran siklus tulis. 

                 Penbelajaran materi membaca dalam buku Arabiyah Baina Yadaika hampir sempurna 
menerapkan pendekatan Pendidikan Literasi dalam pembelajaran bahasa. Hal ini terlihat dari 
hasil penelitian  bahwa 2 siklus pembelajaran yaitu Lisan  dan Tulis tampak pada buku ini, dan 
masing-masing siklus memuat 4 tahapan pembelajaran ( Building Knowledge of field, Modeling 
of Text, Joint Construction of Text, and Independent Construction of Text)  yang 
direkomendashkan  pendekatan Pendidikan Literasi, kecuali satu tahapan yaitu "Independent 
Construction of Texs" yang merupakan inti pembelajaran Bahasa.. Demikian juga 7 prinsip 
pembelajaran dalam pendekatan pendidikan  literasi ( Interpretation, collaboration, convention, 
cultural knowledge, problem solving, reflection and language use) juga ditemukan, ,hanya saja 
prinsip Refleksi ,Pengetahuan Budaya dan Penggunanaan Bahasa belum dimaksimalkan.  
Padahal  inilah yang menunjang terbentuknya Kompetens wacana yang merupakan inti dari 
kompetensi komunikasi. 

  Penelitian ini merekomendasikan agar para pengguna Arabiyah Baina Yadaika untuk 
disiplin sesuai dengan  petunjuk pembelajaran yang ada. Bila  sudah disiplin sesuai dengan 
petunjuk penggunaan buku ini, untuk mencapai kompetensi wacana hendaklah di tambah dengan 
latihan yang  bersifat " Independent Construction of Text" dengan memperhatikan prinsip 
refleksi, penggunaan bahasa adan pengetahuan kebudayaan. 

  Bila ada pengguna buku ini yang hanya mengambil teksnya saja hendaknya mengolah 
teks tersebut dengan prinsip literasi yang sudah dijelaskan. Dan hasil penelitian ini bias 
digunakan juga untuk melihat  buku teks yang lain dan bisa diterapkan pula dalam teks-teks 
apapun yang digunakan sebagai media pembelajaran bahasa.                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللخص
لعبد "العربية بني يديك" مادة القراءة يف الكتاب التعليمي  خطوات تعليماطالع, ٢٠٠٥, مملوءة, احلسنة

(  وجهة نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة مىننيالرمحن فوزان واآلخر Literacy Education (, 
للجامعة اإلسالمية احلكومية رسالة املاجستري لتخصص تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا 

.ماالنج  
، املشرف الثـاين الـدكتور شـهداء،         بابكر اجلزويل عثمان    الدكتور  األستاذ املشرف األول 

 املاجستري
العربية بني يديك, مادة القراءة, تربية الالأمية,  النص:الكلمات الرئيسة   

 
لتعلم الذي سيوصل  املعلم كان الكتاب التعليمي املخطط هو عنصر مهم من عناصر التعليم وا  

وهو إحدى ركائزه األساسية , وكذا عنصر أساسي من مكونات املنهج, واملتعلم  إىل األهداف املنشودة
.يف أي مرحلة تعليمية  

كان يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج الربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية الذى يتبعه   
وكان الكتاب املقرر املستخدم يف عملية التعليم هلذا .  الدراسة األوىلكل الطلبة والطالبات يف سنة
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الذي يتكون من ثالث جملدات فيها برامج إذاعية وتلفازية وحاسوبية " العربية بني يديك"الربنامج هو 
.وعن طريق الشبكة الدولية  

سـاس   عن تربية الشعب علـى أ      ٤/١٩٩٩فبناء على تقرير جملس الشورى األندونيسي منرة        
 هي املناهج الدراسية   ٢٠٠٤الكفاءة فقررت وزارة الشؤون التربوية أن املناهج الدراسية املقررة يف سنة            

( على أساس الكفاءة   competency based curriculum وكان من مقتضياته أن يكون .  يف أي جمال كان) 
. العربية كذلك  على أساس الكفاءةاملنهج الدراسي يف تعليم اللغة  

لـذا  . كتاب التعليمي وجب كونه موافقا للمناهج الدراسية املقررة يف احلكومـة          وال
وجب كوا موافقا باملناهج الدراسية املقررة يف أندونيسيا وهي املنـاهج       " العربية بني يديك  "و

واطالع هذا الكتاب من وجهة نظر تربية الألمية يرجى كونـه           . الدراسية على أساس الكفاءة   
 يف تعليم اللغة العربية بالكتـاب       ٢٠٠٤يه أن يطبقوا  املناهج الدراسية         وسيلة لكل مستخدم  

".العربية بني يديك"  
ومن التاريخ عرفنا كثريا أن معظم املعلم يركز تعليمه يف مادة القراءةز وذا اطالع مادة 

ال وملعرفة هذه املادة ينبغي أن يعرف عن أشك       . القراءة يف الكتاب التعليمي للغة العربية مهمة      
.النصوص وجراء تعليميه  

أشكال النصوص ملـادة    وهي  , إىل ثالثة أشياء     على ما سبق ذكره  يركز هذا البحث       
اجراء عملية التعليم ملادة القراءة يف الكتـاب    ,"العربية بني يديك    "القراءة يف الكتاب التعليمي     

(تعلم والثقافـة  على وجهة نظر تربية  الالأمية ملستوى ال" العربية بني يديك  "التعليميي   literacy 

Education على وجهة نظـر     " العربية بني يديك  "مادة القراءة يف الكتاب التعليمي      اعداد   و, )
(تربية  الالأمية ملستوى التعلم والثقافة  literacy Education.(  

( كان تصميم  هذا البحث هو دراسة النصوص Text studies  علىاملدخل حتليل املضمون )
)Content Analysis (والوصفي التحليلي  ,) Analysis  - descriptive  ).critic (والنقدي) 

كانت البيانات يف هذا البحث  مأخوذة من الكتاب العربية بني يديك الد الثـاين               
ألن فيه النصوص احلوارية اليت تعتـرب       , واختارت الباحثة الد الثاين   ). كتاب التلميذ واملعلم  (

وكـان عـدد    . والنصوص السردية اليت تعترب نصوصا لعملية الكتابة      , نصوصا لعملية اللسان  
.  النصوص احلوارية والنصوص السردية يكاد متساويا باملقارنة إىل الكتـاب األول والثالـث            

(أما املتغريات   . وكانت النصوص املأخوذة هي النصوص اخلاصة ملادة القراءة فحسب         variable (  
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هارة القراءة هي التدريبات املوجودة للنص لتحقيق الكفاءة املستخدمة ملعرفة كون النص نصا مل     
.يف مهارة القراءة  

ولذا أخذت . كان يف التحليل ال ميكن للباحثة  أن حتلل مجيع النصوص لكثرة عددها
.وواحدا من النصوص السردية, وهي واحدا من النصوص احلوارية, الباحثة عينة البحث  

  :والنتيجة من هذ البحث 
تتكون من النص احلواري " العربية بني يديك"ادة القراءة يف الكتاب التعليمي  أن م.١ 

وهي تعترب منوذجية للحوار االتصايل أو      , نصا)٣٢(كان النص احلواري عدده     . والنص السردي 
) ٢, نـصا )١٤( النص الوصـفي    ) ١: وهي, أما النص السردي شكله متنوعة    . النص الوظيفي 

, نـصا ) ١٤(النص اجلدايل   ) ٤, نصوص) ٥(لنص اإليضاحي   ا) ٣, نصا) ١٢(النص العرضي   
نصوص) ٣(والنص القصصي   

العربية بني يديكيكاد أن يطبق     "أن اجراء تعليم مادة القراءة يف الكتاب التعليمي         .٢
ألن بعد املالحظة الدقيقة جتد الباحثة      ". تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة    " متاما طريقة   

, عملييت اللسان والكتابة) ١ :يم مادة القراءة يف الكتاب العربية بني يديك       أن يف عملية تعل   
منوذجيـة  , يف عملية اللسان توجد املراحل الثالث وهي بناء املعلومات يف اال املعني         ) ٢

أما املبادىء لطريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم       . املشاركة يف تكوين النصوص   , النصوص
, حـل املـشكالت  , معلومات الثقافة , االجتماع, املعاونة, هي التفسري والثقافة املوجودة   

.واستخدام اللغة  
إذا ) ١ :مادة القراءة يف الكتاب التعليمي العربية بني يديك طريقتان          اعداد  يف  .٢

كان مستخدم  هذا الكتاب جيري عملية التعليم كما قرر يف االرشادات الدراسية فعليـه               
والتدريبات , تدريبات يف انفراد تكوين  النصوص يف عملية اللسان : بالزيادة النقاط التالية

وإذا كـان  ) ٢معلومات  الثقافة واستخدام اللغـة       , اليت تعتمد على املبادىء وهي التدبر     
مستخدم هذا الكتاب يركز فقط إىل النص وال يبايل باالستيعاب  والتدريبات فعليـة أن               

, مية األربعة وهي بناء املعلومـات يف اـال املعـني     جيهز النص بالنظر أىل املراحل التعلي     
فعليه كـذلك   . املشاركة يف تكوين النصوص وانفراد تكوين النصوص   , منوذجية النصوص 

, أن يعتمد على املبادىء السبع  لطريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة وهي التفسري             
.التدبر واستخدام اللغة, التحل املشك, معلومات الثقافة, االجتماع, املعاونة  
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  اطالع خطوات تعليم مادة القراءة

"العربية بين يديك"في الكتاب التعليمي   
  لعبد الرحمن فوزان واآلخرين

 من وجهة نظر تربية الالأمية لمستوى التعلم والثقافة
) Literacy Education( 

 
 الباب األول

 خلفية البحث  .  أ
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. لتعليمي مصدرا للمواد التعليمية واخلربات واملعلومات     كان الكتاب ا  
. وله دور مهم يف حتقيق األغراض التعليمية باإلضافة إىل دور املعلم واملـتعلم        

 إن الكتـاب  Tarigan يف تارغان Green and Pettyكما قال غرين وبايت 
ب والكتـا . ١التعليمي منبع للمواد التعليمية والعلوم  واخلربات واملعلومـات        

التعليمي املخطط هو عنصر مهم من عناصر التعليم والتعلم الذي سيوصـل             
وهو عنصر أساسـي يف مكونـات       , املعلم واملتعلم  إىل األهداف املنشودة     

فمـن خـالل    , وهو إحدى ركائزه األساسية يف أي مرحلة تعليمية       , املنهج
, ة التعليمية حمتواه اللغوي والثقايف تتحق األهداف اليت نريد حتقيقهامن العملي        

.باإلضافة إىل املكونات األخرى للمنهج من أنشطة وطرق التعليم  
والكتاب التعليمي هو الوعاء الذي حيمل اللقمة الـسائغة الطيبـة أو            

واملعلـم هـو الوسـيلة أو       , اللقمة املرة  املذاق اليت نقدمها للطالب اجلائع       
حيانـا يف عـدم     الوسيطة ال يتوافر وجودها دائما بل تكاد تكون معدومة أ         

وإذا كان األمر كذلك فنركز اهتمامنا على الوعاء أو         , إعداده اإلعداد اجليد  
.احملتوى أال وهو الكتاب التعليمي  

إن الكتاب التعليمي يزود الدارسني باجلوانب الثقافية املرغوبة فيهـا          
كما ميدهم باخلربات املعلومات واحلقائق اليت تنمى قـدرام علـى النقـد             

كما ميثـل   ,  العقلي حنو أحداثه كجزء من عملية التفهم واالستيعاب        واالجتاه
فمن هنا فإنـه    , فهو يؤكد املعاىن  , الكتاب التعليمي السلطة يف فرض الفكرة     

شديد التأثري على الطالب دورا ألنه يعرض وجهة نظر عن القيم  وصـور              
.عن العامل حتمل يف نفسها إثبات  صحتها  

                                                
1 . Tarigan, H.G. dan Tarigan D.J., Telaah Buku Teks SMTA, (Jakarta: Karunika 1986), hal : 23 
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فإن الكتاب التعليمي هو    , لعملية  التعليمية  وإذا كان للمعلم دورا يف ا     
الذي جيعل هذه العملية مستمرة بني الطالب حىت حيصل الطالب على قـدر        

ومن مث جنـد الكتـاب   , والكتاب باق معه ينظر فيه كل ما أراد, من التعليم 
.التعليمي اجليد هو الذي جيذب الطالب حنوه ويشبع رغباته  وجيد فيه نفسه  

سلسلة يف تعلـيم اللغـة      " العربية بني يديك  "عليمي  كان الكتاب الت  
انتشر . قد ألفه الشيخ عبد الرمحن فوزان وآخرون        . العربية لغري الناطقني ا   

هناك مظاهر معجبـة يف بدايـة       .  م ٢٠٠٢هذا الكتاب يف أندونيسيا سنة      
.منها مظهر يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج. ظهوره  

المية احلكومية مباالنج الربنامج اخلاص يف تعليم       كان يف اجلامعة اإلس   
.  الذى يتبعه كل الطلبة والطالبات يف سـنة الدراسـة األوىل           ٢اللغة العربية 

العربية بني  "وكان الكتاب املقرر املستخدم يف عملية التعليم هلذا الربنامج هو           
الذي يتكون من ثالث جملدات فيهـا بـرامج إذاعيـة وتلفازيـة             " يديك

استخدم هذا الكتـاب منـذ سـنة        . ية وعن طريق الشبكة الدولية    وحاسوب
) ١٢٠٠(يف عدد كبري    " الوقف اإلسالمي " بعد أن أرسلته املؤسسة      ٢٠٠٣

.كتاب لكل جلد مع براجمه اإلذاعية إىل اجلامعة االسالمية احلكومية مباالنج  
العربيـة  "ومن املعلوم أن الكتاب املقرر هلذا الربنامج من قبـل هـو            

) . ٢٠٠٢-١٩٩٨( استخدم هذا الكتاب طوال مخس سـنوات      ". ئنيللناش
كتابا تعليميا يف تعليم اللغـة العربيـة لغـري          " العربية للناشئني "يعترب الكتاب 

                                                
نة ليقوم بتعليم اللغة العربية املكثف لطالا اجلدد يف الس. م١٩٩٧يقصد بالربنامج اخلاص للغة العربية هو الربنامج الذي أقامته اجلامعة اإلسالمية ماالنج يف السنة .  ٢ 

انظر متام الشرح (ويستهدف هذا الربنامج تزويد الطالب اللغة العربية على مهارا األربع االستماع والقراءة والكالم والكتابة لدراسة العلوم الدينية  , الدراسية الكاملة
  : عن هذا الربنامج يف الكتاب املوجه

Tim Penyusun, Pedoman Pelaksanaan  Perkuliahan Bahasa Arab ( Malang:PKPBA STAIN Malang, 
2000) hal: 11 ) 



 34 

كان للكتاب مكان خاص  لدى متعلمي اللغة        . ١٩٨٢الناطقني ا منذ سنة     
 يف  من متعلمي اللغة العربية   %  ٩٥يدل على ذلك أن     . العربية يف أندونيسيا  

. معظم املدارس  واجلامعات يعرفونه متاما ويستخدمونه يف عمليـة التعلـيم           
" سلسلة يف اللغة العربيـة    "وبالعكس من ذلك مكانة الكتاب التعليمي اآلخر      

يعترب هذا الكتاب كتابا تعليميا يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا منـذ              
. علميها اليعرفونـه كـثريا    لكن معظم متعلمي اللغة العربية وم     . ١٩٩٣سنة  

فقط  من املتعلمني اللغة العربية يف أكثر املدارس % ٥   يدل على ذلك أن 
  ٣ واجلامعات يعرفونه متاما ويستخدمونه يف عملية التعليم

قد شرحت الباحثة من قبل بأن الكتاب املقـرر يف عمليـة التعلـيم             
". العربية بـني يـديك  "و والتعلم يف الربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية ه  

جتد الباحثة بـأن  معظـم       ) ٢٠٠٤- ٢٠٠٣(وبعد املالحظة طوال سنتني     
املدرسني يركزون عملية تعليمهم يف مادة القراءة السيما إذا وصلوا يف الد            

هم خيتارون مادة القراءة وجتري عملية التعليم كما أراده املدرسـون           . الثاين
ولذا  اختـارت الباحثـة    .  يف الكتاب املقرر   بدون اهتمام باألنظمة التعليمية   

مادة القراءة ميدان حبثها باإلضافة إىل مكانة مهارة القراءة املهمة يف بدايـة             
 ويرجى متام هذا البحث أن تكون مـادة القـراءة يف            ٤.تعلم اللغة  العربية     
.وسيلة لتحقيق املهارات اللغوية التامة" العربية بني يديك "الكتاب   

 عن تربية   ٤/١٩٩٩ تقرير جملس الشورى األندونيسي منرة       فبناء على 
الشعب على أساس الكفاءة فقررت وزارة الـشؤون التربويـة أن املنـاهج           

                                                
).٢٠٠٤نالت الباحثة هذه البيانات من املقابلة  مع مدرسي اللغة العربية يف اجلامعات واملدارس اإلسالمية يف شهر ديسمرب  ..٣  

4 . Tarigan, H.G. Metodologi Pengajaran Bahasa, Cetakaan 1 (Bandung: Angkasa,1991) hal: 43 
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(  هي املناهج الدراسية على أساس الكفاءة          ٢٠٠٤الدراسية املقررة يف سنة     

competency based curriculum   وكان من مقتضياته ٥.يف أي جمال كان) 
.نهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية كذلك  على أساس الكفاءةأن يكون امل  

  هـو    ٢٠٠٤املذهب اللغوي الذي يقوم عليه املنـاهج الدراسـية          
(املذهب اللغوي التنظيمي الـوظيفي   Systemic-functional linguistic ( .

 ٦. أصحاب  هذا املذهب أن اللغة هي مصدر القوة لتحقيق املعـىن  ورأى
(لتطوير تربية الالأميةوهذا هو أساس  literacy education لغة أمية كانت , )

(ووضع تربيـة الألميـة  . أم لغة ثانية بل لغة غريبة  literacy education  (
(كاألساس يؤدى إىل تقرير الالأمية يف اللغة  العربية  Arabic Literacy لكل ) 
. املستوى الدراسي  

ية التعلـيم والـتعلم       أن تتطور عمل    ٢٠٠٤أرادت املناهج الدراسية    
ويزود الدارسني  باملراجع اليت تعترب  موادا        , شفهيا وحتريريا يف نفس الوقت    

والطبقات الدراسية يف اللـسان والكتابـة  هلـا          . منوذجية شفهية وحتريرية  
( أغراض لتحقيق الكفاءة اللغوية التامة شفهية كانـت أم       حتريريـة                  

communicative thoughtfully.( 

                                                
انظرمتام الشرح  (٢٠٠٤ مايو ٢ وستطبق هذه املناهج يف التاريخ ٢٠٠٢ مايو ٢ومن املعلوم أن هذه املناهج الدراسية قد قرره وزير الشؤون التربوية يف التاريخ  . 5

   :يف الكتاب
 E Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi, cetakan III 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003) hal: 37)  
 
6. Functional Linguistic is label adopted by various schools of linguist who wish to emphasize the 
attention  given in their theories to the function of language in general, or those specific features in 
particular textual or other contexts                                       : والشرح عن هذا املذهب اللغوي انظر يف الكتابني
Abdul Chaer, Linguistik Umum Cetakan 1 (Jakarta : PT Rineka Cipta,1994) hal: 356-357 dan 
 Abdul Chaer, Psikoliguistik Kajian Teoritik, Cetakan I (Jakarta: PT Rineka Cipta,2003) hal 87  
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تاب التعليمي وجب أن يكون موافقا للمناهج الدراسية املقـررة          والك
وجب كونه موافقا باملناهج الدراسية     " العربية بني يديك  "لذا و . يف احلكومة 

. املقررة يف أندونيسيا وهي املناهج الدراسيةاليت تقوم على أسـاس الكفـاءة           
لكـل  واطالع هذا الكتاب من وجهة نظر تربية الألمية يرجى كونه وسيلة            

 م  يف تعليم اللغة العربية       ٢٠٠٤مستخدميه يف تطبيق  املناهج الدراسية لعام          
". العربية بني يديك"بواسطةكتاب   

منـها البحـث    . قد جرى اطالع الكتب التعليمية للغة العربية كثريا       
إطلع يف  . م) ٢٠٠١(العلمي يف مرحلة املاجستري الذي كتبه نور الدين عام          

 الكتاب التعليمي للغة العربية للمدرسة الثانوية الذي ألفه         حبثه مادة احلوار يف   
ونتيجة حبثه هـي    . ١٩٩٤هداية  معتمدا على املناهج الدراسية عام  م        . د.أ

أن هذا الكتاب يؤلف موفقا باملناهج املقررة بالنسبة إىل كوا غري جذابـة             
وذكر كذلك يف حبثـه أن عمليـة التعلـيم والـتعلم            . من ناحية تعريضية  

            تم كثريا بدور املتعلم بل يركز علـى دور املعلـم ذالكتاب التعليمي ال .
قد حبث عن الكتـاب     . ومنها البحث العلمي الذي كتبه عز الدين مصطفى       

التعليمي املستخدم يف اجلامعة االسالمية احلكومية سونن غونـونج جـايت           
علـيم  والنتيجة من حبثه هي أن الكتاب التعليمي املـستخدم يف ت         ). ٢٠٠١(

وإن كانت جذابة   , اللغة العربية ال حيتوي على  موجهات استخدام الكتاب        
(يف أداء تعريضه  performance عن ) ١٩٨٩(ومنها ما قد حبثه مشس الدين ).
. الكتب التعليمية للغة العربية املستخدمة يف املدرسة الثانويـة يف أندونيـسيا     

عربيـة  املـستخدمة يف      ونتيجة حبثه هي أن  أكثرالكتب التعليمية للغـة ال         
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املدارس الثانوية يف أندونيسيا غري منظم على األسس يف اعـداد الكتـاب             
. التعليمي اجليد  

وعرف من هذه البحوث  بأن البحوث يف الكتب التعليمية مـا زال             
كوا حبثا وصفيا دون التحليل الذي يؤدي إىل انتـاج النظريـة املممكـن     

حاولت الباحثة  أن حتلل مادة القراءة يف        ولذا  . تطبيقها يف أي كتب تعليمية    
ويرجى . على وجهة نظر تربية الالأمية    " العربية بني يديك  "الكتاب التعليمي   

. متام هذا البحث أن تطبق نتيجته يف أية نصوص مـن الكتـب التعليميـة              
اطالع مادة القراءة  يف الكتـاب التعليمـي         :" واختارت الباحثة املوضوع    

لعبد الرمحن فوزان واآلخرين من وجهـة نظـر تربيـة         " العربية بني يديك  "
 )" literacy) Educationالالأمية ملستوى التعلم والثقافة 

 مشكالت البحث    . ب
فإـا حـددت    , بناء إىل خلفية البحث اليت ذكرا الباحثة فيما سـبق         

:مشكالت هذا البحث فيما يلي   
العربيـة  "يمي  ما هي أشكال النصوص ملادة القراءة يف الكتاب التعل        . ١

 بني يديك؟
كيف يكون اجراء عملية التعليم ملادة القراءة يف الكتاب التعليمـي            . ٢
من وجهة نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافـة         " العربية بني يديك  "

)literacy Education ؟)  

العربيـة بـني    "اعداد مادة  القراءة يف الكتاب التعليمي         كيف يكون . ٣
( نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافـة         من وجهة " يديك literacy 

Education ؟)  
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أهداف البحث . ج  

:واألهداف من هذا البحث هي   
العربيـة  "وصف أشكال النصوص ملادة القراءة يف الكتاب التعليمي          . ١

  "بني يديك 
وصف اجراء عملية التعليم ملادة القـراءة يف الكتـاب التعليميـي             . ٢

من وجهة نظر تربية  الالأمية ملـستوى الـتعلم   " العربية بني يديك "
 )literacy Education(والثقافة 

مـن  " العربية بني يـديك   "اعداد مادة القراءة يف الكتاب التعليميي        . ٣
 literacy(وجهة نظر تربية  الالأمية ملـستوى الـتعلم والثقافـة    

Education( 
 
 

 
 جمال البحث . د

ة امليادين منها البحـث  كان جماالت البحث يف الكتب التعليمية واسع     
, واألسس الفلسفية يف تأليف الكتـاب     , يف الطريقة التعليمية املستخدمة فيها    

إما من وجهـة    . وتنوع كذلك وجهة نظرها   . واملواد التعليمية فيها وغريها   
وعلـم  ,مثل علم الـنفس   (واملناهج الدراسية أو العلوم املعينة      , نظر الفلسفة 

). وعلم اللغة االجتماعي وغريها من العلـوم  , وعلم اللغة النفسي  , االجتماع
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أما البحث الذي كتبته الباحثة هذا يركز على املادة الدراسية علـى وجهـة    
.  نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة  

حدود البحث .  ه  
وعبارة حمـدودة قـد     , من الواضح أن ملوضوع البحث  إطارا معينا       

كما قد يوحى املوضـوع أحيانـا       . ستهالتفي بكل ماترغب الباحثة يف درا     
والتصرف  يف املوضـوع بالزيـادة أو        , مبوضوعات ليس يف احلول تناوهلا    

. النقصان قد يفقده تأثريه وفاعليته املطلوبة  
إن املواد يف الكتاب التعليمي للغة العربية تتكون مـن مواداملهـارات         

ثة يف هذا البحث أحد     اختارت الباح . وعناصر اللغة و الثقافة العربية    , اللغوية
العربيـة  "ومن املعلوم أن الكتاب     . املواد للمهارات اللغوية وهي مادة القراءة     

ألن فيـه  , يتكون من ثالثة جملدات واختارت الباحثة الد الثاين       " بني يديك 
والنصوص السردية اليت   , النصوص احلوارية اليت تعترب نصوصا لعملية اللسان      

وكان عدد النـصوص احلواريـة والنـصوص    . ابةتعترب نصوصا لعملية الكت 
ويف حتليل مـادة    . السردية يكاد متساويا باملقارنة إىل الكتاب األول والثالث       

وواحدا من النصوص   , القراءة اختارت الباحثة  واحدا من النصوص احلوارية       
وأما وجهة النظر املختارة يف التحليل هي تربية الالأميـة ملـستوى     . السردية

.لثقافةالتعلم وا  
تعريف املصطلحات. و  

تقدمي بعض املصطلحات العلمية يف البحث ضروري لتجنب االلتباس         
وهنـاك  . ولكنها متباينة مـدلوال   , مبا يشكل من مصطلحات مشتركة لفظا     
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ويرجى من حتديد هـذه     , مصطلحات جيب أن حتددها الباحثة يف حبثها هذا       
.املصطلحات إزالة األخطاء يف الفهم  والتفسري  

:هذه املصطلحات هي  و  
يف هذا البحث هـو     " اطالع مادة القراءة  " املراد  من   : اطالع مادة القراءة  

العربية بني  "حماولة الباحثة يف دقة النظر إلىمادة القراءة املوجودة يف الكتاب           
"يديك  

اليت وجب أن يقوم ـا املـتعلم يف          املرحلة:اجراء عملية التعليم والتعلم     
يتكـون مـن    بيـة الألميـة       ويف تر (تعلم يف اللغة العربية     عملية التعليم وال  

   )عملية شفهية وحتريرية : عمليتني
اليت جيب على كل متعلم اللغة العربية أن يناهلـا          الكفاءة  : الكفاءة اللغوية   

)وهي يف اللغة الكفاءة االتصالية( بعد متام التعليم والتعلم   
 عملية تعليم اللغة العربيـة علـى         الطريقة املستخدمة يف     : ٧تربية الالأمية 

(أساس املذهب اللغوي التنظيمي الوظيفي  Systemic-functional linguistic ( 
.وهدفه حتقيق الكفاءة االتصالية شفهية وحتريرية  

فوائد البحث. ز  
الفائـدة  (يرجى من هذا البحث ثالث فوائد وهي الفائـدة النظريـة            

. للمؤسسةوالفائدة التطبيقية والفائدة ) العلمية  
 )الفائدة العلمية(الفائدة النظرية  . ١

                                                
 و ) الـشفهي (  oracy  يتكون من الكلمـتني ومهـا    Literacy . يف اللغة اإلجنيليزية  literacy Education تربية الألمية ترمجة من الكلمة. .  7

literacy ) شفهية كانت أم حتريرية  وستشرح الباحثة ) الكفاءة االتصالية( ءة اللغة وهي احد من الطرق يف تعليم اللغة اليت تستهدف إىل حتقيق كفا) التحريري
  عن هذا االصطالح يف الباب الثاين 
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وهي يف هذا البحـث     . ينبغي لكل حبث أن يكون له مسامهة علمية       
يف تعليم اللغة   "  تربية الالأمية "مسامهة يف  الفكر عن كيفية تطبيق املنهج         

 العربية بوسيلة الكتاب التعليمي وخاصة يف تعليم مادة القراءة 
 الفائدة التطبيقية . ٢

لفائدة التطبيقية يرجى كون هـذا البحـث  مـسامهة لكـل             وأما ا 
ال سيما معلم اللغـة العربيـة يف      " العربية بني يديك  "مستخدمي الكتاب   

.أندونيسيا  الذي ينتهج باملناهج الدراسية على أساس الكفاءة  
 الفائدة للمؤسسة . ٣

يرجى كون هذا البحث مسامهة للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية          
العربيـة بـني    "  النظام الدراسي  السيما يف استخدام الكتاب          يف تقرير 

" . يديك  
الدراسات السابقة. خ  

:منها, قد جرى اطالع الكتب التعليمية للغة العربية كثريا  
). ٢٠٠١(البحث العلمي يف مرحلة ماجستري الذي كتبه نور الدين           . ١

لمدرسة إطلع يف حبثه مادة احلوار يف الكتاب التعليمي للغة العربية ل          
هداية  معتمدا على وجهة نظـر املنـاهج         . الثانوية الذي قد ألفه د    

والنتيجة من حبثه هي أن هذا الكتـاب يؤلـف          . ١٩٩٤الدراسية  
موفقا باملناهج املقررة بالنسبة إىل كوا غريجذابـة مـن حيـث            

ويوجد كذلك عن حبثـه أن عمليـة التعلـيم والـتعلم            . العرض
كثريا بدور املتعلم بل يركـز إىل دور        ذالكتاب التعليمي ال يبال     

 .املعلم
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قد حبث عن الكتاب    . البحث العلمي الذي كتبه عز الدين مصطفى      . ٢
التعليمي املستخدم يف اجلامعة االسالمية احلكومية سونن غونونج جايت         

والنتيجة من حبثه هي أن الكتاب التعليمـي املـستخدم يف           ). ٢٠٠١(
لى كيفية استخدام الكتاب ولـو كـان        تعليم اللغة العربية ال حيتوي ع     

(معجبا يف أداء تعريضه  performance( 
عن الكتب التعليمية للغـة العربيـة       ) ١٩٨٩(وحبث مشس الدين    . ٣

ونتيجـة حبثـه هـي أن        . املستخدمة يف املدرسة الثانوية يف أندونيسيا     
أكثرالكتب التعليمية للغة العربية  املستخدمة يف املدرسـة الثانويـة يف            

. دونيسيا  ال تعتمد على األسس يف اعداد الكتاب التعليمي اجليدأن  
وعرف من هذه البحوث  بأن البحوث يف الكتب التعليمية ما زالت            

 حبثا وصفيا  وهي دون التحليل الذي يؤدي إىل انتاج نظرية  ميكن تطبيقها              
ب ولذا حاولت الباحثة  أن حتلل مادة القراءة يف الكتا         . يف أي كتب تعليمية   

ويرجى متام هذا   . على وجهة نظر تربية الالأمية    " العربية بني يديك  "التعليمي  
. البحث أن تطبق نتيجته يف أية نصوص من الكتب التعليمية  

منهج البحث . ط  
تصميم البحث). ١  

( كان تصميم  هذا البحـث هـو دراسـة النـصوص     Text studies (
(علىاملدخل حتليل املضمون  Content Analysis كان جنـسه الوصـفي   و,) 
( التحليلي النقدي  critic - analysis  - descriptive .( 



 43 

وأما املراد بدراسة النصوص     . ٨ومن املعلوم أن دراسة النصوص  متنوعة      
. يف هذا البحث هي  الدراسة املكتبية وهي االطالع إىل نظرية ما من العلـوم              

 ٩.البحث يف الواقـع   وهذه الدراسة حتتاج إىل الدراسة امليدانية لتحقيق نتائج         
اختارت الباحثة هذا النوع من دراسة النصوص ألن موضوع هذا البحث هو            

وسـتحللها  " العربية بني يـديك   "النصوص ملادة القراءة يف الكتاب التعليمي       
وهي طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة يف تعليم اللغة          , الباحثة بنظرية 

هذا البحث جتهيز مـادة القـراءة يف الكتـاب          وستكون النتيجة من    . العربية
على وجهة نظر طريقة تربية الالأميـة ملـستوى         " العربية بني يديك  "التعليمي  

. اليت حتتاج إىل التطبيق يف امليدان الواقعي يف تعليم اللغة العربيـة  التعلم والثقافة 
.ولكن مل يصل  هذا البحث إىل التطبيق  

(كان حتليل املضمون  Content Analysis   تستخدمه الباحثة يف طلب ١٠)
أشكال النصوص ملادة القراءة يف الكتاب العربية بـني يـديك وأهـدافها             

(أمــا  األســلوب الوصــفي التحليلــي    .التعليميــة Analysis 

-descriptive تستخدمه الباحثة يف وصف النصوص ملـادة القـراءة يف           ١١)
 يف وجهة نظر طريقـة      الكتاب العربية بني يديك وأهدافها التعليمية وحتليلها      

إذا كان هذا البحث لـيس منحـصرا     . تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة    
على  مجع الببانات فحسب بل يشمل على التحليل والتفسري كمـا قالـه              

                                                
, وهذه الدراسة حتتاج إىل الدراسة امليدانية لتحقيق نتائج البحث يف الواقع. الدراسة املكتبية وهي االطالع إىل نظرية ما من العلوم). ١: دراسة النصوص يشمل . ٩
دراسة النصوص احملتاجة إىل ) ٣. دراسة اللغة أو تطور اللغة اليت تسمى بالدراسة علم اللغة االجتماعي وعلم اللغة النفسي, دراسة النصوص عن النظرية اللغوية. )٢

  . دراسة النصوص األدبية ) ٤, التجهيز الفلسفي
9 . Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi IV(Yogyakarta: Rake Sarasin,2000),hal. 297 

استخدام أسلوب التحليل املعني ). ٣اسستخدام املعيار أو املقياس كاألساس يف التصنيف ) ٢تصننف الرموز املستخدمة يف االتصال ) ١: حتليل املضمون يشمل .  10
 Noeng Muhadjir, hal.68: انظر كمال الشرح في الكتاب  . يف تكون التنبوء

ثم تصنیفمھا وتوضیحھا ثم  , یبدئ  من جمع البیانات). ٢, تركیز حل المشكالت الواقعیة). ١: صیات البحث الوصفي ھيمن شخ 11
  : انظر كمال الشرح في الكتاب . تفسیرھا

Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah,(Bandung: Tarsito,1982) 
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(جريبندارف   Krippendorff أن التحليل هو أسلوب البحث حلـصول          )  
( االستنتاجات   inferences تنظيمـا   بتنظـيم شخـصيات النـصوص         )  

(  وأما النقدي     ١٢.وموضوعيا critic تستخدمه الباحثة يف اعداد مادة القراءة   ) 
". بطريقة تربية الالأمية" العربية بني يديك" يف الكتاب التعليمي   

البيانات ومصدرها). ٢  
كانت البيانات يف هذا البحث  مأخوذة من الكتاب العربيـة بـني             

, واختارت الباحثة الد الثـاين    ). علمكتاب التلميذ وامل  (يديك الد الثاين    
والنـصوص  , ألن فيه النصوص احلوارية اليت تعترب نصوصا لعملية اللـسان         

وكان عدد النـصوص احلواريـة      . السردية اليت تعترب نصوصا لعملية الكتابة     
.  والنصوص السردية يكاد متساويا باملقارنة إىل الكتـاب األول والثالـث           

أخوذة هي  خطوات التعليم للنصوص اخلاصـة        وكانت خطوات التعليم امل   
.ملادة القراءة فحسب  

  
عينة البحث ). ٣   

طوات التعلـيم   ×كان يف التحليل ال ميكن للباحثة  أن حتلل مجيع           
وهي واحـدا   , ولذا أخذت الباحثة عينة البحث    . ملادة القراءة لكثرة عددها   

. لسرديةوواحدا من النصوص ا, من خطوات التعليم للنصوص احلوارية  
مجع البيانات). ٤  

                                                
12 . Klaus Krippendorff, Content Analysis An Introduction to its Methodology,Volume 5 ( London: Sage 
Publication,1980) P.17 
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. تستخدم الباحثة يف مجع البيانات يف هذا البحث دراسة وثائقية نصية          
تستخدم هذه الدراسة الطالع أشكال النصوص ملـادة القـراءة وعمليـة            

وبعد أن أوضحت البيانات اطلعـت      . تعليمها يف الكتاب العربية بني يديك     
. الألمية ملستوى التعلم والثقافة   الباحثة وأعدا على وجهة نظر طريقة تربية        

وجبانب ذلك تستخدم الباحثة طريقة املقابلة مع أهـل اللغـة والتعلـيم يف              
 اعدادها

اجراء البحث         ) ٥   
نظر أشكال النصوص ملادة القراءة والكفاءة املرجوة  يف تعليمهـا يف            ). أ

١٣.الد الثاين" العربية بني يديك"الكتاب    
 أشكال النصوص ستطلع الباحثة عمليـة التعلـيم ملـادة           بعد معرفة ).   ب

القراءة يف الكتاب العربية بني يديك على وجهة نظر تربية الالأمية ملـستوى             
. التعلم والثقافة  

ويف آخر البحث ستعد الباحثة مادة القراءة يف الكتاب العربيـة بـني             ). ج
وبالتايل اجـراء   . ةيديك على وجهة نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقاف        

  ١٤.التعلييم يف نظر طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة
 
 
 
 

                                                
وستختار الباحثة احدا . ولكل وحدة ثالثة نصوص لمادة القراءة.  وحدة١٦كان المجلد الثاني من الكتاب العربیة بین یدیك یتكون من .  13

 منھا
14 . Helena, Pedoman Kurikulum 2004 dalam pembelajaran Bahasa Inggris, (Jakarta: Pusat 
Kurikulum,2004) hal:17 

بناء املعلومات 
يف امليدان 
 التعليمي

منوذاجية 
 النصوص
( modeling of 
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: 

 

 

 

 
هيكل البحث. ي  

وكل باب يتكون مـن عـدة       . هذا الباب  يتكون من  ستة أبواب       
:وبالتايل التفصيل من ذلك . مباحث  

املقدمة: الباب األول   
:البحث الذي يشمل على يكون هذا الباب مقدمة يف هذا   

جمـال  ) د, أهداف البحث ) ج, مشكالت البحث ) ب, خلفية البحث )  أ
,فوائد البحث) و, حتديد البحث) ها, البحث  

هيكل البحث) ط, منهج البحث) خ, الدراسات السابقة)  ز  
يف تعلـيم اللغـة   " تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافـة     ":الباب الثاين   

.العربية  

زيادة املقاربة  لضبط كتابة .
 النصوص ونطقها 

( Increasing 
approximation to 
control of written 
and spoken Text) 

انفراد تكوين 
 النصوص
( Independent 

املشاركة يف 
 تكوين النصوص
(Joint 
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, مفهوم طريقة تربية الالأمية ملستوى الـتعلم والثقافـة  )  أ: اب يشمل هذاالب
مكانة طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة يف تعليم اللغة العربية           ) ب

, على أساس الكفاءة٢٠٠٤يف املناهج الدراسية   
مبادئ طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافـة يف تعلـيم اللغـة             )  ج
عملية التعليم ومرحلتها يف طريقة تربية الالأمية ملستوى الـتعلم          ) د, بيةالعر

 والثقافة يف تعليم اللغة العربية 
تعليم مهارة القراءة يف وجهة نظر طريقة تربية الألميـة           : الباب الثالث   

 ملستوى التعلم والثقافة
يف ) الكفاءة املرجوة ( األهداف  )ب, تعريف القراءة   ) أ: هذا الفصل يشمل    

مهارة القـراءة و مكانتـها يف       ) د, طريقة تعليم القراءة  ) ج, تعليم  القراءة  
 وجهة نظر طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة

كالكتاب املقـرر يف    " العربية بني يديك  "الكتاب التعليمي   : الباب الرابع   
 تعليم اللغة العربية لغري ناطقني ا

خـصائص الكتـاب    ) ب,  الكتاب التعليمي  تعريف) أ: هذا الفصل يشمل  
أسس إعداد الكتاب التعليمـي      ) د, عناصر الكتاب التعليمي  ) ج, التعليمي

العربية بني يديك كالكتاب املقرر يف تعلـيم        ) و, تقومي الكتاب التعليمي  ) ه
 اللغة العربية لغري ناطقني ا 
 
 

العربيـة بـني   " اعداد مادة القراءة يف الكتاب التعليمي      : الباب اخلامس   
"بطريقة تربية الالأمية" يديك  
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أنـواع أشـكال    ) ب, أشكال النـصوص العربيـة    ) أ: هذا الباب يشمل    
اجـراء  ) ج, "العربية بني يديك  " النصوص ملادة القراءة يف الكتاب التعليمي       

علـى  " العربية بني يـديك   "عملية التعليم ملادة القراءة يف الكتاب التعليميي        
جتهيز مادة القـراءة يف     ) د,  الألمية ملستوى التعلم والثقافة    وجهة نظر تربية    

"بطريقة تربية الالأمية" العربية بني يديك" الكتاب التعليمي   
االختتام:  الباب السادس   

هذا آخر الباب يف هذا البحث الذي يشمل التلخيصات واالقتراحات    
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاين

"والثقافةتربیة الالأمیة لمستوى التعلم "  

. يف تعليم اللغة العربية  
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  مفهوم طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة  .  أ

"ترمجة مـن كلمـة      " الالأمية"كانت كلمة    literacy  يف اللغـة     ١٥"
مترجم من  " تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة    "أما االصطالح   . اإلجنليزية

"االصطالح  literacy education " كلمة و كانت  . ١٦" literacy يـشمل  " 
"كلمة   oracy "و  ) الشفهي"  ( literacy وهي تعترب طريقة يف     ). التحريري" (

. على أساس الكفاءة٢٠٠٤تعليم اللغة املستخدمة يف املناهج الدراسية   
) الكفاءة االتصالية (  وهذه الطريقة تستهدف إىل حتقيق كفاءة اللغة        

ام هذه الطريقة هو تربية اللغة      واهلدف من استخد  . شفهية كانت أم حتريرية   
الثانية  اليت تركز على املتعلم بأساس الوعي على اخـتالف الثقافـة بـني               

ولذا تطورت عملية التعليم شفهية و حتريرية يف نفـس الوقـت            .  الشعب
وتزود الدارسني باملراجع اليت تعترب منوذجية شفهية حتريرية مناسبة باخلطاب          
.املعني  

 الالأمية ملـستوى الـتعلم والثقافـة عمليتـان       وكانت لطريقة تربية  
)bicycle (وهي عملية شـفهية  )  oral cycle وعمليـة حتريريـة     )  literal 

cycle) : ولكل عملية أربع مراحل وهي ).  
( مرحلة بناء املعلومات يف اال املعني - Building knowledge of field ( 

 )Modeling of Text ( منوذجية النصوص- 
(اركة يف تكوين النصوص  املش- Joint construction of Text ( 

                                                
  :ھذه الترجمة مأخوذة من .  15

  :  ص) ١٩٨١:دار العلم للمالیین : بیروت( الطبعة األولى ,  عربي- قاموس التربیة انكلیزي, محمد على الخولي
٢٧٣ 

16 N.S.Doniach, The Concise Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage ( New York: Oxford 
University Press, 1982) p.224   
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( انفراد تكوين النصوص - Independent construction of text( 

 
مكانة طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة يف تعلـيم اللغـة            . ب

  على أساس الكفاءة٢٠٠٤العربية يف املناهج الدراسية عام 
  ٤/١٩٩٩رى األندونيـسي منـرة      بناء على تقرير جملـس الـشو       
,  واملقتضيات من تطور الزمان يف تربية الـشعب علـى أسـاس الكفـاءة             

فقدقررت وزارة الشؤون التربوية األندونيسية املناهج الدراسية على أسـاس          
ولذا وجب كون املناهج الدراسية يف تعليم اللغة         . ٢٠٠٤الكفاءة منذ سنة    

تاج املناهج الدراسـية يف اللغـة إىل        وحت. العربية كذلك على أساس الكفاءة    
.التعريفات الواضحة عن الكفاءة اللغوية املرجوة  

من حيث النظرية  كانت الكفاءة الغوية مسيت كـذلك بالكفـاءة            
(االتصالية  communicative competence اليت  أساسها الكفاءة اخلطابية ) 

)Discourse competence   ٢٠٠٤ولذا وضـعت املنـاهج الدراسـية    ). 
واملعىن من ذلك هو وضـع اللغـة       . اخلطاب مكانا مركزيا يف عملية التعليم     

.على أساس  اخلطاب الذى يعترب عملية اجتماعية يف احلياة اليومية  
ومن املعلوم أن تربية اللغة تستهدف إىل تطور الكفـاءة االتـصالية            

: ١٧شفهية أم حتريرية اليت تتكون من الكفاءات التالية  
(للغوية الكفاءة ا . ١ Linguistic Competence( 
(الكفاءة األدائية  . ٢ Act ional Competence( 

(الكفاءة االجتماعية الثقافية . ٣ Socio-cultural Competence( 

                                                
17 . Nuril Huda, Language Learning an Teaching Issues and Trends (Malang: IKIP Malang Press,1999), 
p.32-33 
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(الكفاءة االستراتيجية  . ٤ Strategic Competence( 
وكان األساس من هذه الكفاءات األربع هـو الكفـاءة اخلطابيـة             

)Discourse Competence كان الشخص مسيت  كفاءته اللغوية جيدة إذا ). 
استطاع  أن يتعامل مع اتمع بلغتهم ويتكلم معهم عن األمور الواقعية فيـه        

والشخص مسيت  . باالضافة إىل كفاءته يف فهم النصوص وتفسريها وكتابتها       
كفاءته اللغوية جيدة إذا كان له كفاءة يف فهم اخلطاب وتفسريه و وكتابـة              

 الـيت تقـوم     ١٨ولذا منط الكفاءات  . ارسال املعلومات إىل اآلخر بلغته    رأيه و 
: على أساس الكفاءة فيما يلي ٢٠٠٤عليها املناهج الدراسية   

 

١ 
(الكفاءة اللغوية .  Linguistic Competence (١٩  

                                                
18 .Jack C.Ricards and Theodore S., Approach and Method in Language Teaching  A Description and 
Analysis, Edition 1 (Melbourne: Cambridge University Press,1986) P.71   
19 . Linguistic Competence is mastery of the linguistic code, the ability to recognize the lexical 
morpholigal, syntantic, and phonological features of the language ann the manipulate these features to 
form words and sentences.  

الكفاءة 
 االجتماعية الثقافية

الكفاءة 
 اخلطابية

  الكفاءة اللغوية
 

 الكفاءة األدائية

 الكفاءة االستراتيجية
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  املراد بالكفاءة اللغوية هي كفاءة املتعلم يف وضع القواعد النحويـة           
املهـارة يف العلـوم     ). ١, هناك شرطان للوصول إليها   . واملفردات والتنغيم 

وهذان الشيئان فقط بـدون التطبيـق يف   . املهارة يف املفردات      ) ٢النحوية  
ألن أهم األشياء   , االتصال ليس هلما معىن كثريا للوصول إىل الكفاءة اللغوية        
دات يف النـصوص  يف الكفاءة اللغوية هي استخدام قواعـد اللغـة واملفـر     

. االتصالية  
(الكفاءة األدائية  . ٢  Actional Competence( 

مثل الكفـاءة يف    ,فهي كفاءة الشخص يف وضع الدور أثناء االتصال       
ألن االتـصال   . الكفاءة يف الشرح وما إىل ذلـك      , طلب األمر و املساعدة   

مع كلما أراد اإلنسان أن يتكلم      . جرى حسب األحوال املوجودة يف اتمع     
. اآلخرين فعليه أن يتكلم مقتضى احلال ليكون الكالم مفهوما عند اآلخرين          

وكلما أراد اإلنسان أن يتكلم مع اآلخرين فعليه أن خيتـار قواعـد اللغـة               
إذ التتحقق هذه الكفـاءة دون      . واملفردات الصحيحة واملفهومة عند اتمع    

.    الكفاءة اللغوية اجليدة  
(الثقافية الكفاءة االجتماعية  . ٣ Socio-cultural Competence (٢٠  

لكـل لغـة    . فهي كفاءة املتعلم يف تطبيق اللغة وفقا للثقافة العربيـة         
وهناك التعبريات اخلاصـة يف     . شخصيتها اليت ختتلف أحيانا باللغة الألخرى     

.األوقات املعينة اليت ال يعرفها املتعلم إال مبعرفة الثقافة العربية  
  

(اتيجية الكفاءة االستر . ٤ Strategic Competence (٢١  
                                                
20 . Socio- cultural competence requires and understanding of the social context in which language is 
used: the role of participants, the information they share, and the function of the instruction. 
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وهذه الكفـاءة   . تعترب هذه الكفاءة قدرة يف حل املشكالت االتصالية       
وكـل  . مهم للمتعلم لكي اليقف االتصال جمردا لنسيان مفردة مـا مـثال           

ال يستطيع أن يقال بـأن      . االتصال بأي لغة كانت حيتاج إىل هذه الكفاءة       
(بـني األشـخاص   املثـال احملـاورة     . هذه الكفاءة بسيطة   inter-personal 

communicative ــة   )  ــاورة العقدي ــن احمل ــعب م (أص transactional 

communicative وحيتاج املتعلم إىل الكفـاءة اإلسـتراتيجية كـثريا يف           ). 
. استخدام لغته يف االتصال  

(والسؤال اآلن ماملراد بالكفاءة اخلطابية discourse competence  ٢٢ ؟)
. ي قدرة املتعلم يف تكوين النصوص الـشاملة املعقولـة         فالكفاءة اخلطابية ه  

حينمـا  . فهم  يركبون النصوص معـا     , عندما حتادث الناس بعضهم ببعض    
وكلما يقراء و يكتـب    . يلقي الشخص خطبة مثال فهو  يركب النص فرديا        

.نصا  فهو يؤوله ويفسره ويركب نصا آخر يف نفس الوقت  
(أما ساندرا    Sandra االتـصالية  تتكـون مـن        ترى أن الكفاءة    ) 

(وهي الكفاءة النحوية, الكفاءات grammatical competence كفـاءة  , ) 
(اللغة االجتماعيـة  Sociolinguistic competence(  ,   الكفـاءة اخلطابيـة

)discourse competence ــتراتيجية  , ) ــاءة االسـ (والكفـ strategic 

competence  (٢٣  .  

                                                                                                                                          
21 . The strategies that one uses to compensate  for imperfect knowledge of rules or limiting factor In their 
application such as fatigue, distraction, and inattention.   
22 . Discourse Competence is concerned not with interpretation of isolated sentences but with the 
connection of a series of sentences or utterances to form a meaningful whole. Discourse Competence is 
the ability to interpret a series of sentences or utterances to form a meaningful whole and to achieve 
coherent text that are relevant to given context.    
23 Sandra J.Savignon, Communicative Competence: Theory and Classroom Practice  Texts and contexts 
in Second Language Learning ( United States of America: Addison-Wesley Publishing Company,1983) 
p.24-46 
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لة بني العبارات يف تكـوين      حيتاج الشخص إىل تكوين العالقة املعقو     
( وميكن حتقيق هذه العالقة بكمال اجلهاز     . النصوص (device     لكي تكـون 

(هذه النصوص مفهومة ومعقولة عند القارئني  unified whole.( 

(يعترب تعليم اللغة تعليما لتطوير الكفاءة احليوية  life skill وهـي  , ) 
 اللغة يف حياته االتصالية مع      يعين أن املتعلم له استطاعة  وكفاءة يف استخدام        

وبعد أن يتعلم  الشخص أي لغة ما وجب أن يكون من يشترك مع              . اتمع
(اتمع بوسيلة لغته املتعلم  literate person .( 

كانت احلياة العصرية تقتضي  علىكل األشخاص أن حيل مشكالته          
لرسالة لطلـب   إذا أراد أن ينال العمل مثال فعليه أن يكتب ا         . احليوية باللغة 

أن يقراء املعلومات واالعالنات عـن      , أن يقابل مع صاحب الشركة    , العمل
وكل هذه األنشطة حتتاج إىل كفاءة اللغة شفهية كانت         . العمل يف الصحافة  

. كلما زادت ترقية التربية زاد كذلك االحتياج إىل ترقية اللغـة          . أم حتريرية 
وعلى " . عن اللغة "يل إىل التعليم    وتعليم اللغة الذي اليهتم ذه الواقعة سيم      

 على أساس الكفاءة طريقـة      ٢٠٠٤هذا املذكور وضعت املناهج الدراسية      
.يف تعليم اللغة" تربية الالأمية"  

مبادئ طريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة يف تعلـيم اللغـة            . ج
 العربية

ملبادئ فيما  والشرح من تلك ا   . ٢٤ للطريقة تربية الالأمية سبعة مبادئ    
:يلي  

 )Interpretation(التفسري - ١

                                                
24 . Helena, Pedoman kurikulum bahasa Inggris (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2004) hal. 14-16 
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كلما يتحدث املتعلم عن شيئ ويكتبه فهو يفسر الواقعية الـيت     
. وكلما يقرأ فهو يفسر مـادة قراءتـه       , يواجهها مث يترمجها إىل اللغة    

ولذا ينبغي أن يكون املادة يف تعليم اللغة حثا ودفعا للمتعلمني لتفسري            
.الواقع احلادث  

لتفسري يف استجابة النصوص املقروءة واملكتوبة      تستمر عملية ا  
وميكن أن يعطي املعلم الفرصة للمـتعلم الكمـال         . فرديا أم مجاعيا  

وميكن كـذلك   . النصوص املقطوعة لكي يفسر ما خطر بباله وفكره       
وهناك طريقة  . للمتعلم أن يقص النصوص مرة أخرى يف وجهة نظره        

ارة القراءة قاصرة علـى     أخرى لتطوير خيال املتعلم حىت ال تكون مه       
ونقدها , تعليقها, مفهوم املقروء مثال لكن القراءة هي حتليل النصوص       

.يف نفس الوقت  
 )Collaboration(املعاونة  - ٢

تعترب املشاركة بني املتعلمني أو بني املتعلم واملعلـم يف عمـل            
واهلدف من هذه املـشاركة     . الوظيفة مرحلة مهمة يف عملية التعليم     

والصورة من هـذه املـشاركة منـها        . ماد نفوسهم هي تكوين اعت  
.استعداد املتعلم نصا للمحاورة مبساعدة املتعلم اآلخر أو املعلم  

وهي الكفاءة يف استجاب مـا      , وهناك معىن آخر للمشاركة   
فاملتعلم اجليد هو الذي يعرف من خياطبه       . وما يقرأه وما يسمعه   , يراه

.التصالويستطيع أن يقرر أحسن طريقة  يف عملية ا  
 )Convention( االجتماع  - ٣
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فهي تتعلـق كـثريا بعـادة       . كانت طريقة القراءة غري شاملة    
كل النصوص اليت يواجهها القارىء هلا أثر يف تكوين         . اتمع وثقافته 

حينما يقرأ النصوص باللغة األجنبيـة سـيجد العـادات          . شخصيته
ه وثقافتهواألحوال تمع هذه اللغة اليت ال جيدها من قبل يف لغت  

 )Cultural Knowledge(املعلومات الثقافية  - ٤
العـادة  , االعتقـاد , كانت اللغة تشمل على أنظمة السلوك     

حينما يتكلم  الـشخص     . والقيمة وال ميكن أن يفرق بعضها ببعض      
وإذا اعتمد على   . اللغة العربية فعليه االعتماد على أنظمة اللغة العربية       

. غري مفهومة عند اآلخرينأنظمة اللغة األخرى ستكون لغته   
  

 )Problem Solving(حل املشكالت  - ٥
. ينبغي أن تكون عملية التعليم مكانا حلل مشكالت املتعلمني        

. املثال أحد الطالب له برنـامج    . ألن حقيقة االتصال حل املشكالت    
وهو يريد أن يكتب رسالة الدعوة إىل أساتيذه  وإخوانه أو يتصل م             

 أن شكل الدعوة لألساتيذ غري متساوي بالدعوة        ومن املعلوم . هاتفيا  
ولذا وجب عليه املعلومات عن ذلك حلل املشكلة    . لإلخوان  

 )Reflection(التدبر  - ٦
ال ينحصر املتعلم ىف مطالعته النصوص فهمها وطلب رأيهـا          

والتعليم اجليد لللغة هو التعليم الذي يكون فيـه فرصـة           . األساسي
إن املعلم  يف تعليم مهـارة       . لغة األخرين التدبر للدارسني عن لغته و    

يطلب من الدارسني أن يتدبر كيفية تكوين النـصوص         , القراءة مثال 
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إذا ليست كفاءة القراءة هي فهم املقـروء        . وترتيب رأيها األساسي  
.ونقده, وتعليقه, فحسب بل حتليله  

 )Language Use(استخدام اللغة  - ٧
لعربية الينحصر إىل لغـة     طريقة تربية الالأمية يف تعليم اللغة ا      

بل تستهدف إىل حتقيـق اللغـة       . اللسان أو تعليم النحو واملفردات    
وهذا يعين أن الدارسـني عنـدهم       , شفهيا وحتريريا لتكوين اخلطاب   

. كفاءة يف اسستخدام اللغة العربية يف حيام اليومية شفهيا وحتريريا  
 الالأميـة   ومن هذه املبادئ عرفنا أن تعليم اللغة بطريقة تربية        

ولذا وجب أن تقـسم عمليـة       . يبدأ من لغة اللسان إىل لغة الكتابة      
وكـذلك يف دراسـة     .  عملييت اللسان والكتابة  , التعليم إىل عمليتني  

ولتحقيق عملية اللسان يف دراسة النصوص تقسم عمليـة         . النصوص
. ولكل عملية األربع املراحل املذكورة يف السابق, التعليم إىل عمليتني  

 
عملية التعليم ومرحلتها يف طريقة تربية الالأميـة ملـستوى الـتعلم            . د 

. والثقافة يف تعليم اللغة العربية   
لطريقة تربية الالأمية ملـستوى      كما قد ذكرت الباحثة يف السابق أن      

(التعلم والثقافة عمليتان  bicycle (وهي عملية شفهية )  oral cycle وعملية ) 
(literal cycleحتريرية    :ولكل العملية أربع مراحل وهي . )  

( مرحلة بناء املعلومات يف اال املعني - Building knowledge of field (
           

(  منوذجية النصوص -  Modeling of Text( 
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( املشاركة يف تكوين النصوص - Joint construction of Text ( 

( انفراد تكوين النصوص - Independent construction of text( 

: ٢٥وبالتايل الشرح من هذه املراحل  
(مرحلة بناء املعلومات يف اال املعني ) ١ Building knowledge of field( 

.  املرحلة األوىل تسمى مبرحلة بنـاء املعلومـات يف اـال املعـني           
واألنشطة التعليمية يف هذه املرحلة هي التحدث عـن املوضـوع الـذي             

وكانت هذه األنشطة أنشطة تفاعلية بني املعلـم        . سيبحث يف عملية التعليم   
. واملتعلم  

كان املوضوع  , مثال. تبداء مهارتا االستماع والكالم يف هذه  املرحلة       
فيبدأ املعلم  أن يـتكلم مـع        , الذي سيبحث يف عملية التعليم عن األطعمة      

ويطلب منـهم أن يـشتركوا  يف        , الدارسني عن األطعمة املعروفة عندهم    
وكذلك عـن   . فردات احملتاجة يف التكلم إمسا كان أو فعال أو حرفا         تطورامل

(تكوين صيغة األمر   ,  القواعد اللغوية املستخدمة يف النصوص       imperative (
. مثال  

ميكن كذلك أن يبدأ استخدام القاموس يف هذه املرحلة  مـع تعلـيم     
سـيع  وكذلك تو . حروف العطف البسيطة احملتاجة يف عملية االتصال كثريا       

وأهم ما يف هذه املرحلة هـو تعويـد         . املفردات األخرى املتعلقة باملوضوع   
الدارسني يف تقدمي  أراءهم واستخدام القاموس حينما مير ـم املفـردات             
.اجلديدة الصعبة  

                                                
 ١٩- ١٧ص , نفس المرجع, ھیلینا.  25
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واملثال أن  .   زيادة املعلومات عن الثقافة تبدأ كذلك يف هذه املرحلة        
ألنه من املمكن أن    , دية واألندونيسيا يقارن املعلم عن عادة اإلفطار يف السعو      

وكـذلك العـادات    , مل يعرف بعض الدارسني عن عادة العرب يف اإلفطار        
.     األخرى املتعلقة باألطعمة  

( منوذجية النصوص) ٢ Modeling of Text( 
تستهدف هذه املرحلة إىل اعطاء املعلومات للدارسني عـن أشـكال     

 سيما النصوص املتعلقـة باألصـول       نصا لسانيا كان أم كتابيا ال     , النصوص
(االدارية  procedure text يهيئ املعلم يف هذه املرحلة النصوص احلواريـة  ). 
(املتعلقة باألصول االدارية  procedure text املثال . احملتاجة يف االتصال يوميا) 

إذا كان املكان   . من ذلك احلوار بني األم واألوالد أو البنات يف املكان املعني          
كيـف طلبـت األم     , املطبخ فاحلوار يشمل على األنشطة يف الطـبخ       هو  

كيف أشارت األم طريقة الطـبخ      , املساعدة  إىل ابنتها  لشراء املواد الغدائية       
(وهذه احلوارات تشمل على أنواع  األفعال الكالمية         . وما إىل ذلك   speech 

act .االعالمات وغري ذلك, مثل طلب املساعدة)     
يهيـئ  املعلـم    .كتابية كذلك يف هذه املرحلـة       وتعرف النصوص ال  

, املـواد , املكونة من اسم الطعـام    ( النصوص الكتابية مثل الوصفة الغدائية      
ويف هذه  . الطريقة يف جهاز األطعمة وغريها    , )وطريقة األداء , طريقة الطبخ 

املرحلة  طلب املعلم من الداسني تقدمي احلوار و فهـم املقـروء يف نفـس                
كل حال كيف تكون مهارتا االستماع والكالم تنفذ كذلك         وعلى  . الوقت

.  يف عملية القراءة  
(املشاركة يف تكوين النصوص ) ٣ Joint construction of Text ( 
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يف هذه املرحلة كان الدراسون يكتبون النصوص املعلمـة قبلـها           
, حينما وصلوا يف هذه املرحلة قد يزودهم املعلم بنموذج النـصوص  . مجاعيا
كون عندهم املعلومات واخلربات عنها ميكـن  بعـدها  أن يكونـوا        حىت ي 

.نصوصا أخرى مثلها أو يكيفوها  
وينبغي للمعلم أن يهتم كثريا  بتفتيش ما قد كتبـه الدارسـون ال              

اسـتخدام التعـبريات واملـصطلحات      , سيما من جهة القواعد اللغويـة     
يرجى  من   و. وكذلك عن ثقافة صاحب اللغة    , عالمات الترقيم , الصحيحة

.  متام هذه املرحلة تزويد الدارسني بالكفاءة اللغوية  الكاملة  
  

(انفراد تكوين النصوص ) ٤ Independent construction of text 

. تستهدف هذه املرحلة إىل تدريب الدارسني يف تكوين النـصوص         
يرجى متام هذه املرحلة  يوصل الدارسني تكوين النصوص يف احملاورة بـني             

ــخا (صاألش inter-personal communicative ــة )  ــاورة العقدي  أو احمل
)transactional communicative بدهيا على أنواع  األفعـال الكالميـة   ) 
)speech act املثال من ذلك أن الدارسني   عندهم كفاءة يف شرح كيفية . )

ويف نفس الوقت عندهم كفاءة يف املناقـشة        , جهاز األطعمة شفهيا وحتريريا   
ويف النصوص الكتابية يرجى من الدارسـني       .خرين عن هذا املوضوع   مع اآل 

وكانت الكتابة مفهومة  عند اآلخرين , أن يكتبواِ شيئا من املوضوع  
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 الـيت تـشمل علـى       ٢٦وتسهيالا للفهم ستقدم هنا الباحثة اللوحة     
: األهداف واألنشطة ميكن تنفيذها يف كل املرحلة  

 
 منوذجية األنشطة اهلدف املرحلة

حلة بناء املعلومات يف اال     مر
ــني  (املعـــ Building 

knowledge of field( 

 توجيه الدارسني إىل  معرفـة       
ــصطلحات ــردات, امل , واملف

 والتعبريات املتعلقة باملوضوع

 نظر الصورة 
 مشاهدة فيلم 
   مالحظـة املظــاهر

 واحلوادث يف البيئة
  السؤال واجلواب عن

 املوضوع
  اســتماع أشــرطة

 الغناء
 مر وأداءهمساع األ 
 استماع القصة  

 
ــصوص  ــة النـ  منوذجيـ

Modeling of Text)( 
القاء منوذج النـصوص لكـي      
يستطيع الدارسون أن يفهمـوا     
رسالتها ويعرفوا أنواع أشكاهلا    
  

    استماع النـصوص
 اللسانية

 مشاهدة فيلم 
 قراءة النصوص 
     مناقشة عن رسـالة

 النصوص
     مناقشة عن هيكـل

  النصوص وعناصرها

                                                
و من المعلومات والخبرات عن مقابلة الباحثة مع خبراء   اللغة ,٢٠٠٤ھذه اللوحة ملخص من المناھج الدراسیة على أساس الكفاءة .  26

وكذلك من معلم اللغة العربیة واالنجلیزیة  ). م  من الجامعة الحكومیة ماالنجمثل أستاذة  الدكتور كاسیني والدكتور مری( والمناھج الدراسیة
  ماالنج ٣في المدرسة الثانویة الحكومیة 
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كوين النصوص  املشاركة يف ت  
)Joint construction of 
Text 

 اعطاء الدارسني الفرصـة يف     
تركيب النصوص مجاعيا حتت    
 اشراف املعلم

 تركيب اجلملة 
    التدريبات يف نطـق

 األلفاظ
    تركيب النـصوص

 من اجلملة العشوائية
 تكميل النصوص  

انفــراد تكــوين النــصوص 
)Independent 
construction of text 

 الفرصـة يف    اعطاء الدارسـني  
 تركيب النصوص فرديا

    تكوين النـصوص
 والقاءها شفهية

    تركيب النـصوص
  كتابيا
وبعد متام هذه املراحل األربع يرجى  أن تكون قـدرة الدارسـني             

.اللغة اللسانية واللغة الكتابية, اللغوية قريبة من صاحب اللغة  
 

 
 

 الباب الثالث
 الالأمية ملستوى التعلم تعليم مهارة القراءة يف وجهة نظر طريقة تربية

 والثقافة
 

القراءة هي الفن اللغوي الذي يعترب معينا غزير العطاء سـابغ املـدد             
إا املورد الذي تستقي منه تلك      . ومنه تستمد عناصرها بقية الفنون األخرى     

يكون رونق  , ودقة وصفاء , وبقدر مايف ينابيعها من عذوبة وسالسة     . الفنون
أن كال مـن هـذه الفنـون         . دث بل ويف االستماع   األداءيف الكتابة والتح  
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وإذا مل تلتق مسارا مع غدير      , إذا مل ترتبط روافدها ببحر القراءة     , الثالث  
مر املـذاق   , كان عطاءها ضحل القيمة   ,وريا وإشباعا , أخذا ومناء , القراءة  

.وال يغذي شيئا من العقل أو الوجدان  
 

  مفهوم القراءة  .  أ
وقد درجنا على   . جليد ما كان جامعا ومانعا    لقد تعلمنا أن التعريف ا    

("تعرف"حتديد مفهوم القراءة بأنه      recognition على الرمـوز املطبوعـة      ) 
( " فهم"و comprehension  هلذه الرموز املكونة للجملة والفقرة والفكـرة         )

.   لكن هذا املفهوم ال يفي بكل املفهوم املتطور لعملية القـراءة            . واملوضوع
ظر الرموز املطبوعة واستبصارها مع الفهم بالعني  مع الـتفكري           القراءة هي ن  

٢٧.والتدبر  
وعرف حممد صالح الدين أن القراءة هي متكـني القـارىء مـن             

استخدام مايفهمه من القراءة وما يستخلصه منها يف مواجهـة مـشكالت            
, القراءة هي نطق الرموز وفهمهـا     . واالنتفاع به يف املواقف احليوية    , احلياة
واإلفـادة منـه ففـي حـل        , والتفاعل معه , يل ما هو مكتوب ونقده    وحتل

  ٢٨.واملتعة النفسية بـاملقروءة   , واالنتفاع به يف املواقف احليوية    , املشكالت  
أما فتحي علي  واآلخرون  عرفوا أن القراءة  هي عملية عقليـة  تـشمل                 

ز فهم  تفسري الرموز اليت يتلقاها القارىء عن طريق عينية وتتطلب هذه الرمو          
٢٩.وتتطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين, املعاين   

                                                
 ١٣١:ص) ١٩٩٧: دار الفكر العريب: القاهرة ( تدريس الفنون ااربية, علي أمحد مدكور.  27
 ٣٠٨-٣٠٨: ص) ١٩٧٤,دار القلم: الكويت( الطبعة األوىل , تدائية أسسه وتطبيقاتهتدريس اللغة العربية باملرحلة الب, حممد صالح الدين علي جماور.  28
 ١٣٩: ص) دون السنة, دار الثقافة: القاهرة( ,أساسيات تعليم اللغة العربية  والتربية الدينية, فتحي علي يونس وحممود علي الناقة وحممد علي مدكور.  29
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العمليـة األوىل   : ومن هذه التعريفات فالقراءة عمليتـان متـصلتان       
والعمليـة  . أي االستجابات الفسيولوجية ملا هو مكتوب, الشكل امليكانيكي 

كري وتشمل هذه العمليـة الـتف     , الثانية عملية عقلية يتم خالهلا تفسري املعىن      
تشمل أكثر من التعـرف علـى       , والقراءة عملية تفكري معقدة   . واالستنتاج

.الكلمات املطبوعة   
 فيمـا   ٣٠وقال ،نطال يف غونادي إن صورة عملية االتصال يف القراءة         

:يلي   
 
 

 
 
 
 
 

" نظـر "وعلى ما سبق ذكره نستطيع أن نقول إن القـراءة عمليـة             
: هارات التالية اليت تشتمل على امل" استبصار"و  

الرؤية بالعني مع التفكر والتدبر). ١  
الفهم). ٢  

                                                
30. Reading is a form of communication between writers and readers through a text. The writer as the 
sender of information or messages to express: 1) information or messages, 2) use of grammar and 
vocabulary items that writer chooses to express them, 3). Use of writer tone, 4) use of writer writing style, 
and 5). Use of writer way to organize ideas (Gunadi, Reading Test, National Certification for English's 
Teacher at MTs, 20 Sept 2005) 

 املستسلم
 فاك الرموز  
 قارىء
 مستمع

 الرسالة النص ؟
 املرسل
 حمول الرموز
 اكاتب
 متكلم

التحويل إىل الرموزا  
موزفك الر  
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ادراك العالقات بني جزئيات املادة القروءة عن طريـق التحليـل           ). ٣
 والتفسري

وصلة كـل ذلـك بـالواقع       , القدرة على التوقع والتنبؤ بالنتائج    ). ٤
 املوضوعي واخلربات اإلنسانية السابقة

ية وموضوعية النقد يف ضوء معايري عمل). ٥  
التقومي). ٦  

 
 

وهي القراءة الصامتة   , تنقسم القراءة من حيث األداء إلىثالثة أقسام      
القراءة الصامتة تتمثل يف العملية الـىت       . ٣١والقراءة اجلهرية والقراءة السمعية   

, يتم ا تفسري الرموز الكتابية وإدراك مدلوالا ومعانيها يف ذهن القـارىء           
والقراءة اجلهرية تعين العملية الـىت      . و حتريك شفاه  دون صوت أو مههمة أ    

يتم فيها ترمجة الرموز الكتابية وغريها إىل ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة           
أما القراءة الـسمعية هـي الـىت        . متباينة الداللة حسب ما حتمل من معىن      

يستقبل فيها االنسان املعاىن  واألفكار  الكافية وراء  ما يسمعه من األلفاظ              
قراءة جهرية أو املتحدث يف موضـوع       , والعبارات  الىت ينطق ا القارىء       

وزاد اخلـويل   . معني  أو املترجم لبعض الرموز واالشارات ترمجة مسموعة        
 وهي القراءة اليت يقوم ا املعلـم لتكـون          ٣٢هذه الثالثة بالقراءة النموذجية   

                                                
    ٢٤٨-٢٤٧:ص) ١٩٨٢,جامعة امللك سعود: رياض(الطبعة األوىل , علم اللغة النفسي, عبد ايد سيد أمحد منصور. 31

, القراءة التحصيلية) ٣, قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع) ٢, القراءة السريعة العاجلة) ١: لك تنقسم القراءة  من حيث الغرض من القراءة إىل وميكن كذ
قراءة للدرس :   للقارىء تنقسم إىلأما أنواع القراءة من حيث التهيؤ الذهين. القراءة النقدية التحليلية ) ٦, قراءة للمتعة األدبية) ٥, قراءة جلمع املغلومات) ٤

 ,  والقراءة حلل املشكالت, وقراءة لالستمتاع, والبحث
).  ٢دون أن يرددوا من بعد , يقرأ املعلم مادة القراءة والطالب يستمعون إلية فقط: القراءة املتصلة ). ١: ومن املمكن أن تتخذ القراءة النموذجية أحد شكلني 32 .

  . راء املعلم فقرة واحدة ويردد الطالب من بعده ترديدا مجعيايق: القراءة املتقطعة
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(وصنف تارغان   ٣٣.منوذجا يستمع إليه الطالب ويقلدونه     Tarigan القـراءة   ) 
:٣٤بالتصنيف التايل  

 
 القراءة

 
   القراءة اجلهريـة                 القـراءة                                               

 الصامتة 
                                         

      ســــعة          القــــراءة املو                                                         
   القراءة املكثفة            

 
    القراءة الطالع منت النصوص       القراءة لدراسة اللغةميقة              القراءة للمسح    القراءة بالسرعة      اللقراءة غري ع

    
قد  القـراءة     القراءة  للفهم    القراءة للن                                                   

   حتليل اللغة   نقد األدب للتحليل 
 
 
 
 
 

يف تعليم  القراءة) الكفاءة املرجوة( األهداف . ب  

                                                
  ١١٩.ص) ١٩٨٦,اململكة العربية السعودية: الرياض( ,الطبعة الثانية, أساليب تدريس اللغة العربية, حممد علي اخلويل.  33

34 . Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa,(Bandung: Angkasa,1991) hal. 42 
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من البديهي أن تكون القراءة يف تاريخ البـشرية الحقـة الختـراع             
وقد كانت الكتابـة    . فال بد هناك نصوص حىت تكون هناك قراءة       . الكتابة

اللغة أو أصوا ت اللغـة يف رمـوز         حماولة من االنسان لتسجيل     ) النصوص(
. معينة حىت ميكن الرجوع إليها واالعتماد عليها  

إن القراءة تشترك مع االسـتماع يف كومـا مهـارتني سـلبيتني             
)receptive skill وهـو  , إال أن القارىء ال ميكن أن يكون سلبيا متامـا , )

لغويـة  فإن الدارس يكون متأهبا السـتقبال رمـوز         . ميارس مهارة القراءة  
.وأحيانا يكون مطالبا برد فعألو استجابة هلا, واستعاا وفهو معناها  

وختتلف القراءة عن االستماع يف أن القارىء يستطيع أن يقراء النص           
وأن يرجع إىل غريه    , كما أنه يستطيع أن يعود إلية مرة أخرى       , اكثر من مرة  

 يقراء بالـسرعة    أو إىل القاموس يف فهم مايستعصى إليه كما أنه يستطيع أن          
.اليت تالئمه  

وبالـذات  , وال شك أن القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللغة األجنبية         
ويقرأ ماينشر ـا مـن      , ملن أراد أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها         

(وهارمر  .  كتب وجمالت والرجوع إىل املراجع     Harmer يقول إن هنـاك     ) 
 وهـي   ٣٥راءة يف تعليم اللغة األجنبيـة     أربع حجج مهمة عن أمهية مهارة الق      

: كما يلي   
دراسة النصوص وسيلة من وسائل حتقيق أغراض تعليم اللغـة           . ١

  .األجنبية

                                                
35 . Jeremy Harmer, How to Teach English, First Published, (England: Longman, 1998) p.68. in another 
place he said,: the reason for using reading text in the class ; 1) for language acquisition, 2)  as models for 
future writing, 3) as opportunities for language study, 4) practice in the skill of  reading 
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 .القراءة وسيلة يف اكتساب اللغة . ٢
 كانت نصوص القراءة منوذجية يف تعليم مهارة الكتابة  . ٣
( كانت نصوص القراءة اسهل الوسائل يف تعليم عناصر اللغة           . ٤

  ) واملفردات, كيبالترا, األصوات
خيتلـف  , وهو ميارس عملية القراءة   , ومن احلقائق العلمية أن القارىء    

فعني القارىء ال تركـز     . من الكاتب الذي يكتب كل كلمة وكل حرف       
على مجيع احلروف والكلمات وإمنا تفقز بينها وتقف وقفات معينة يف كـل             

. ويف كل وقفة تتمكن من قراءة عدد كلمات. سطر  
, اف تعليم القراءة العربية من أهداف تعليم اللغـة العربيـة          تنبثق أهد 

: ٣٦وهي تتلخص مبا يلي  
اليت تتمثل يف القراءة اجلهرية     , اكتساب مهارة القراءة األساسية    . ١

وضبط احلركات ومتثيل   , وحسن األداء , مقرونة بسالمة النطق  
  املعىن 

القدرة على القراءة االسـتيعابية الواعيـة بالـسرعة املناسـبة            . ٢
استنباط األفكار العامة واملعلومات اجلزئية وادراك مـا بـني          و

  السطور من معان وما وراء األلفاظ واملقاصد
اثراء ثروة الطالب اللغوية باكتـساب األلفـاظ والتراكيـب           . ٣

  واألمناط اللغوية اليت ترد يف نصوص القراءة 
وتنميتـه بأسـلوب    ) الشفهي والكتايب ( ارتقاء مستوى التعبري     . ٤

  لغوي صحيح

                                                
 ٩١-٩٠صز) ١٩٨٥,دار النفائس: بريوت( , الطبعة األوىل , خصائص اللخة العربية وطرائق تدريسها, نايف حممود معروف.  36
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  توسيع خربات الطالب املعرفية والعلمية والثقافية  . ٥
جعل القراءة نشاطا حمببا عند الطالب لالستمتاع بوقت فراغـه           . ٦

  بكل ما هو نافع ومفيد 
  توظيف القراءة يف اكتساب املعارف واملعلومات  . ٧
  متكني الطالب من حتقيق مردود  نوع أفضل وأكر كما  . ٨
 . ةمساعدة الطالب على تعلم املواد الدراسي . ٩

وهي كما  , ٣٧وكان يف تعليم مهارة القراءة الكفاءة املرجوة حتقيقها       
: يلي  

:تشمل هذه الكفاءة , كفاءة ترتبط بالثروة اللفظية: أوال  
اكتساب الفاظ ذات معىن وداللة) ١   

االستماع ) ٢   
التحدث) ٣  

التعرف على الكلمة) ٤   
شكل الكلمات) ٥   

حتليل الكلمة) ٦  
كيبهابناء الكلمة وتر) ٧   

النطق وصحة األصوات) ٨   
املزج يف بناء الكلمة أو تأليفها وتركيبها) ٩  

داللة األلفاظ) ١٠  
استعمال القاموس) ١١  

                                                
 ٣٦٢- ٣٦٠. ص, نفس المرجع, محمد صالح الدین.  37
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.معرفة أصل الكلمة) ١٢   
:وهي , كفاءة ترتبط بفهم املعىن: ثانيا  

ربط ما يقرأ مبا عند القارىء من خربات) ١   
اختيار األفكار الرئيسية) ٢   
يل خاصةمالحظة تفاص) ٣   

توقع تتابع معينواتباع تسلسل ما) ٤   
توقع نتائج معينة ) ٥  

اكتساب إحساس معني ملموس) ٦  
التعرف على احساسات الكاتب ومزاجه ) ٧   

اتباع التعليمات) ٨  
وتقـومي  , استخدام املعلومات املكتسبة ومعرفة مكان مصادرها  ) ٩ 

.هذه املعلومات واحلكم عليها  
: وهي , تحليل يف أثناء القراءةكفاءة خاصة بال: ثالثا  

مالحظة النهجأو النط الذي تسري عليه الفقرة) ١  
مالحظة اجلملة اليت تعرب عن رأس املوضوع) ٢  

.ادراك إشارات الكاتب وما يرمز إليه) ٣   
 

:وهي, كفاءة تتعلق بتحديد ج الكاتب يف كتابته: رابعا  
معرفة التقدمي الذي قدم به الكاتب)  ١  

ك النقاط الرئيسيةإدرا) ٢   
الشرح والتفسري الذي يعرضه الكاتب ) ٣   
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.إدراك النتائج) ٤  
) ١: وهـي , كفاءة تتعلق بتقومي احملتوى واحلكو عليـه      : خامسا

 تفسري احلقائق يف املادة املقروءة 
مدى ارتباط املادة املقروءة باخلربة التيعند االنسان وارتباطها  بالقارىء          ) ٢

 شخصيا
,ة الرص اليت ميكن فيها تطبيق املعلومات املكتسبةمدى امكاني)٣   

حتدي تفكري الكاتب مبناقشة    , عمل مقارنات مع مواد أخرى مقروءة     ) ٤ 
 ما يقول 

.وابداء الرأي  فيه وإصدار احلكم عليه) ٥   
:وهي , كفاءة تتعلق بإلبداع بالقراءة: سادسا  

تفسري أهداف الكاتب وشرحها  ) ١   
لكاتباكتشاف وجهة نظر ا) ٢  

التمييز بني ما هو حقيقي وما هو متخيل) ٣   
اكتشاف ماهو من أساليب الدعاية وماهو من غريها) ٤   

: وهي, كفاءة ترتبط مبا يكون بعد االنتهاء من القراءة: سابعا  
الوعي باحلقائق العامة العاملية) ١  

التعرف على األفكار اجلديدة ذات التطبيق العام) ٢   
لتتكامل مع الفلسفة اخلاصة الشخصية, فكار اجلديدةالتعرف على األ) ٣   

التعرف على كيفية استعمال األفكار اجلديدة وتطبيقها) ٤   
التعرف على احلاجات املمكنة  لعمل حبث أبعد أثرا) ٥   

إرجاء احلكم) ٦   
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.استخداع املعلومات املكتسبة أو تطبيقها) ٧   
ـ        شهور بتـصنيف    أماباريت صنف الكفاءة يف القراءة بتصنيفه امل

(بارت  Barrett's taxonomy : وهو كما يلي٣٨)  
(الفهم احلريف : الكفاءة األوىل Literal comprehension  وهـي  ٣٩)

:تشمل على   
(التعريف ) ١  recognition/identification( 
(االستدعاء )٢  recall ( 

(التحليل والتنظيم ) ٣  Analysis and reorganization. ( 

(الفهـــم االســـتنتاجي : الكفـــاءة الثانيـــة  inferential 

Comprehension ١:وهي تشمل  , ٤٠)  
(التفسري )  interpretation (  

( االستنتاج الشامل)٢ General inferential( 

(التنبؤ ) ٣  predictive (.  
ــة ــاءة الثالثـ ــوميي : الكفـ ( الفهـــم التقـ Evaluational 

Comprehension :وهي تشمل, ٤١)  
(التحكيم ) ١  Judgmental( 

(معترف باجلميل )٢  Appreciative( 

                                                
38.Bambang Yudi Cahyono, Pengajaran Bahasa Inggris Teknik, Strategi dan Hasil Penelitian,cetakan 1,( 
Malang, Penerbit IKIP Malang,1991) hal.34-36   .  
39 . Literal Comprehension requires the student to focus on ideas and information explicitly stated in the 
text  
40 . Inferential Comprehension requires the student to use information explicitly stated in the text along 
with personal experience and  knowledge in order to conjecture and to form hypotheses 
41 . Evaluational Comprehension requires the student to compare  information and ideas an atext with 
material presented by the instructor, or other authorities< and with the student's own knowledge and 
experience, in order to form judgments of various kinds 
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( النقد ) ٣  critical( 
(رأى كراسن    Krashen أن هدف القراءة يتأثر كثريا إىل الكفاءة        ) 

: وهـي  , ٤٢وقال إن هناك أربعة أنواع من املهارات القراءية , املرجوة منها 
التصفح    ) ١ scanning التصفح  )٢, ٤٣ skimming ( القراءة املوسعة ) ٣, ٤٤

extensive reading (القراءة املكثفة ) ٤, ٤٥) intensive reading (٤٦.  
طريقة تعليم القراءة.  ج  

وحماولة عالج , بنيت طرق تعليم القراءة على حتليل طبيعة هذه املهارة 
وتوجيه القارىء إىل أفضل الوسائل ملزاولتـها       , أسباب التخلف يف ممارستها   

.يه الكاتبيف سرعة ويسر وسهولة مع فهم كامل  للمىن  الذي يهدف إل  
ويدلنا التاريخ على أن أقدم طرق تعليم القراءة كانت تسمى بطريق             

حيث يشرح املعلم احلروب األجبدية يف اللغـة األجنبيـة          , احلروف اهلجائية 
وبطلب من الدارسني أن حيفظوا أشـكاهلابالترتيب      , ويرسم كل حرف منها   

تعلم على التعرف   ويؤكد أتباع هذه الطريقة  أا تساعد امل       . على ظهر قلب    
وأن معرفته بنطق احلروف يف اللغة      , على الكلمات اليت سبق له املران عليها      

وأنه عادة  , األجنبية  جتعله قادرا  على قراءة كلمات  مل يسبق له التعرض هلا             
يتقن  مهارة اهلجاء  بعد ذلك ألنه بدأ  يتعلم احلروف اليت تتكـون منـها                 

. الكلمات  

                                                
42   .  Stephen D. Krashen and Tracy D.Terrell,  The Natural Approach Language Acquisition  in the 
Classroom, Second  impression (England: Longman,2000) p. 134 
43    .Scanning is making a quick overview of a passage, looking for specific information 
44 . Skimming uses the same approach , except  that instead of concentrating  on specific information < 
we are looking  for main idea or general gist of reading  
45 . extensive reading is  rapid reading for main ideas of a large amount of text 
46 . intensive reading is reading for complete understanding of an entire text. 
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 نواحي النقص يف هذه الطريقة يف أا تستغرق        وقد أوجز  املعترضون    
ويكفي للتدليل  . وقتا طوياليدعو الدارسني إىل امللل وعدم االهتمام بالقراءة       

:أا, ٤٧على عيوب هذه الطريقة النقاط التالية  
 تتعارض مع طبيعة اللغة حيث جتعل الرمز الكتايب يسبق الفكرة ) ١
 مل املعىن وتبتعد عن الغرض الوظيفي للغة ) ٢
 ال تشبع حاجات ا لقارىء  والتشجعه على االستمرا ر ) ٣
 تستغرق وقتا طويال يف تعلم ما اليفيديف جمال التعامل باللغة ) ٤
 تقوم  علىادراك اجلزء قبل الكل مما خيالف طبيعة االنسان ) ٥
تتعارض مع طبيعة عملية القراءة حيث أن العني  ال تقف عند كـل               ) ٦

جمموعة من الكلمات   حرف أو كل كلمة على حدة وإمنا تقف عند          
 .مرة واحدة 

 وظهرت الطريقة الكلية أو االمجالية لتعاجل عيوب الطريقة اجلزئية أو          
وتعتمد الطريقة الكلية على تعويد املتعلم على قراءة وحدة لغويـة           . التحليلية

وبذلك تالئم طبيعة اإلنـسان يف ادراك الكـل أوال مث           . تؤدي معىن كامال  
.جزء اال يف الكلحيث القيمة لل, اجلزءيات  

ويرجع بعض املربني أسس الطريقة اجلزئيـة إىل النظريـة احلـسية            
السلوكية يف علم النفس الههتمامها بتكـوين العـادات وارتبـاط املـثري             

كما ظهر  أيضا الكثري مـن  , باالستجابة  شكليا دون حاجة إىل فهم املعىن         
هتمامهم بصوتيات اللغة   اللغويني  البنائني  الذين حتمسوا  للطريقة اجلزئية ال         

وكذلك يفسر البعض الطريقة الكليـة  يف        .  وعزوفهم عن اخلوض يف املعىن    
                                                

دار الفكر : القاھرة( ,غات الحیة االخرى لغیر الناطقین بھااالتجاھات المعاصرة في تدریس اللغة العربیة والل, حمادة إبراھیم.  47
  ٢٣٣- ٢٣٢.ص) ١٩٨٧,العربي
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(القراءة باعتبارها تطبيقا عمليا لنظريـة اجلـشتالت          Gestalt   -الكليـة –) 
والنظرية التحويلية االبتكارية يف    , وبالنظرية املعرفية يف علم النفس من ناحية      

.  اللغات من ناحية أخرى  
 مقارنة سريعة بني الطريقة اجلزئيـة  والطريقـة          ٤٨ني الرسم التايل  ويب

: الكلية يف القراءة  
 اجلزئية                             الكلية
 
 
 
 
 
 

   
هو عرض   .وقال  كراسن أن طريقة القراءة متعلقة بأغراضها كذلك         
:منطني  لعملية القراءة فيما يلي  

لتصفح  ا         scanning )الطريقة  ( -   
skimming  التصفح                   )الطريقة ( - 

)الطريقة ( -  القراءة املوسعة                           
)الطريقة ( -  القراءة املكثفة                            

٤٩)النمط األول من عملية القراءة            (   
                                                

 ١١٣. ص) ١٩٩١,مكتبة لبنان: بیروت( ,الطبعة األولى,تعلم اللغات الحیة وتعلیمھا بین النظریة والتطبیق, صالح عبد  المجید العربي.  48
49 . Stephen D. Krashen and Terrell, The Natural Approach Language Acquisition  in the Classroom, 
p.135 

 حرف

 مقطع

 كلمة

 عبارة

 مجلة

 عدة مجلة

 عدة مجلة

 مجلة

 عبارة

 كلمة

 مقطع

 حرف

النص  فهم   
املقروء

اكتساب 
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 نطبق هذا النمط  من عملية القراءة بـدون التعلـيم            ميكن علينا أن  
(املباشر  direct instruction من النمط األول نعرف أن نقول بأنه يتأكـد  ). 

هل اهلدف للتصفح      ( على مناسبة النص باهلدف      scanning أوللتـصفح   ,  
skimming ( أو للقراءة املوسعة,  extensive reading أو للقراءة املكثفـة  , )
)intensive reading ؟  وللوصول إىل فهم املقروء واكتساب اللغة يتعلـق  )
.كثريا باختيار الطريقة املناسبة  

 النمط الثاين  يتعلق بعملية القراءة  يف التعليم املباشر حتت اشـراف             
ألن . وميكن تطبيقة يف تطور مهارة القراءة يف تعليم اللغـة الثانيـة           .  املعلم  

اشراف املعلم يف فهم النـصوص مـن اللغـة          متعلم اللغة حيتاج كثريا إىل      
كان متعلم  .  وكذلك عن عناصر النصوص املكتوبة باللغة األجنبية      , اجلديدة

اللغة حينما يقرأ النص الكمتوب  باللغة األجنبية يف أول مرة ال حيتـاج إىل               
ولكنه حيتاج إىل تنبؤ مـا يف       , معرفة كل معاين الكلمات املوجودة يف الفقرة      

. إىل سياق النصالنص بالنطر  
:   وهذا هو الرسم من النمط الثاين  

  
 
 
 
 
 
 

ىنالقراءة ملعرفة املع  
)ال تقرأ كل احلروف والكلمة(   

 تنبؤ املعاين

استخدام سياق 

ما ورأ  النص
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 نظر املوضوع   التصويرات    املوضوع                         الكلمة  األساسـية                     
         املعلومات يف اللغة                      

٥٠)النمط الثاين من عملية القراءة      (   
عرض الطرق  يف تعليم القراءة هو معرفة احملاسـن           وأهم اهلدف من    

ولعل املزج بني الطرق جبمع حماسنها واالستفادة       . والعيوب من كل الطريقة   
من مميزات كل طريقة وتكييف ذلك تبعا لظروف الدارسـني وأهـدافهم            
 أحسن للمتعلمني وأنفع للدارسني  
 
 

 الالأمية ملـستوى    مهارة القراءة و مكانتها يف وجهة نظر طريقة تربية        . د
 التعلم والثقافة

لطريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم      كما ذكرت الباحثة يف السابق أن     
(والثقافة عمليتان  bicycle (وهي عملية شفهية )  oral cycle وعملية حتريرية ) 
  literal cycle) مرحلة بناء املعلومات : ولكل العملية أربع مراحل وهي ). 

Building knowledge of field (يف اال املعني ( منوذجية النصوص و   , )
Modeling of Text (و املشاركة يف تكوين النصوص ,) Joint construction 

of Text (و انفراد تكوين النـصوص  ,)  Independent construction of 

text (.  

                                                
50 . . Stephen D. Krashen and Terrell, The Natural Approach Language Acquisition  in the Classroom, 
p.139 
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كانت القراءة يف هذه الطريقة تعترب من العملية الثانية وهي العمليـة            
كما قد عرفنا أن الدارسني يبدأ الدراسة من العملية اللسانية الـيت            . بيةالكتا

أما يف العملية الكتابية جتـري فيهـا        . جتري فيها مهارة االستماع والكالم    
.مهارة القراءة والكتابة  

إن اهلدف األساسي من تعليم القراءة يف  هذه الطريقة هـي اعطـاء              
.  يحة الوظيفية يف عملية االتـصال     منوذجة النصوص اللسانية والكتابية الصح    

ولذا  ينبغي للمعلم أن يهيئ النصوص اليت متلـك األغـراض والشخـصية              
. اللغوية املعينة  

وتطبيق عملية التعليم يف مهارة القراءة على وجهة نظر طريقة تربيـة            
:ستعرضه الباحثة يف اللوحة التالية , الالأمية ملستوى التعلم والثقافة  

ةاملرحل العملية  املهارة اللغوية اخلربات التعليمية 
مرحلة بناء املعلومات يف     الكتابية

(اال املعني    Building 
knowledge of 
field( 

    يتحدث الدارسون عن
 النصوص املقروءة من قبل

    قراءة النصوص السانية
 والكتابية

     مقارنة النصوص مـن
 حيث اللغة

     البحث عن املفـردات
 اجلديدة ومعانيها

  القاموساستخدام 
      املناقشة عـن القـصة

املعجبة عند الدارسني املتعلقة    
 باملوضوع

 البحث يف قواعد اللغة  

  القراءة والكتابة 
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ــة النــصوص  ( منوذجي
Modeling of Text 

      قراءة الـنص للفهـم
 والتفسري

    تدبر النصوص املقروءة
من حيث أشـكاهلا أو     

 عناصرها أو لغتها
    قراءة النصوص القصرية

 الوظيفية
 خيص وظيفة النص   تش

  االتصالية 

 

ــوين  ــشاركة يف تك امل
ــصوص  (النــ Joint 

construction of 
Text( 

    يتحدث عن املوضوع
الـــذي ســـيكتبه  

 الدارسون
   ــار ــب األفك تركي

األساسية لشكل النص   
 املعني

 تطور الفقرات مجاعيا 
 تفتيش الكتابة مجاعيا 
  مداخلة املعلم 
 اصالح الكتابة 
  ــصوص ــوين الن تك

  الوظيفية 
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و انفراد تكوين النصوص    
)Independent 
construction of 
text( 

    يتحدث عن املوضوع
الـــذي ســـيكتبه  

 الدارسون
   ــار ــب األفك تركي

األساسية لشكل النص   
 املعني

 تطور الفقرات فرديا 
 تفتيش الكتابة فرديا 
  مداخلة املعلم 
 اصالح الكتابة 

 تكوين النصوص الوظيفية

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 
 الباب الرابع

"العربية بني يديك"الكتاب التعليمي   
).الكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية لغري ناطقني ا(  

 
تعريف الكتاب التعليمي. أ  

هناك مصطلحان  للكتاب الذي يستخدم ويعد للعملية التعليمية مهـا        
وهذان املصطلحان يف نفس املعىن دون      , الكتاب التعليمي والكتاب املدرسي   

ألن . صطلح املختار يف هذا البحث هو الكتـاب التعليمـي           وامل. اختالف
بعض الناس خطر بباهلم أن الكتاب املدرسي هو الكتـاب املـستخدم  يف              
.عملية التعليم يف املدرسة  فحسب ال اآلخر  

قال القامسي أن مصطلح الكتاب املدرسي والكتاب التعليمي خيتل عن          
لكتاب التعليمـي مـن مادتـه       فريى أن ال يتألف ا    , املعىن الشائع املألوف  

وكتـاب  , بل كذلك من املواد املساعدة له كـاملعجم       , األساسية فحسب 
وكتب املطالعـة املتدرجـة     , وكتب التمارين الصوتية  , التمارين التحريرية 

وكتاب االختبارات ومرشد املعلم وحبض الوسائل  املعية البـصرية املعينـة            
  ٥١املرافقة 

يه طعيمة يف تعريف الكتاب التعليمـي  ويؤكد هذا املفهوم ما ذهب إل   
إن الكتاب التعليمي بشمل خمتلف الكتب واألدوات املصاحبة  اليت          : يف قوله 

                                                
عماد : الرياض( اجلز الثاين , عليم اللغة العربية لغري الناطقني االسجل العلمي للندوة العلميةاألوىل لت, الكتاب املدرسي لتعليم العربية لغري الناطقني ا,علي القامسي 51

  ٧٥: ص) ١٩٨٠,شؤون املكتبات 
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يتلقى الطالب منها املعرفة واليت يوظفها املعلم يف الربنامج التعليمـي مثـل             
أشرطة التسجيل واملذكراتواملطبوعات التيتوزع علـى الطـالب وكراسـة         

  ٥٢تبارات املوضوعية ومرشد املعلمالتدريبات وكراسة االخ
من هذين الرأيني نقول إن الكتاب التعليمي هو الكتـاب األساسـي           

وتؤلـف مـن قبـل      , للطالب وما يصحبه من املواد التعليمية املـساعدة       
يف , وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف معينـة     , املتخصصني يف التربية واللغة   

.ني  ويف زمن حمددبل ودراسي مع, يف مرحلة معينة, مقرر معني  
والـيت تـستخدم    , جبانب الكتاب التعليمي هناك ما يسمى باملذكرة      

وللكتاب التعليمي واملذكرة اختالفـات  كمـا     , كثريا يف األنشطة التعليمية   
: فيما يلي ٥٣ذكرها لويس وفاين  

:هلا شخصيات كما يلي, املذكرة  
هداف العامة  ال توضع فيها األ   ) ٣, تؤلف تعد للعام  ) ٢, تؤلف للمعلم ) ١ 

ليس هلا احللـول أو     ) ٥, ليس هلا التمرينات أو التدريبات    ) ٤, وال اخلاصة 
ليست اللغة  ) ٧, ليس هلا اخلالصة  ) ٦, العالج ملشكالت الطالب يف التعلم    

ليس هلا بيـان    ) ٩, املواد املكتوبة متراكمة وكثرية   ) ٨, املكتوبة لغة اتصالية  
 لطريق تعليمها أو تعلمها

: له شخصيات كما يلي, ليميالكتاب التع  
,يؤلف ويعد للطالب واملعلم) ٢, يشجع ميول الطالب إىل قراءته) ١  
,يركز يف تدريب الطالب) ٤, يوضح األهداف  العامة واخلاصة) ٣   

                                                
 ٩: ص) ١٩٩٩,دار االعتصام:القاهرة  (أسس اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية, ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبداهللا 52

53 . R.Lewis & N.Paine, How to Communicate with The Leaner,(London: Council of Educational 
Technology,1985)  
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) ٧, له خالصة ) ٦, يوافر احللول والعالج ملشكالت الطالب يف التعلم      ) ٥ 
د املكتوبة تكتب على احتياجـات      املوا) ٨, اللغة املكتوبة لغة اتصالية ورمسية    

يـبني الطريقـة يف تعليمـه وتعلمـه                , يعد لألنشطة التعليمية  ) ٩, الطالب
     

عناصر الكتاب التعليمي.  ب  
( قال ديك وكاري  Dick and Carey  ٥٤أن عناصر الكتاب التعليمي) 

األهـداف العامـة    ) ٢, ارشادات استخدام الكتـاب التعليمـي     ) ١: هي
) ٥, عرض مـضمون املـادة التعليميـة      ) ٤, قائمة اجلداول ) ٣ ,واخلاصة

.٥٥الوظيفة والعمل املنزيل) ٨, أسئلة التمارين) ٧, اخلالصة) ٦, التصورات  
ويقول القامسي للكتاب التعليمي يف تعليم اللغة العربية لغري النـاطقني           

, بوهذه  املادة املساعدة  تتألف  من ستة أنواع من الكت           , ا مادة مساعدة  
كتـب  , كتاب التمارين الصوتية  , كتاب التمارين التحريرية  , املعجم: وهي

  ٥٦ومرشد املعلم, كتاب االختبارات, املطالعة املتدرجة
 
 
   
 
 

أسس إعداد الكتاب التعليمي . ج   
                                                
54 . W.Dick and Carey L, The Systematic Design of Instruction,(Glenview: Scott Foresman and 
Company,1990)  

 ینج سوفارمان ودیغ, وكان في نفس الرأي مع دیك وكاري  الخبراء اآلخرون مثل تاریغان.  55
الجزء , السجل العلمي للندوة العا لمیة األولى لتعلیم اللغة العربیة , الكتاب التعلیمي لتعلیم اللغة العربیة  لغیر الناطقین بھا, علي القاسمي.  56

  ٧٩. ص)١٩٨٠,عمادة شؤون المكتبات: الریاض( الثاني 
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بل هناك أسس جيـب     , إن اعداد الكتاب التعليمي ليس بأمر يسري        
وفيما يلي األسـس    . لناطقني بغريها أن يراعيها املؤلفون لتعليم اللغة العربية ل      

  : ٥٧املقصودة اليت جتب مراعتها
األسس الثقافية االجتماعية. ١  

عند حديثنا عن اجلانب الثقايف كأساس من أسس إعداد الكتب أو           
املادة  التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهافال بد ملؤلف الكتـاب أن             

: يهتم بالنقاط التالية  
 ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجه خاص, ثقافة بوجه عاممفهوم ال ) ١
 خصائص الثقافة  ) ٢
 عالقة الثقافة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ) ٣
األمور اليت ينبغي مراعتها عند إعداد احملتوى الثقايف يف كتب تعلـيم             ) ٤

 اللغة العربية للناطقني بغريها
لثقافة من مفهومها   ال تطيل الباحثة الكالم عن ا     , اقتصارا يف البحث  

وخصائصها  بل تريد أن تقدم هنا ما يتعلق بالثقافة وعالقتـها  بتعلـيم              
.٥٨اللغة العربية لغري الناطقني ا يف الفقرات التالية  

, مل تعد العالقة بني اللغة والثقافة يف حاجة لـشرح أو إيـضاح            
ـ             , ةفاللغة عنصر أساسي  من عناصر الثقافةو فنحن نعرب عن الثقافة باللغ

وهي , فاللغة وعاء الثقافة  , وال ميكننا أن نتحدث باللغة مبعزل عن الثقافة       

                                                
  ١٩.نفس المرجع ص, ناصر عبدهللا الغالي وعبد الحمید عبد هللا .  57
  : تلحص الباحثة ھذه الفقرات من الكتاب .  58

Bambang  Yudi Cahyono, Kristal-kristal Ilmu Budaya, ( Surabaya: Airlangga University Press,1995)  
  ویأتي ھذا التلخیص بالتصرف. ٤٢٨ - ٤٠٩: ص" اللغة والثقافة" في الموضوع 
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ومن هنا  تظهر لنا العالقـة بـني         , الوسيلة األوىل يف التعبري عن الثقافة     
. الثقافة واللغة  

فإن فهـم ثقافـة اتمـع     . أما عالقة الثقافة بتعليم اللغة لألجانب    
إن دارس :ولـذلك قيـل   . لعربيةاإلسالمي جزء أساسي  من تعلم اللغة ا       

 مـن أن  – إذا كان يرغب يف إتقاـا جيـدا     –اللغة األجنبية  البد له      
يتعرف على حضارة اتمع الذي يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيـا             

ومن مث فإن تعلم اللغة األجنبية      , يعصمه من الوقوعفي زلل  بالغ اخلطوة      
.هو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة  

أن اللغة العربية وثقافتها يسريان يـدا       ,   كان هذا األمر كذلك     وإذا
ومن العسري على دارس اللغة العربية كلغة  أجنبية  أن يفهمها فهما             , بيد

دقيقا أو أن يستخدمها استخداما  دقيقا وحيدا دون أن يفهم ما يـرتبط              
ا ومعىن ذلك أن دارس اللغة العربية بوصـفه       . ا من مفاهيم ثقافية معينة    

لغة أجنبية ال يستطيع فهم مدلول املفردات واجلمل مبعزل عـن ثقافـة             
.اتمع العريب املسلم  

أما عند تصميم الكتاب التعليمي أو حتليله فينبغي على املؤلـف  أن        
واحلدود اليت  يتميز الثقافـة      , يوضح املفهوم الثقايف الذي يتبناه الكتاب     

ي أن يعطى املوضوعات الثقافيـة      كما ينبغ , األسالمية عن الثقافة العربية   
كما ينبغي أن يتدرج يف عرضه ملوضوعات الثقافـة اإلسـالمية           , وزنا

ومفاهيمها  وفقا ملستويات الدارسني وقـدرام العقليـة وخلفيتـهم           
.الثقافية  
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)النفسية(األسس السيكولوجية . ٢   

من العموم أن املتعلم يشكل عنـصرا أساسـيا يف العمليـة              
هو احملور الذي ترتكز عليه أوال وأخريا هو اهلدف من العملية           ف, التعليمية
ومن مث فـإن مـن      , من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم      , التعليمية

خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد حمتـوى           
. املناهج الدراسية  

, عقليةأن لكل  مرحلة عمرية خصائصها النفسية وال       , ومن الواضح   
بل إن األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرة عقلية ومسات نفسية داخـل             

ومن هنا يظهر مبدأ الفروق الفردية املتـصلة        . ٥٩املرحلة العمرية الواحدة  
. بنمو املتعلمني والذي  ينبغي مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية  

ى أفراد اتمع    ينطبق عل  -االختالف يف القدرات  –وإذا كان األمر    
الواحد فإنه أحرى أن ينطبق على دارس اللغة العربية من غري النـاطقني             

وجنـسيات  , ومن ثقافات  متنوعة   , حيث إم يأتون من بيئا شىت     , ا
خمتلفة األمر الذي يؤدي إىل اختالفهم يف القدرات العقلية واسـتعدادهم           

قتصادية واالجتماعية له   كما أن عامل املستويات اال    ,  لتعليم اللغة العربية  
.أثره على حتصيل اللغة  

وفيما يلي الشروط النفسية اليت جيب مراعتها عند تصميم الكتـاب    
  :٦٠التعليمي

                                                
 Linguistik Edukasional: Pendekatan konsep dan Teoriتابھ في ك) Daniel Parera(یتكلم كثیرا دانیل فاریرا . 59

Pengajaran Bahasa) انظر تمام . عن عالقة  النفس بقدرة اللغة وأثرھا في تعلیم اللغة " اكتساب اللغة عند األطفال"   في الموضوع
    ٩٩- ٨٩: الشرح في الصفحة 

  ٣٤. ص, نفس المرجع, ناصر عبدهللا.  60
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  أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكريا ) ١
 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية  ) ٢
أن يثري يف الدارس التفكري ويساعد على تنمية ما يـساعده            ) ٣

 لغة العربيةعلى اكتساب ال
 أن تبين املادة العلمية وففا باستعداد الدارسيب وقدراته ) ٤
 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغبام ويناسب ميوهلم ) ٥
, أن يكون املؤلف على العلم خبصائص الدارسني النفـسية         ) ٦

 وأن يعطى مبا يناسب هذه اخلصائص
, أن يراعي عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلـف هلـا             ) ٧

 الكبري  يف اكتسابه اللغة العربية فالصغري غري 
والكتـب األخـرى    , أن تؤلف الكتب املوهوبني بالذكاء     ) ٨

 .ملتوسطى الذكاء وهكذا
أن يئ املادة املقدمة يف الكتاب التعليمي مـشكلة حيـاول            ) ٩

 .التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة
أن حتفز املادة الدارس على اسـتخدام اللغـة يف مواقفهـا             ) ١٠

 الطبيعية
عي التكامـل يف املـادة بـني الكتـب األساسـي            أن يرا  ) ١١

 ومصاحباته
أن يقدم مادة علمية من املواقف احلياتية  اليت تساعد الدارس            ) ١٢

 على التكيف مع الناطق األصلي للغة 
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أ، يعني الكتاب على تكوين االجتاهات والقيم املرغوب فيها          ) ١٣
 لدى الدارسني

األسس اللغوية التربوية  . ٣  
ملادة اللغوية املادة اللغوية املكونة من أصـوات        ويقصد ذا اجلانب ا   

ومفردات وتراكيب تقدم يف كتب تعليم اللغة العربيـة للنـاطقني بغريهـا             
ومدى سهولة أو صـعوبة تلـك     , واألسلوب املناسب يف عرضها للدارسني    

.املادة للدارسني  
وتناول اللغة املقدمة يف كتب اللغة العربية كلغة ثانيـة تقـدم علـى       

فمثال عند تقدمي التراكيب العربية يلزم معرفـة        .   اللغوي والتربوي  املستوى
أي نوعمن اجلمل يقدم هل اإلمسية أم الفعلية؟ هل تبدأ بالبسيطة أو املركبة؟             
, االجابة من هذه األسئلة من الصعب تناوهلا لغويا مبعزل عن اجلانب التربوي           

 أساسا واحـدا وإن     ومن مث رأيناأن هذين األساسني اللغوي والتربوي يعدان       
. كان واحد منهما  وظيفته ولكن من الصعب  الفصل بينهما نظرا لتداخلها            

  
تقومي الكتاب التعليمي.  د  

تقومي الكتاب التعليمي ينبغي أن يشمل مجيـع عناصـر ومكونـات         
. والتناسق والتوافق بينـها   , والعالقات اليت تربطها ببعضها   , الكتاب التعليمي 

 للكتاب التعليمي هي أداة التقومي للكتاب التعليمي الـيت          ومن أدوات التقومي  
( هابرهارد فيبو -عرضها حان Hans-Eberhard Piepho (وستعرضـها  . ٦١

:الباحثة يف اللوحة التالية   
                                                

وھذه . داة التقویم للكاتب التعلیمي مركز المناھج الدراسیة األندونیسي في الموجھ للكتاب التعلیمي في اللغة اإلنجلیزیةاسخد م ھذه أ.  61
  :األداة أخذتھا الباحثة من الكتاب
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 من جهة املادة
 الدالئل املعايري النمرة
١. الوحدة تشمل املواد الدراسية     - مناسبة املادة باملناهج الدراسية املقررة  

املناسبة باملناهج الدراسـية    
  املقررة 

الوحدة تـشمل مـستوى      -
  الكفاءة اخلطابية

الوحدة تـشمل مـستوى      -
  الكفاءة اللغوية

الوحدة تـشمل مـستوى      -
  الكفاءة االجتماعية الثقافية

 الوحدة تشمل مـستوى     - -
  الكفاءة االستراتيجية 

٢. املادة تشمل علـى األقـل       - القاء املادة متكاملة وشاملة 
االسـتماع  (لغـة   مهاريت ال 

  )والكالم أو القراءة والكتابة
 

٣. تشمل املادة منوذج النصوص من كل       
 جنس اخلطاب

تشمل املادة النص من جنس      -
  اخلطاب النصي

تشمل املادة النص من جنس      -
  اخلطاب  غريالنصي

                                                                                                                                          
Sandra J.Savignon, Communicative Competence: Theory and  Classroom Practice (USA: Addison-
Wesely Publishing Company,1983) P.169-175 
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٤. تشمل املادة عناصر اللعـة املناسـة        

بقواعد اللغة العربية واملناهج الدراسية 
 املقررة 

ســبة مــواد الدراســة منا -
لألصوات بقواعـد اللغـة     

  العربية 
مناسـبة مــواد املفــردات   -

 باملناهج الدراسية 
مناسبة مواد الدراسة للنحو     -

  بقواعد اللغة العربية 
 

٥. تشمل املواد متوى التعلـيم      - تركيب املادة على املستوى الدراسي 
  يف األصوات

تشمل املواد متوى التعلـيم      -
  يف املفردات

د متوى التعلـيم    تشمل املوا  -
 يف النحو

عدم التنازع بـني املـواد       -
  الدراسية 

 
٦. القاء التدريبات لترقية الطالب اللغوية  

لتحقيق األغراض املرجوة يف املناهج     
 الدراسية

تركيب التدريبات لترقيـة     -
  الكفاءة يف عناصر اللغة 

تركيب التـدريبات لترقيـة      -
  الكفاءة يف املهارات اللغوية 

٧ . دة املعلومات واملهـارات    تشمل املا  
 اللغؤي اليت حتقق الكفاءة احليوية 

تـشمل املـادة املعلومــات    -
 لتحقيق الكفاءة احليوية

تشمل املادة املهارات لتحقيق     -
 الكفاءة احليوية
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تشمل املادة السلوك لتحقيق     -
  الكفاءة احليوية

٨ .  تم املواد الدراسية باختالف اجلـنس      تم املادة بالفروق الفردية  
 والدين والشعب 

 
 
 من جهة العرض

 الدالئل املعايري النمرة
١. تعيني أغـراض التعلـيم واضـحا        

 وموجها إىل  حتقيق الكفاءة االتصالية 
 تعيني األهداف التعليمية  -
توجية األهداف إىل حتقيـق      -

  الكفاءة االتصالية 
 

٢ . كل األبـواب   تعريض املواد الدراسية يف      تعريض األبواب معقولة مرتبة منظمة  
 معقولة مرتبة منظمة

٣ . تعريض األبواب مرتبا على املستوى      
 الدراسيي

تعريض املواد الدراسـية يف        -
عناصر اللغة مـن األسـهل      

 إلىاألصعب
تعريض املواد الدراسـية يف      -

املهارات اللغوية  من األسهل     
  إلىاألصعب

٤. واد الدراسيةمناسبة التدريبات بامل مناسبة التدريبات باملواد الدراسية   

٥. وجود العالقات بني املواد الدراسية      
 يف الوحدة   مع الوحدة األخرى 

وجود العالقات بني املواد الدراسـية يف       
 الوحدة   مع الوحدة األخرى

٦ . يدفع تعريض املادة استخدام الطالب      
 اللغة العربية يف االتصال

تتطلب تعريض املواد الدراسية أىل أنشطة    
تطبيق املهارات اللغوية األربعالطالب يف   
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٧. يدفع تعريض املادة حب الطالب يف       
 اللغة العربية

ابداع تعريض املواد الدراسية     -
يتأثر يف هن الطالب أن تعليم      

 اللغة العربية سهلة
يدفع تعريض املادة غلى تطبيق  -

  اللغة العربية يف االتصال 
٨. يدفع تعريض املادة تدبر الطـالب       

 بالتدريبات ملعرفة   وحماسبة نفوسهم 
 فهمهم

 تكوين التدريبات يف املهارات اللغويـة      
 األربع ملعرفة تطور قدرة الطالب اللغوية 

  
 من جهة اللغة 

 الدالئل املعايري النمرة
١.  التهجئة الصحيحة - استخدام اللغة الفصحى 

  صحة رموز األصوات -
 صحة قواعد اللغة -
  صحة عالمة الترقيم -

٢. تاجة وسط عملية   استخدام اللغة احمل   
 االتصال يف التعليم

 فعالية التعليمات واتصاليتها  -
  استخدام اللهجة الصحيحة -

٣. استخدام اللغة احملتاجة إىل وسيط يف       
 عملية االتصال يف واقع احلياة

استخدام اللغة احملتاجة وسـط عمليـة       
 االتصال يف واقع احلياة

٤. استخدام املفردات علـى مـستوى       
واملستوى الدراسي معرفة الطالب   

مناســبة تعلــيم املفــردات  -
  باملناهج الدراسية

استخدام اللغة على املستوى     -
  الدراسي

٥. استخدام التراكيب اللغوية بقـدرة      
 الطالب اللغوية  

استخدام تركيـب اجلمـل      -
 مناسبة باملناهج الدراسية
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اهتمام املستوى الدراسي يف      -
  تركيب اجلمل

٦ . إىل فعالة تعـريض الفقـرة نظـرا         
 التماسك والترابط

تركيب الفقرة على قواعـد      -
 الكتابة الصحيحة

تركيــب الفقــرة متاســكا  -
  وترابطا 

 
٧. استخدام التصوير املناسب بـاملواد      

 الدراسية وظيفيا
استخدام التـصوير املناسـب بـاملواد       
 الدراسية وظيفيا

  
 

نـاطقني  العربية بني يديك الكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية لغـري            . ه
٦٢.ا  

كان مشروع العربية بني يديك  غايته خدمة اللغة العربيـة ونـشر             
ويسر مشروع العربية بـني يـديك أن يقـدم    . ثقافتها االسالمية يف اآلفاق 

, وهي منهج تعليمي متطور     , لعشق العربية من غري أبنائها سلسلته التعليمية      
ويليب حاحـات   , يعرض العربية عرضا تربويا علميا يالئم مستجدات العصر       

أيا كانت لغـام وثقافـام وأعمـارهم        , الدارسني غري الناطقني بالعربية   
. والربامج املناسبة, وبيئتهم عن طريق توفري املواد التعليمية  

فهـو يـستعني   , يتميز مشروع العربية بني يديك بالشمول والتكامل      
,  وحاسوبية   ,وتلفازية, من كتب وبرامج إذاعية     , جبميع الوسائط التعليمية  

                                                
 أخذت الباحثة ھذه البیانات من الكتاب العربیة بین یدیك المجلد الثاني.  62
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وعن طريق الشبكة الدوليية حىت يتحقق تعليم العربية بأفـضل األسـاليب            
. ويليب حاجته , وليجد كل دارس ما يتحقق رغبته, وأحدثها  

الكفايـة  : ودف السلسلة إىل متكني الدارس من الكفايات التاليـة        
 هلـذه   وفيما يلي بيان مـوجز    . والكفاية االتصالية والكفاية الثقافية   , اللغوية

.  اجلوانب الثالثة  
 : الكفاية اللغوية وتضم ما يأيت  . ١

, والقـراءة , والكـالم ,املهارات اللغوية األربع وهي االستماع    ). ١
.والكتابة  

واملفرداتو والتراكيـب   , العناصر اللغوية الثالث وهي األصوات    ). ٢
 النحوية

الكفاية االتصالية وترمي إىل إكساب الدارس القـدرة علـى           . ٢
من خالل السياق االجتمـاعي املقبولـة       , بأهل اللغة االتصال  

حبيث يتمكن الدارس من التفاعل مع صاحب اللغة مـشافهة          
ومن التعبري عن نفسه بصورة مالئمـة يف املواقـف          , وكتابة

 .االجتماعية املختلفة
الكفاية الثقافية حيث يتم  تزويد الدارس جبوانب متنوعة مـن            . ٣

ويضاف إىل ذلك أمناط من     , يةثقافة اللغة وهي الثقافة االسالم    
 اليت ال ختالف أصول االسالم , الثقافة العاملية العامة

سواء أكـانوا دارسـني     , وهذه السلسلة موجهة للدارسني الراشدين    
منتظمني يف مؤسسات تعليمية أو دارسني غري منتظمني يعلمون أنفـسهم           
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ص وسواء مت تعليم السلسلة يف برنامج مكثف خصصت له حص         , بأنفسهم
.كثرية أو يف برنامج غري مكثف خصصت له حصص قليلة  

من ناحية أخرى ختاطب السلسلة الدارس الذي مل يسبق له تعلم اللغة            
حىت يـتقن  , وتنطلق من الدارس قدما , وذا فهي تبدأ من الصفر      . العربية

بصورة جتعله قادرا على االتصال بالناطقني ـا  مـشافهة           , اللغة العربية   
.كنه من االخنراط يف اجلامعات اليت تتخذ العربية لغة تعليمومت, وكتابة  

وال تستخدم أية هلجة من     , تعتمد السلسلة على اللغة العربية الفصيحة     
لكن ال يعين هذا    , اللهجات العربية العامة كما أا ال تستعني بلغة وسيطة        

هـي  , قسمت السلسلة إىل ثالثة مستويات تعليميـة      .أا حترم استخدامها  
ولكل مـستوى   .واملستوى املتقدم , املستوى املتوسط , ملستوى األساسي ا

كتاب الطالب وكتاب املتعلم وهناك معجم مبفردات السلسلة وتـصحب          
 سلسلة أشرطة صوتية 

اليت توصل إليها علـم     , تدي السلسلة بأحدث الطرائق واألسالب    
, ها املتميـزة  تعليم اللغات األجنبية مع مراعاة طبيعة  اللغة العربية بشخصيت         

. وخصائصها املتفردة  
هذا . كان ميدان هذا البحث الكتاب الد الثاين للمستوى املتوسط        

وذا حيتـوي   ,  دروس ٦تتألف كل وحدة من     ,  وحدة ١٦الكتاب يضم   
,  اختبارات قـصرية     ٨ويتضمن الكتاب الثاين      .  درسا ٩٦الكتاب على   

بـاإل  "اخترب نفسك   " يرد كل واحد منها بعد  كل وحدتينتحت عنوان          
أوهلا اختبار حتديد املستوى الذي يرد يف       : ضافة إىل ثالثة اختبارات موسعة    

هل يؤهله مـستواه    , ليعرف من يريد دراسة الكتاب الثاين     , أول الكتاب 
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. لدراستهأو  أن عليه دراسة الكتاب األول قبل االنتقال إىل الكتاب الثاين           
والثالث اختبار ائي شامل    . تابوالثاين اختبارات نصفية عند منتصف الك     

, وهذه اخلتبارات ترمي إىل تقومي ما حققه الطالب فعـال        . يف آخر الكتاب  
ومن مث لدفع الدارس إىل     , أداة لتعزيز عملية التعليم   , وتعد من جهة أخرى     

.األمام  
 حصة تقريبـا    ٣٠٠أما الزمن املخصص لتعليم مجيع كتب السلسلة        

. حصة لكل مستوى من املستويات الثالثة      ١٠٠, ) دقيقة ٤٥احلصة حنو   (
أما إذا  . إذا كان الربنامج غري مكثف    , يتم تدريس السلسلة يف ثالثة أعوام     

فإن األمر يعتمد على عدد احلصص املخصصة للغـة         , كان الربنامج مكثفا  
 العربية  
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 الباب اخلامس
" ة بني يديكالعربي" اعداد مادة القراءة يف الكتاب التعليمي 
"بطريقة تربية الالأمية  

 
.أنواع أشكال النصوص العربية.   أ  

أي روعي فيه حسن األداء إىل جانـب        (إذا كان النص جيد الكتابة      
ومتثل  مجيع الكلمات فيه عنصرا حيويا من األفكار و          , االهتمام باملوضوع   

ل قصد  كان الكاتب حجة معروفة يف جماله إذن فال بد للقارىء أن يراعي ك            
وأن يعطي لتلك الـدقائق     )خاصة إذا كانت دقيقة وصعبة      (يف معاين املؤلف    

بشرط أال يتطلب املوقف من القـارىء أن        , األولوية على جتارب القارىء   
مث كذلك إذا كـان الـنص       . يقوم بعمل أو رد فعل ما حال يف قراءة النص         

و وصفا حيـاول    كأن يكون رواية أو نصا تارخييا أ      , مرتبطا بثقافة أهل اللغة     
. أن يذكر خصائص  مكان أو عدة أو شخصية حملية ما  
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:  إىل٦٣ينقسم النص بالنظر إىل وظائفه اللغوية  
  النص التعبريي  ) ١
 النص الوصفي ) ٢
 النص اإلعالمي ) ٣

 ااملة وما وراء اللغة واجلمالية ) ٤
ومجيع النصوص هلا جوانب من الوظائف التعبريية واإلعالمية        

:لباحثة وظائف اللغة يف الرسم التايلوستعرض ا. واالستدعائية  
٦٤وظائف  النص  

 
 مستويات القارىء

 
عرفنا من هذا الرسم أن هناك اجلانـب اللغـوي واملـوقفي            

وكان اجلانب االجتماعي الثقايف  عنصرا      . واالجتماعي الثقايف لعملية القراءة   
 الذي ميكننا  أن حنوله إىل لغة مث         أي يصبح الكالم  , جوهريا يف عملية القراءة   

وإىل موقف أي داللة من جهة أخرى , على بنية عميقة من جهة  
                                                

) ١٩٨١, دار المریح: السعودیة ( ,محمود إسماعیل صیني: ترجمة, اتجاھات في الترجمة جوانب من نظریة الترجمة, بیتر نیومارك .  63
 ٤٧. ص

  ٨٥- ٨٤. ص) ١٩٨٥,دار العلوم: الریاض(,محمود إسماعیل صیني: ترجمة, , حق للتعریبدلیل المترجم مع مال, بیتر نیومارك. .  64

تعبريي                             إعالمي                          
          استدعائي

 لغة
شفرة اللغة

=يتعلق بالنص   
=اجتماعي ثقايف   

) =كالم(  
 

 داليل

 البنية العميقة



 99 

الـنص  , الـنص الوصـفي   : ومن جهة العرض ينقسم الـنص إىل      
وبالتـايل  . والـنص العرضـي   , النص القصصي , النص اجلدايل , اإليضاحي

:ستشرح الباحثة كال منها  
( النص الوصفي . ١  Description Text (٦٥  

ومـن  , وهو النص الذي يتصور األشياء من شعور وأصوات وصور        
: هي ٦٦شخصياته  

  حيتاج إىل مالحظة األشياء املكتوبة -
 تصوير األشياء بالدقة  -
 تنظيم الكتابة كل االحتياط  -

تـصوير  , واملثال من هذا النص تصوير األنشطة اليومية      
تصوير العمـل ومـا إىل      , تصوير األشخاص , األمكنة

٦٧. ذلك  
  ٦٨)Explanation Text( اإليضاحي النص ) ٢

عملية األشياء  , هو النص الذي يتكلم عن األداء اإلداري من األنشطة        
: هي٦٩ومن شخصياته. أو التوجيهات  

 يتحدث عن ترتيب األنشطة -

                                                
65 . Description gives  sense impressions- the feel, sound, taste ,smell and look  of  thing. Good 
Description usually  have tree important qualities. They have a dominant impression supported  by 
specific details, a clearly recognizable mood, and logical development 
 
66 . George E. Wishon and Julia M. Burrks, Let's Write English, Revised Edition ( New York:  American 
Book Company,1980) P.128 

   ملخص من الكتاب  67
Paul Mc Gillick Pamela Riley June Swan, Way of Writing, (Melbourne: National Library if Australia)  
68 . The paragraph  of explanation is often  used  to explain a process  or procedure or to give directions or  
instructions. Explaining  is an important part of writing    
69 . George E. Wishon and Julia M. Burrks, Let's Write English, p. 256 
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  يتحدث عن جتهيز األشياء -
 يتحدث عن ترتيب احلادثة  -

, توضيح كيفية االتصال هاتفيا:  املثال من هذا النص   
كيفية جتهيز األطعمة وما إىل     , ريقة من البيت إىل املدرسة    توضيح الط 

 ذلك 
 ٧٠) Argumentation Text(النص اجلدايل  ) ٣

هو النص املكتوب لتأكيد القارئني عن صدق األشياء  وصحتها لكي           
:٧١ومن شخصياته, كان القارئون يتبعوا أو يصدقوا  

 كان الكاتب يلقي رأيه ويشرح مكانه يف مواجهة هذا الـرأي   -
  موضوعيا

  يلقي الكاتب احلحجة والبيانات لتأييد رأيه وأفكاره -
 يفوم الكاتب التلخيص يف أخر الكتابة -

 واملثال من هذا النص هو النص الذي 
(   حتدث عن الطريقة - Method( 

 )Theory(يتحدث عن النظرية  -
(   حتدث عن األراء واألفكار - Ideas( 

 ٧٢)Narration Text(النص القصصي  ) ٤
وكـان  .  الذي يتكلم عن القصة خيالية كانـت أم واقعيـة          هو النص 

وكـان  . املوضوع هو احلادثة معينة أو احلوادث املتعاقبة يف وقت معـني   
                                                
70 .  The purpose of argumentative paper is to persuade the reader to your way of thinking  
71 .  Joy Wingersky, Jan Boerner and Diana H.B, Writing Paragraphs and Essays Integrating Reading, 
writing, and grammar Skills (Callifornia: Library of  Congress Cataloging in Publication Data) P.348  
10. Narration is the telling of story , either fiction or real , whose subject  is incident or a series of related  
incidents. 
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و وقتـها   , هذا النص مكتوبا بالتفصيل وبالدقة من جهة مكان احلادثـة         
   ٧٣وخلفيتها االجتماعية

 ٧٤)Exposition Text( النص العرضي  ) ٥
. عالقة املعقولة بني األشـياء املوجـودة        هو النص املكتوب  لتوضيح ال     

حتليل األشـياء مـن حيـث       , وميكن شكله العالقة بني العام واخلاص     
٧٥.سواسيتها أو اختالفها أو األسباب ومقتضياته وما إىل ذلك  

العربية بني  "أنواع أشكال النصوص ملادة القراءة يف الكتاب التعليمي         . ب
"يديك  

إذ هي إحـدى املهـارات      , ية كبرية عين الكتاب الثاين بالقراءة عنا    
وصوال إىل حتقيق أغراضه من     , األساسية اليت يسعى دارس اللغة إىل اكتساا      

القراءة : واهتم الكتاب بالنوعني الرئيسني من القراءة     . وراء دراسة هذه اللغة   
وهلا نص واحد طويل    , والقراءة احلرة , وهلا نصان يف  كل وحدة       , املكثفة  

.نسبيا كل وحدة   
 ويهدف  النوع األول إىل تزويد الدارس بقدر مالئم مـن عناصـر             

والتدريب علـى   ) األصوات واملفردات والتراكيب النحوية والقواعد    (اللغة  
فاهلدف منها توجيه الدارس على ممارسة      , أما القراءة احلرة    . مهارة القراءة   

رك يف  ويـشا , حيث يقوم بقراءة النص يف البيت     , القراءة معتمدا على نفسه   
, جاءت أصـيلة  , ويالحظ أن نصوص القراءة احلرة    . مناقشته داخل الصف  
. حىت وضع الدارس وجها لوجه أمام اللغة احلقيقـة        , مع قليل من التصرف   

                                                
73 . Billie Andrew Inman & Ruth Gardner, Aspects of Composition, second Edition (USA: Harcourt 
Brace Jovanovich,1970) P. 70   
74 . A writer of exposition tries to explain the logical relationship between things that exist or can be 
proved to  have existed  
75 . Billie Andrew Inman & Ruth Gardner, Aspects of Composition,P.96 
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وبناء على ذلك مل يقم بضبط املفردات والتراكيب الـواردة يف نـصوص              
جديدة عندما متر به كلمات     , وعلى الدارس أن يقوم باملعجم      . القراءة احلرة 

ليس مطلوبا من الـدارس أن يلـم        , ومن ناحية أخرى    . ال يعرف معانيها  
.مبعاين مجيع الكلمات والتعبريات الواردة يف نصوص القراءة احلرة  

اثنان منها نـصان    , يضم كل وحدة من الكتاب الثاين مخسة نصوص       
ومقارنة بالكتاب األول  يالحظ أن عدد       . وثالثة نصوص سردية  , حواريان

, بعد أن كان ثالثة حوارات  يف الكتاب األول        , اصبح حوارين   , ات  احلوار
واتـسمت  , فزاد عددها   , وأن النصوص السردية تطورت يف الكتاب الثاين      

يساير التقدم الذي ينتظر    , وهذا أمر طبيعي  . مقارنة بالكتب األول  , بالطول
ققـه  يساير التقدم الذي ينتظر أن حي     , وهذا أمر طبيعي    . أن ييحققه الدارس  

. وهو ينتقل من مستوى إىل مستوى آخر, الدارس  
 وبالتايل ستصنف الباحثة شخصيات كل النصوص يف الكتاب الثـاين          

سهال لتـصنيف هـذه األشـكال     . من جهة شكلها والكفاءة املرجوة منها     
:وضعتها الباحثة يف القائمة التالية  

  
النمرة 

 والوحدة
لنصوصأشكال ا الكفاءة املرجوة موضوعات النصوص  

ــة  العناي
.بالصحة  

 يف  العمل شفاء  
  زينب ومرمي

  صديقان
 عند الطبيب  
  الصحة بني

  املاضي واحلاضر

 التعبري عن األمل  
  االستفسار عن

العالج وعن 
  احلمية 

   فهم املقروء من
خالل أسئلة 

 احلوار
 الوصفي
 
 
 احلوار

)مقارنة(العرضي   
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  من أضرار
  التدخني

الصواب 
واخلطأ  

والترتيبواألسئلة  
القصرية 

واملقارنات 
واستجراج 

األفكار 
  ساسيةاأل

 

 
 اجلدايل

٢ .
ــرويح  الت
 عن النفس

  اإلنسان حيتاج إىل
  الترويح 

 أنواع الترويح  
  كيف تقضي

  العطلة
 التخييم  
  الترويح يف

  اإلسالم

  االستفسار عن
الصحة بعد 

  الوعكة
 إسداء النصح  
 قياس فهم العام  
  فهم التعابري

  اازية
  تنظيم النص

  هوبناء
  الكشف  عن

  الفكرة الرئيسة
 

 احلوار
 
 اإليضاحي
 احلوار
 
 الوصفي
 
 اجلدايل

احلياة .  ٣
 الزوجية

  عليــك بــذات
  الدين

   ــدث ــل حت ه
مشكالت بـني   

  الزوجني

 االستفسار عما يقلق  
      إبدأ الرأي يف اختيـار

  الزوجة
 

 احلوار
 
 العرضي
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    السهر خـارج
  البيت

  ــني ــرو ب األس
  املاضي واحلاضر

 اختيار الزوجة  

حلوارا  
 

)املقارنة(العرضي   
 
 اجلدايل

 احلياة يف  
 املدينة

 بني القرية واملدينة  
  ملاذا  يفضل الناس

احلياة يف املـدن    
  الكبرية

  ــن ــق م الطري
  اجلامعة

    من  مدن العـامل
  الكربى

  مدن أسالمية  

 إبداء الرأي  
  ــبري عــن التع

  اخلوف
    السؤال عـن

  اإلجتاهات
  إعطـــــاء

  االرشادات
    ااملقارنة بـني

 الشيئني

 احلوار
 الوصفي
 
 
 
 احلوار
 
 الوصفي
 
 الوصفي

 العلــم 
 والتعلم

 االلتحاق باجلامعة  
  التعليم بني املاضي

  واحلاضر
 حضارة املسلمني  
 مراجل التعليم  
    املدارس  واملعاهد

  العلمية
 

    إبداء الرغبة أو
عدم الرغبة  يف    

  عمل الشيئ
    املناقشة عـن

  الشيئ
 
 

 احلوار
ــفي   الوصـــ

)املفارنة(  
 
 احلوار

ضيالعر  
 
 الد
 اجلدايل

املهن. ٦    البحث عن العمل  
 عمل املرأة  

   االستفسار عن
نتائج املقابالت  

 احلوار
 الوصفي
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 اإلغتراب للعمل  
     عمل خري مـن

  مسألة
  ــار ــف ختت كي

  مهنتك
 

  الشخصية
    التحدث عـن

ــنوات   ســ
ــة  الدراســ

  وتعقبها
 

 احلوار
 
 القصصي
 
 اجلدايل

اللغة . ٧
 العربية
 

 بني طالبتني  
  ة العربية الفصيح

  و أثرها
  الــسفر لطلــب

  العلم
 العربية لغة عاملية  
   ــة ــني العربي ب

  والقرأن

   االستفسار عن
ــاق  االلتحـ
بالدراسة وعن  

  الدراسة
 طلب املساعدة  
 تقدمي النصائح  

 
 
 

 احلوار
 الوصفي
 
 احلوار
 
 
 اجلدايل
 العرضي

٨ .
 اجلوائز

 الفرحة باجلوائز.  
 أنواع اجلوائز  
    اختيار الطالـب

  املثايل
  ــك ــائزة املل ج

  يصل العامليةف
    علماء نالوا جائزة

  امللك فيصل
 

  ــبري عــن التع
الشعور والفرح  

  والسعادة
    الدعاء  لآلخر

  باخلري
    طلب العفـو

  والدعاء
  أخذ اآلراء  

 
 

 احلوار
 الوصفي
 
 احلوار
 
 الوصفي
 
 القصصي

 احلواراالستفسار عن     الشبكة الدولية العامل . ٩
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ــة  قريـ
 صغرية

    وسائك النقـل
واالتصال قـدميا   

  وحديثا
 ندوة عن العوملة  
 ول الـــشمال د

  ودول اجلنوب
 العوملة  

كيفيةة عمـل    
ــياء  األشــ

  وفوائدها
  ــبري عــن التع

ــاب  اإلعجـ
  بالشيئ

    التعبري عن تأييد
راي ومعارضة  

  رأي آخر

 العرضي
 
 
 
 
 احلوار
 
 
 
 اجلدايل
 
 

١٠.  
 النظافة

  ــتم ــسلم يه امل
  بالنظافة

 اإلسالم والطهارة  
 األكالت السريعة  
 نظافة البيئة  
 ــد ــدعو ال ين ي

  النظافة

  ــبري عــن التع
ــاب  اإلعجـ

 بالشيئ
   ــب طلـــ

 االستيضاح
 طرح األفكار 
 تأييد األفكار 
 االستدراك 
 التعبري عن األمل  

 

 احلوار
 
 اإليضاحي
 
 احلوار
 اإليضاحي
 اجلدايل

١١.  
 اإلسالم

  ــم ــف تفه كي
اإلسالم فهمـا   

  صحيحا
 حقيقة اإلسالم  

     طلب املزيـد
  من امللومات

  الترحيب وإبداء
ــتعداد  االسـ

 احلوار
 
 
  العرضي
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   ــلم ــاذا أس مل
  كارلس

    أركان اإلسـالم
  اخلمسة

  ــن ــث ع الباح
  احلقيقة

ــاء  إلعطــ
  املعلومات

  التأكــد مــن
  حدوث الشيئ

   عرض األسباب
  واملربرات

    إبدأ املوافقـة
  والسعادة

    دعوة شـخص
  إىل البيت 

 
 احلوار
 
 اإليضاحي
 
 القصصي

١٢.  
 الشباب

 مرحلة املراهقة  
 مرحلة الشباب  
   آلباء العالقة بني ا

  واألمهات
    من مـشكالت

  الشباب
 طبقات األصدقاء  

  التعبري عن القلق
  واخلوف

 طلب النصيحة  
    إبدأ املخالفـة

  يف الرأي
 

 احلوار
 العرضي
 احلوار
 
 العرضي
 
 
 اجلدايل

١٣ .
العـــامل 
 اإلسالمي 

 مسابقة إسالمية  
  ميــزات العــامل

  اإلسالمي
    أسباب ضـعف

  املسلمني
   ــدول ــن ال م

  اإلسالمية
  ــة ــار الثقاف آث

 حل املسابقات  
    السؤال عمـا

يسغل البـال   
  واألسباب

 طلب النصح  

 احلوار
 العرضي
 
 
 احلوار
 
 الوصفي
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   اإلسالمية
 اجلدايل
 

١٤.  
 األمن

 حادث سرقة  
 احلرب والسالم  
 أسباب اجلرمية  
  ــر األمــن يف أث

  احلياة
    مفهوم األمن يف

  اإلسالم
 

  ــب طلـــ
  االستيضاح

  ــبري عــن التع
ــشعور  الــ

  باالطمئنان
 طلب النصح  

 

واراحل  
 العرضي
 احلوار
 
 اجلدايل
 
 اجلدايل

١٥ .
 التلوث

 دفن النفيات  
 أنواع ثلوث البيئة  
    من حيمي البيئة؟

  ومن يفسدها؟
    وسائل احملافظـة

  على البيئة
  ــن ــة م احلماي

  التلوث

     االستفسار عن حـال
  املريض

       التعبري أن كل أمر بيـد
  اهللا

 التعبري عن احلرية  
 التعبري عن الرجاء  
  حتبيذ الفكرة  
 فقةاملوا  

 احلوار
 الوصفي
 احلوار
 
 
 اإليضاحي
 
 اجلدايل

١٦ .
 الطاقة

 فاتورة الكهرباء  
 النفط  
 أزمة النفط  
 الطاقة الشمسية  
 أنواع  الطاقة  

 

    التعبري عن عدم
  الدهشة

 إبدأ فكرة  
   التشجيع على

اختاد  شـعب    
  معني

  ــبري عــن التع

 احلوار
 اإليضاحي
 احلوار
 
 العرضي
 الوصفي
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  االرتياح
    التعـبري  عـن

عدم استخدام  
الشيئ التعـبري   

  عن االستياء
وكان الدليل يف تقرير أشكال النصوص هو البحث النظري يف الفـصل األول        

 من هذا الباب
العربية "إ جراء عملية التعليم ملادة القراءة يف الكتاب التعليميي            . ج

من وجهة نظر تربية  الألمية ملستوى التعلم والثقافة         " بني يديك 
)literacy Education.(  

 
كان النص يف هذا الكتاب كما قد ذكر يف الـسابق يتكـون مـن               

وستالحظ الباحثة  إجـراء عمليـة        . النصوص احلوارية والنصوص السردية   
. ملعرفة إجراء عملية مهارة القراءة يف هـذ الكتـاب         . التعليم هلذه النصوص  

) اللـسانية ( وستأخذ الباحثة فقط نصا حواريا ملعرفة العمليـة الـشفهية           
) الكتابيـة ( ونصا سرديا ملعرفة العملية التحريريـة         ,  عابه وتدريباته واستي

لكومـا  , كالعينة من النصوص األخرى للمالحظـة     , واستيعابه وتدريباته 
.ألن إجراء التعليم بني النصوص متساوي. كافية كالوكيل من األخرى  

عنـد  " وكان النص املأخوذ هو النص احلواري حتـت املوضـوع           
الصحة بـني   " لدرس الثالث والنص السردي حتت املوضوع       يف ا " الطبيب

وملعرفـة  . وكالمها من الوحدة األوىل   , يف الدرس الرابع  " املاضي واحلاضر 
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عملية التعليم هلذا النص نالت الباحثة البيانات من  كتـاب املعلـم عـن                
.تدريس النص وخطواته  

يف تعلـيم   كما هو املعروف من الباب الثاين أن هناك املبادىء السبع           
, املعاونـة , وهي  التفسري  , اللغة بطريقة تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة      

. التدبر واسـتخدام اللغـة    , حل املشكالت , املعلومات الثقافية , االجتماع
وستتـصور  , )شفهية وحتريرية (وكون هذه املبادىء وجوبا يف كل العملية        

.هذه املبادىء يف املرحلة التعليمية  
لكتاب اجليد   يف رأي طريقة تربية الالأمية ملـستوى الـتعلم         وكان ا 

:والثقافة إذا كان إجراء عملية التعليم يتضمن العناصر التالية  
)شفهية  وحتريرية(عمليتان ). ١  

لكل العملية أربع مراحل تعليمية وهي مرحلة بناء املعلومات يف اـال            ). ٢
(املعني  Building knowledge of field ( منوذجية النصوص,   ) Modeling of 

Text املشاركة يف تكوين النصوص , )      )Joint construction of Text ( ,
 )Independent construction of text(             انفراد تكوين النصوص 

وتسهيال لتحليل الـنص ـذه      . لكل عمليات املبادىء السبع املذكور    ). ٣
 من األنشطة يف تطبيق هذه املبادىء وسـط      املبادىء تعرض الباحثة النموذج   

.عملية التعليم  
   التفسري)interpretation(  :         الينحصر هـذه األنـشطة يف إعطـاء

فهم معاين التعابري   (بل تشمل كفاءة الدارسني يف التفسري       , املعلومات
 Actional(و يعتربهذا املبدأ يف ميـدان الكفـاءة األدائيـة    ). مثال

Competence(  
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 املعاونة  )Collaboration: (       حتث هذه األنشطة التعليمية إىل وجـود
  .التعاون بني الدراسني بعضهم ببعض أو مع املعلم

   االمجاع)Convention: (      تشمل هذه األنشطة األنظمة واالمجاع من
, عالمـة التـرقيم     , املفـردات , مثل القواعد اللغوية  , صاحب اللغة 

يف ميـدان الكفـاءة      و يعتربهذا املبـدأ     . وشكل النصوص وغريها  
  ).Linguistic Competence (اللغوية

  املعلومات الثقافية)Cultural Knowledge : (  تشمل هذه األنـشطة
تكوين الرسالة يف النصوص    , استخدام ثقافة اللغة مثل التعابري األدبية     

-Socio(و يعتربهذا املبدأ يف ميدان الكفاءة  االجتماعيـة الثقافيـة          . 

cultural Competence.(  

  حل املشكالت )problem solving :(   تشمل هذه األنـشطة حـل
املشكالت االتصالية مثل احملادثة على السياق الصحيح أو اسـتمرار          

و يعتربهذا املبدأ يف ميدان الكفـاءة         . االتصال وسط مواجهة املشكلة   
  ).Strategic Competence(االستراتيجية

   التدبر)Reflection: (  ة الدارسني يف تقدمي آرائهم     تدرب هذه األنشط
املثال حبث الدارس عن طريقة الكاتـب يف  , ولو كانت خمتلفة بالنص   

و يعتربهـذا   . واملقارنة بني ثقافة العرب وثقافتهم    , تكوين النصوص 
  ).Discourse Competence(املبدأ يف ميدان الكفاءة    اخلطابية

  استخدام اللغة)Language Use : (وية إىل كفاءة وتركز األنشطة اللغ
و يعتربهذا  . الدارسني يف استخدام اللغة يف االتصال شففهيا وحتريريا       

 ). Discourse Competence(املبدأ يف ميدان الكفاءة    اخلطابية
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وبالتاىل ستعرض الباحثة  النص الذي تالحظه بوجهة نظرية تربـة              
. الالأمية ملستوى التعلم والثقافة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  عند الطبيب
ماذا حدث؟, والسكر أيضا, الضغط مرتفع:  الطبيب    

ودواء السكر, تناولت دواء الضغط: املريض   
أعتقد ألنك مل تتبع احلمية: الطبيب     

فقد تناولت  كثريا من السكريات  والدهون , هذا  صحيح: املريض 
 والنشويات

وأعنقد أنك مل متارس الرياضة أيضا: الطبيب     
فأنا مسغول دائما,  ولكن مل أستطع,  حاولت ذلك: املرنض   

. زال بد نت الرياضة , ال بد من احلمية , حالنك خطرية: الطبيب   
 الدواء وحده ال يكفي

ماذا أفعل يا دكتور؟: املريض   
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كيف يتم إجراء عملية تعليم هذا النص احلواري من وجهـة نظـر          و
تربة الالأمية ملستوى التعلم والثقافة؟ بالتايل تعرض الباحثة إجـراء عمليـة            
. تعليم هذا النص وحتليلها بوجهة نظر تربة الالأمية ملستوى التعلم والثقافـة           

١٣ – ١٠وهذه البيانات مأخوذة من كتاب املعلم الد الثاين صفحة   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: النص احلواري خطة تدريس   
حي الطالب بتحية اإلسالم وتلقي إجابتهم : التحية . ١ .

  عليها
 

( النمهيد  Introduction( 
 

إعداد السبورة. ٢  
 

  مراجعة العناصر واملهارات الغوية  و احملتوى الثقايف( تشمل مراجعة الواجب املنزيل ومراجعة الوحدة  السابق 
( النمهيد  Introduction( 

  
التمهيد الدرسي. ٤  ناقش الطالب  يف الصور املصاحبة  للحوار عن  :

 طريق األسئلة 
 

                               المناقشة                                بناء المعلومات في المجال  المعین

بناء املعلومات يف 
 اال  املعني
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وتعرض اآلن الباحثة االستيعاب والتدريبات من هذا النص مع حتليلها علـى            
 وجهة نظر تربية الالأمية
 
 

 
 

أدر  التسجیل . واالستماع جیدا, ب من الطالب إغالق الكتباطل:  االستماع والكتب مغلقة . ٦

  أو أد الحوار

  )Modeling of the Text ( نموذجیة النصوص 

 
أدر  التسجیل . واالستماع جیدا, اطلب من الطالب إفتاح  الكتب:  االستماع والكتب مفتوحة. ٧

  أو أد الحوار

  )Modeling of the Text( نموذجیة النصوص 

وإعادة حلوار , اطلب من الطالب إغالق الكتب: ع واإلعادة االستما. ٨
مث قسم الطالب إاى جمموعات  واطلب من كل اموعة , بعدك مجاعيا 

ألداء احلوار  ثنائيا , اختر بعد ذلك طالبني . أن تؤدي جزءا من احلوار  
 

 )Joint construction of Text(     املشاركة يف تكوين النصوص 
 )collaborationاملعاونة ( 

 

 استيعاب
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    ) مث صصح اخلطأ   !                       X ١. ضع عالمة   (       ) أو  (   
 الصواب

 
تناول املريض كثريا من السكريات                 .١

 ................................ 
 

حاول املريض ممارسة الرياضة                    .٢
 ٢. أجب باختصار عما يلى  ................................

 
 ملاذا قابل املريض الطبيب ؟  
 ماذا قال له الطبيب؟ 
 ملاذا مل ميارس املريض الرياضة؟ 

 ماذا تناول املريض كثريا؟

بناء املعلومات يف اال 
 املعني 

   !ل بني الكلمتني املناسبتنيص .
   

 أمحد     احلالة      مرمي      الطعام       الضغط     األمل
 
 

 املفردات

 االمجاع
) ( 
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وعرفنا من هذه البيانات    . لسانية بعد هذه التدريبات   انتهت العملية ال  

أن إجراء عملية تعليم النص احلواري يف العربية بني يديك اليت تعترب العمليـة      

 ٢. امأل الفراغ بكلمة مناسبة عندك ! 
 

  ..............................مارست  .١
 ..............................قابلت     .٢
 ...............................أخذت    .٣
 ...............................تناولت   .٤
   ...............................اتبعت  .٥

 االمجاع
)convention( 

 التفسري
) ( 

  )  نشاط ثنائي(  ؟ ماذا يفعل كل واحد .
   
   املعدةشخص يشعر بآالم شديدة يف .١
 شخص مريض بالسكري .٢
 شخص مريض بالبدانة .٣
 شخص حنيف جدا .٤
 شخص يريد أن يكون صحيحا .٥
 

 تكلم

 التفسري
)  
 حل املشكلة

) ( 
 املعاونة

) ( 
 ااستخدام اللغة

) ( 
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مرحلة بناء املعلومات يف    : اللسانية تشمل على املراحل التعليمية التالية وهي        
(اال املعـني   Building knowledge of field ( صمنوذجيـة النـصو     ,)

Modeling of Text املشاركة يف تكوين النصوص, ) أما املرحلة الرابعة .     
مع أن انفراد تكوين النصوص يعترب أعلى       ,  ال جتدها الباحثة يف هذه العملية     

.الكفاءة اللغوية  
, أما مبادىء تربية الالأمية املوجودة يف هذه العملية هـي  التفـسري            

أما املعلومات الثقافية   .  واستخدام اللغة  ,حل املشكالت , , االمجاع, املعاونة
. والتدبر مل جتدها الباحثة يف هذه العملية  

وبالتايل تعرض الباحثة مادة النص السردي واستعابه وتدريباته الـيت          
تعترب وسيلة يف حتقيق عملية الكتابة يف تعليم اللغة العربية  يف الكتاب العربيـة               

ويصاحب كـال   . ء عملية تعليمها  وكذلك ستعرض الباحثة اجرا   . بني يديك 
.منها حتليلها على نظر تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصحة بني املاضي واحلاضر
  

فكر يف اإلجابة عن األسئلة التالية: يئة   
 
 
 
 

 
 

 بناء املعلومات يف اال املعني
)Building knowledge of field( 

كانت عالمة الصحة يف املاضي أن يكون اإلنسان 
, فاإلنسان السمني هو الصحيح, كثري اللحم والشحم, مسينا

وكان الناس يأكلون كثريا إذا . حيف هو املريضواإلنسان الن

  النحيف أم مسني ؟,  يتناول طعاما كثريامن .١
ماذا تفضل ؟ الدجاج أم السمك أم اللحـم؟          .٢

 ملاذا؟
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  : خطة تدريس النص السردي
حي الطالب بتحية اإلسالم وتلقي إجابتهم : التحية . ١ .

  عليها
 

( النمهيد  Introduction( 
 

اد السبورةإعد. ٢  
 

  مراجعة العناصر واملهارات الغوية  و احملتوى الثقايف( تشمل مراجعة الواجب املنزيل ومراجعة الوحدة  السابق 
( النمهيد  Introduction( 

  
التمهيد الدرسي. ٤  ناقش الطالب  يف الصور املصاحبة  للحوار عن  :

 طريق األسئلة 
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  بناء المعلومات في المجال
  المعین

زاء من النص قراءة جهريةلقراءة أج, اختر بعض الطالب: القراءة اجلهرية . ٨  
 

( منوذجية النصوص  Modeling of the Text( 
 

انتقل إىل بقية تدريبات الدرس: بقية تدريبات الدرس. ٩  

 استيعاب
كما فهمت مما , نأمام العبارة حتت كلمة املاضي أو اآل(    ) ضع عالمة .  ١

!قرأت  
                                                            املاضي               
  اآلن

..............             اإلنسان النحيف هو الصحيح           .١
............  

جبانب الفكرة الرئيسية يف كل فكرة (        ) ضع عالمة  . ٢  
: الفكرة الرئيسية   

 أفضل اإلنسان السمني) ٢يفضل الرجال املرأة السمينة    ) ١: الفقرة األوىل 
كان الناس يأكل كثريا ) ٣من اإلنسان النحيف   

يبتعد الناس عن السكريات ) ٢البدانة عالمة على املرض  ) ١: الفقرةة الثانية 
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 املفردات
!تضادتني صل بني الكلمتني امل. ١  

 يتشابه    صحيح      مرض     يزيد    مسني       كثري
 
 قليل      ينقص        صحة     خيتلف   مريض    حنيف
 

 االمجاع
) ( 

, جبانب الشيئ الذي  يناسب مريض السكري والضغط(      ) ضع عالمة . ٢
جبانب الشيئ الذي ال يناسبه(      ) وعالمة   

 
 مسك   سكر  اخلبز األبيض    الدجاج     ملح     حليب
 دهون    فواكه   بيض   حلم   خضروات   البز األمحر
 

    التفسري 
)

 االمجاع
) ( 

  رتب الكلمات لتصبح مجال .١
 

    تكون-  تريد - مسينة – زينب –أن  .١
  املعدة- كنت  - بآالم  –  أشعر - مثلك  .٢

 تعبري موجه
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التفسري 
)

!قارن بني غداء الناس يف املاضي واحلاضر . ٢  
 
 
 
 
 
صف          
 كا صور كل صورة يف ثالث مجل

١        . ................. ١...................... .  
٢. ..................        ٢..................... .  

الصورة  لألطعمة  
 يف املاضي

 الصورة  لألطعمة
  يف  احلاضر

 التفسري
 

 حل املشكلة

 استخدام اللغة

!اكتب نصائح مناسبة  مستعينا بالصور . ٢ املعاونة  
 
 
 
 

    ٢. .........................        ١ .
         ............................٣.......................  .  

 

صورة من يشرب   صورة احلليب
ابالسكر كثري

صورة من يأكل 
اخلبز األبيض

صورة من يأكل 
السمك

صورة من يأكل 
اخلروف

صورة من 
يتناول الفاكهة
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بعد أن نالحظ إىل النص السردي مع استيعابه و تدريباته نستطيع أن            
نقول إننا جند كل املرحلة األربع يف إجراء عملية تعليمم مـادة القـراءة يف               

وكذلك املبادىء السبع املرجوة يف تربية الالأمية يف تعلـيم          . العملية الكتابية 
إن التـدريبات يف هـذا الكتـاب مل يتعـود     لكن نستطيع أن نقول     . اللغة

.  الدارسني يف عملية االتصال الكتايب  
: لوضوح هذه العملية تعرضها الباحثة يف القائمة التالية  

 
 
 
 
 
 

إجراء عملية تعليم مادة القراءة يف الكتاب العربية بني يديك  يف وجهة نظر 
  تربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة

اجراء 
 التعليم 

 

 مبادئ تربية الألمية يف عملية التعليم املرحلة التعليمية

  1 ٢ 3 ٧ ٦ ٥ ٤ 
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 مرحلة بناء املعلومات يف اال
  املعني
 

       

منوذجية النصوص     
 

       

 املشاركة يف تكوين النصوص
 

       

 انفراد تكوين النصوص
 

       

ـ      ال مرحلة بناء املعلومات يف ا
 املعني
 

       

منوذجية النصوص     
 

       

 املشاركة يف تكوين النصوص
 

       

التحرير
 ية

 انفراد تكوين النصوص
 

       

 
 
 
 



 124 

 
 

بطريقـة  " العربية بني يـديك   " اعداد مادة القراءة يف الكتاب التعليمي       . د
"تربية الالأمية  

قراءة يف الكتـاب    بعد املالحظة الدقيقة إىل إجراء عملية التعليم ملادة ال        
العربية بني يديك نستطيع أن نقول أنه يكاد أن يطبق متاما طريقـة تربيـة               

إذا كان مستخدموه أن يعلموا كما املكتـوب  , الالأمية يف تعليم اللغة العربية   
يف االرشادات التعليمية املوجودة يف هذا الكتاب وال يتركـون شـيئا مـن        
.االستيعاب والتدريبات  

كيف إذا كان مستخدم هذا الكتاب يأخذ فقط        " ,  اآلن ولكن املشكلة 
النصوص وال يبايل باالستيعاب والتدريبات اليت تصاحبه كما جرى يف بعض           
من معلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلـاص يف اللغـة الربيـة يف اجلامعـة           

" االسالمية احلكومية مباالنج؟  
 طريقة جتهـري مـادة      إلجابة هذه املشكلة تعرض الباحثة يف أخر حبثها       

القراءة يف تعليم اللغة العربية  يف الكتاب العربية بني يديك بطريقـة تربيـة               
وكاملثال يف التجهيز أخذت الباحثة النصني  اللذان قـد سـبقهما            . الالأمية
جتري كمـا   ) اللسان والكتابة ( واملراحل التعليمية يف كل العملية      .  التحليل

وتطبق كذالك املبادىء السبع مـن تربيـة        , يةاملكتوب يف هذه الصورة التال    
.مث تشرح الباحثة التجهيز يف اللوحة بعدها. الالأمية  
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  النص احلواري: النص األول        
  عند الطبيب: املوضوع           
  احلوار :  شكل النص        

زيادة املقاربة  لضبط كتابة .
 النصوص ونطقها
( Increasing 

approximation to 
control of written 
and spoken Text) 

بناء املعلومات 
يف امليدان 
 التعليمي

منوذاجية 
 النصوص

( modeling of 

انفراد تكوين 
 النصوص

( Independent 

املشاركة يف 
 تكوين النصوص

(Joint 
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   دقيقة٩٠:  املوعد             
فهم املعاين واخلطوات يف تطور األفكار املوجودة يف النص   :  الكفاءة املرجوة 

  .احلواري
تعبري املعاين واخلطوات يف تطور األفكار املوجودة يف النص 

  احلواري لسانيا وكتابيا 
  
  

صفة   األنشطة التمهيدية
  األنشطة

  الوقت

 بناء املعلومات يف اال املعني  

  التحية -
 يتكلم املعلم عن املوضوع حملة -
تقدمي األسئلة عن املفردات والتعبريات متعلقة  -

املفردات ( باملوضوع وزيادة املفردات اجلديدة 
املوجودة يف لوحة املفردات يف الكتاب العربية 

, اإلمجاع: تطبق هنا املبادىء). بني يديك
  )املعاونة والتفسري

مجيع (مجاعيا 
أعضاء 
  )الفصل

   د١٥ 

    
صفة   األنشطة األساسية

  األنشطة
  الوقت
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  :منوذجية النصوص 
قراءة النص احلواري أو استماعه من  .١

  التسجيل 
فهم النص بأداء التدريبات املوجودة يف  .٢

تطبق (الكتاب أو تكوين املعلم التدريبات األخرى 
 )التفسري وحل املشكلة: هنا املبادىء 

املناقشة عن األجوبة من التدريبات  .٣
 )املعاونة: تطبق هنا املبادىء ((
الدارسون عن شخصية النص تشخيص  .٤

تطبق هنا (احلواري باملوضوع عند الطبيب 
 )التفسري والتدبر: املبادىء

تقدمي الدارسني عما وجدوه عن شخصية  .٥
التفسري : تطبق هنا املبادىء(النص احلواري 

 )والتدبر
تشخيص اجلملة أو  القواعد أو التعبريات  .٦

التفسري : تطبق هنا املبادىء(املوجودة يف النص 
 )التدبر واستخدام اللغةو

  املِشاركة يف تكوين النصوص
كون الدارسون اجلمل املتعلقة باألمراض .١

تطبق هنا (الرياضة و  احلمية , واألنشطة الطبية
التفسري والتدبر واستخدام : املبادىء

  )اللغةومعلومات الثقافة

فرقة  أو 
  ثنائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثنائيافرقة أو 
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كون الدارسون النص احلواري  عند الطبيب . ٢
لتدبر واستخدام التفسري وا(باملرض اآلخر 

  )اللغةومعلومات الثقافة
 
تقدمي الدارسون النص احلواري عندهم واملناقشة . ٣

 )املعاونة( عنه مع اآلخرين 

  االنفراد يف تكوين النصوص
التفسري (كون كل الدارسني خربم عند الطبيب

  )والتدبر واستخدام اللغةومعلومات الثقافة
  

  
  فرديا

  

   
  
  

صفة   االختتام
  األنشطة

  الوقت

ويقدم إىل . يقدم الدارسون عما قد نالوه طوال الدراسة 
  األمام  أحد من الدارسني

   د١٠  فرديا

  
  )النص السردي(  وتعرض الباحثة اآلن  اعداد املادة الثانية 

  النص  السردي : النص الثاين        
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  لصحة بني املاضي واحلاضرا: املوضوع           
  )مقارنة(النص اإليضاحي :  شكل النص        
   دقيقة٩٠:  املوعد             
فهم املعاين واخلطوات يف تطور األفكار املوجودة يف النص :  الكفاءة املرجوة   

  اإليضاحي
تعبري املعاين واخلطوات يف تطور األفكار املوجودة يف النص  

  تابيااإليضاحي لسانيا وك
                     

صفة   األنشطة التمهيدية
  األنشطة

  الوقت

 بناء املعلومات يف اال املعني  

  التحية -
 تقدمي الصور املتعلقة بأنواع األمراض -
تقدمي األسئلة عن املفردات والتعبريات  -

متعلة باملوضوع وزيادة املفردات اجلديدة 
املفردات املوجودة يف لوحة املفردات ( 
تطبق ) ().  الكتاب العربية بني يديكيف

املعاونة , اإلمجاع: هنا املبادىء
  )والتفسري

مجاعيا 
مجيع (

أعضاء 
  )الفصل

   د١٥ 
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صفة   األنشطة األساسية
  األنشطة

  الوقت

  :منوذجية النصوص 
تطبق هنا ). قراءة النص اإليضاحي .١

  ) التفسرياملبادىء
 يقدم الدارسون  عالمة الصحة يف  .٢

 تطبق هنا املبادىء. ( اضراملاضي واحل
  )التفسري

 
 يقدم الدارسون طريقة احلمية .٣
يقدم الدارسون الفرق بني الطعام  .٤

 للصحة والطعام الذي يؤدي إىل املرض
تشخيص الدارسون عن شخصية  .٥

النص  اإليضاحي باملوضوع الصحة بني 
التفسري : تطبق هنا املبادىء(املاضي واحلاضر

 )والتدبر
وجدوه عن تقدمي الدارسني عما  .٦

تطبق هنا (شخصية النص اإليضاحي 
 )التفسري والتدبر: املبادىء

تشخيص اجلملة أو  القواعد أو التعبريات . ٧

فرقة  أو 
  ثنائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرقة أو 

   د٦٠
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: تطبق هنا املبادىء. (املوجودة يف النص
 )التفسري والتدبر واستخدام اللغة

 
  املِشاركة يف تكوين النصوص

كون الدارسون اجلمل املتعلقة باألمراض .١
تطبق هنا (الرياضة و  احلمية , يةواألنشطة الطب

  )التفسري والتدبر واستخدام اللغة: املبادىء
كون الدارسون النص  اإليضاحي بطريقة . ٢

التفسري والتدبر : تطبق هنا املبادىء(املقارنة 
 )واستخدام اللغة ومعلومات الثقافة

تقدمي الدارسون النص اإليضاحي عندهم .٣
 )عاونةامل( واملناقشة عنه مع اآلخرين 

  االنفراد يف تكوين النصوص
 كون كل الدارسني النص اإليضاحي 

التفسري الواجب املنزيل (  بطريقة املقارنة 
  )والتدبر واستخدام اللغة ومعلومات الثقافة

  ثنائيا
  
  
  
  
  
  

  فرديا
  

  
صفة   االختتام

  األنشطة
  الوقت
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ويقدم .  قد ناله طوال الدراسة يقدم الدارسون عما
  إىل األمام  أحد من الدارسني

   د١٥  فرديا

 
هذا هو حتليل مادة القراءة وحتليلها الذي ميكن تطبيقه ألي الكتب التعليميـة             
.وأية النصوص العربية لتعليم اللغة العربية  
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 الباب السادس
 االختتام

 نتائج البحث  . أ
:ثها ميكن أن تلخصه يف النقاط التاليةبعد أن تتم الباحثة حب  

تتكـون مـن    " العربية بني يديك  "أن مادة القراءة يف الكتاب التعليمي       . ١
وهي , نصا)٣٢(كان النص احلواري عدده     . النص احلواري والنص السردي   

أما النص السردي شكله    . تعترب منوذجية للحوار االتصايل أو النص الوظيفي      
) ١٢(الـنص العرضـي     ) ٢, نصا)١٤( وصفي  النص ال ) ١: وهي, متنوعة

, نـصا ) ١٤(النص اجلـدايل    ) ٤, نصوص) ٥(النص اإليضاحي   ) ٣, نصا
نصوص) ٣(والنص القصصي   

العربية بني يـديكيكاد    "أن اجراء تعليم مادة القراءة يف الكتاب التعليمي         . ٢
 ألن بعـد ". تربية الالأمية ملستوى الـتعلم والثقافـة      " أن يطبق متاما طريقة     

املالحظة الدقيقة جتد الباحثة أن يف عملية تعليم مادة القـراءة يف الكتـاب              
:العربية بني يديك  

عملييت اللسان والكتابة). ١  
يف عملية اللسان توجد املراحل الثالث وهي بناء املعلومات         ). ٢

املـشاركة يف تكـوين     , منوذجية النـصوص  , يف اال املعني  
ربية الالأمية ملـستوى الـتعلم      أما املبادىء لطريقة ت   . النصوص

معلومـات  , االجتماع, املعاونة, والثقافة املوجودة هي التفسري   
.واستخدام اللغة, حل املشكالت, الثقافة  

:يف جتهيز مادة القراءة يف الكتاب التعليمي العربية بني يديك طريقتان . ٣  
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إذا كان مستخدم  هذا الكتاب جيري عملية التعليم كمـا           ). ١
: االرشادات الدراسية فعليه بالزيـادة النقـاط التاليـة          قرر يف   

, تدريبات يف انفراد تكـوين  النـصوص يف عمليـة اللـسان         
معلومـات   , والتدريبات اليت تعتمد على املبادىء وهي التـدبر       

 الثقافة واستخدام اللغة
 وإذا كان مستخدم هذا الكتاب يركز فقط إىل الـنص وال         ).٢

يبات فعلية أن جيهز النص بـالنظر أىل        يبايل باالستيعاب  والتدر   
, املراحل التعليمية األربعة وهي بناء املعلومات يف اال املعـني         

املشاركة يف تكوين النصوص وانفراد تكوين      , منوذجية النصوص 
فعليه كذلك  أن يعتمد على املبادىء السبع  لطريقة          . النصوص

, املعاونـة , ريتربية الالأمية ملستوى التعلم والثقافة وهي التفـس       
التدبر واستخدام  , حل املشكالت , معلومات الثقافة , االجتماع

.اللغة  
   

 االقتراحات  .  ب
:حث تقترح الباحثة النقاط التاليةوبعد  املالحظة على نتيجة الب     

على مجيع مستخدم هذا الكتاب أن يهتم بأشكال النصوص املوجودة ملادة ). ١
خلطابيةالقراءة ويتطورها لتحقيق الكفاءة ا  

على مجيع مستخدم هذا الكتاب أن جيري التعلـيم كمـا قـد ذكـر يف        ). ٢
االرشادات التعليمية بزيادة تدريبات يف انفراد تكوين  النـصوص يف عمليـة              
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معلومـات  الثقافـة    , والتدريبات اليت تعتمد على املبادىء وهي التدبر      , اللسان
.واستخدام اللغة  

ن يأخذ نصوص مادة القراءة فقط ويتـرك        إذا أراد مستخدم هذا الكتاب أ     ) ٣
فعليه أن جيهزها بطريقة تربية الالأميةة ملستوى الـتعلم         , االستيعاب والتدريبات   

 والثقافة
ميكن تطبيق  التحليل عن مادة       " وأهم األشياء من هذه الرسالة هي         

وأية القراءة يف هذا البحث وجتهيزها يف أي الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية             
".النصوص العربية    
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