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۲۰۰۷ 
 كلمة الشكر والتقدير

 ، المصطفى ى منزلة الوسيلة على النبي ـ أت الذي الحمد هللا

 ي له وصحبه ذو آ وعلى ، والصالة والسالم على النبي األوفى

 : أما بعد . القربى

 الماجستيرية، فقد تم الباحث فى كتابة هذه الرسالة

 ع له أمره من الدعم والعون ـ ف نـ ليه بال إ قى ما يعود ـ ل ـ وت

 : األتية األسماء قدم بخالص شكره إلى ي ف ، والتشجيع

 إدريس جوهـر الماجستير دين نصر ال سعادة الدكتور ). ۱

 المشرف لكتابة الرسالة الذي قدم للباحث اإلرشادات

 وخصص من أوقاته الثمينة . والتوجيهات الغالية

 . لى آخرها إ شارة والطالع الرسالة من أولها ـ لالست

 الرئيس لقسم الماجستير س ي سعادة الدكتور تركيس لوب ). ۲

 . مج الدراسات العليا م اللغة العربية للناطقين بغيرها برنا ي تعل

 عمر نمرآن الماجستير الحاج الدكتور البروفيسور سعادة ). ۳

 بالجامعة اإلسالمية الحكومية المدير لبرنامج الدراسات العليا

. ماالنج



 إمام سوبرايوكوا المدير الحاج معالي البروفيسور الدكتور ). ٤

 وكالئه األؤل والثاني و للجامعة اإلسالمية الحكومية مالنج

 . والثالث والرابع

 الذي دعا اهللا المغفور له الحاج إمام غزالي أبي الكاتب ). ۵

 حسن الكاتب رحمها اهللا التي ربت الكاتب ، و أم لنجاح أبنائه

 ساعدوه وشجعوه على مواصلة ن ي ذ ال التربية، وأشقاء الكاتب

 . دراسته ماديا ومعنويا

 اعدة ساعده مس ت شجعه و تـ ي ت ال عزة الليلة الكاتب ة زوج ). ٦

 تم دراسته في ي ستطيع الكاتب أن ي معنوية ومادية حتى

 . رافقه بالصبر واالطمئنان هي ت و ، برنامج الدراسات العليا

 ن و يساهم مفاتح العلوم الذين معهد الكاتب في الب ط ). ٧

 ن مساعدة معنوية حيث و للكتاب مساهمة ثمينة ويساعد

 . ن في مواجهة األيام و يرافق

 سعادة الهداية واجاك ماالنج وية الثان المدرسة مدير ). ٨

 ي تجريب بحث ال ل ل ي أذن للكاتب ذ ال األستاذ محمد بحري قادر

. مدرسته



 الهداية الثانوية المدرسة في ) أ ( تالميذ فصل العاشر ). ٩

 ن للكتاب مساهمة ثمينة و يساهم واجاك ماالنج الذين

 . ن مساعدة معنوية و ويساعد

 في العربية مدرس اللغة ” عين الرفاعي “ األستاذ ). ١٠

 عطي اإلشارة ي ي ذ ال الهداية واجاك الثانوية المدرسة

 . واإلرشادات في أداء تجريبه

 . خيرا كثيرا تعالىعني جزاهم اهللا فـ

 يطلب الباحث من اهللا تعالى النفع من ، ختام ال وفي

 ن صحيح و صواب فهو وما كان في هذه الرسالة م ، رسالته

 لل فإنه ها من خطاء أو ز وما كان في ، المولى الجليل من توفيق

 . بضاعة ذهنه الكليل

 م ۲۰۰۷ يوليو ۲۷ , نج ماال

 الباحث

أحمد نور خالص



 الشـعـار

 : ٥۷ : قال اهللا تعالى في سورة يونس

 يآأيها الناس قد جآءتكم موعظة "

 من ربكم و شفآء لما في الصدور و هدى

" ورحمة للمؤمنين



 القراء البالغ البين لسائر

 : ۷۷ : اهللا تعالى في سورة يوسف قال

 يآ أيها العزيز مسنا و أهلنا الضر و جئنا ببضاعة "

 مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علينا

 " إن اهللا يجزي المتصدقين

 : فأهديكم، يا أها القارؤون

 رسالتي هذه، وهي بضاعتي المزجاة و صحائف والئي

إن اهللا الخالص، فتفضلوا علي بالقبول، و أحسنوا إلي ، 

. يحب المحسنين



 اإلهداء

 : داء كتابي هذا إليه٬ إال ـ لم أجد أحدا بإه

 “ الحاج إمام غزالي ” والدي

 ) غفر لهما اهللا تعالى ( “ دوي زليخة ” وأمي

 الذين ربيا جسدي وروحي منذ نعومة أظفاري

 التي شجعتـني " عزة الليلة " الحبيـبة وزوجتي

 " ربنو شهزنا شه ديا " ابنتي قرتا عيني و

 ” محمد ألبي في حق شحرور الزكي ” ابني و

 قي وأدبوا عقلي ـ وأساتذتي الذين هذبوا خل

 ، جزا كم اهللا عني خيرا وأيقظوا نفسي

 . ومحبي اللغة العربية

Í 

Ò



 م اللغة العربية للناطقين بغيرها ي رئيس قسم تعل حضرة المحترم

 ج بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالن برنامج الدراسات العليا

 السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته

 . بسم اهللا الحمن الرحيم

 : و بعد

 فنقدم بين أيديكم هذا البحث العلمي الذي كتبه الطالب

 أحمد نور خالص : االسم

S2 ۰۳۹۱۰۰۰۲ : رقم التسجيل / 
 قافي ـ قويم المحتوى الث ـ ت : بعنوان

 في سلسلة العربية بين يديك

 أدخلنا  و  فيه  نظرنا  قد  و و  التعديالت  و  التصحيحات  من  فيه

 و  اإلمتحان٬  شروط  من  شرط  لوفاء  صالحا  يجعله  اإلصالحات ما

 اللغة  تعليم  في  الماجستير  درجة  على  الحصول  و  دراسته٬  إلتمام

 . العربية

 . هذا٬  وتفضلوا بقبوله مع فائق االحترام

 ۲۰۰۷ يوليو ............ تحريرا بماالنج٬

 المشرف

 دريس جوهر إ لدين الدكتور نصر ا

: رقم التوظيف
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 د .................................. ...... ................................. المناقـشة
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 برن  امج . ق  سم تعل  يم اللغ  ة العربي  ة لغي  ر الن  اطقين به  ا . رس  الة  الماج  ستير

 الدكتور : المشرف . الدراسات العليا  بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج
 . نصر الدين إدريس جوهر الماجستير

 األساسية  يديك٬ تقويم٬ : الكلمات  بين  العربية  الثـقافي٬  المدرسة المحتوى
 الثانوية الهداية واجاك ماالنج

 الهدف من كتابة هذه الرسالة هو الكشف عن المحتوى الثـقافي في سلسلة
 في  الثـقافي  المحتوى  نحو  التالميذ  استيعاب  مدى  لمعرفة  و  يديك  بين  العربية

 و أما موضوع البحث لهذه الرسالة تالميذ الفصل العشر . ين يديك سلسلة العربية ب
 . تلميذا ٤۲ وعددهم , بالمدرسة الثانوية الهداية واجاك ماالنج ) أ (

 و السبب من اختيار هذه المدرس ة ه و كان ت ه ذ المدرس ة بوص فها إح دى
 الم  دارس المثالي  ة ف  ي مدين  ة م  االنج٬ لك  ن أحيان  ا ت  دريس اللغ  ة اعربي  ة ل  م تك  ـن

 . نـتـهي في وقته المع ين٬ لع دم ح سن است ـيعاب التالمي ذ نح و المحت وى الث ـقافي تـ
ـ  ـدم الباح  ث ف  روض البح  ث  اس  تيعاب التالمي  ذ التالمي  ذ نح  و المحت  وى " ل  ذلك ق

 و لتحلي ل البيان ات ي ستخدم الباح ث ". الثـقافي في سلسلة العربية بين يديك مرتف ع
 ٬ و ت دل ) أ ( الداة ت ـقام ف ي الف صل العاش ر تجربة ا . كأداة جمع البيانات " االختبار "

 م ن محتوي ات % ٥ ٬ ۳۲ " ج ـيدا " هذه التجربة على م ستوى ص دق المحت وى
 من % ٥ ۳ و . من محتويات الموضوع الثاني % ٥ ٬ ۳۲ و . الموضوع األول

 Koefisien " و م ستوى الثاب ت ال ذي ي ستخدم الرم ز . محتوي ات الموض وع الثال ث
Alpha " ـ ـن ) . مرتفع جدا ( ۹۲٬۰ بالنتيجة  ۳٤٬۰ و مستوى الصعوبة بالنتيجة بي

 . ۹۱۸ ٬ ۰ حتى ۰۸٦٬۰ و أما مستوى التميـيز بالنتيجة بيــن . ۷۷۸ ٬ ۰ حتى
 وكان الباحث يقابـل بين النتيجتين٬ و هما نتيجة معدل االختبار البعــدي

 لهذا كان ارتـفاع و . ۰٦٬٦٥ و أما نتيجة معدل االختبار القــبلي فقط . ٦۳٬۹۰
 نحو المحتوى الثـقافي و لمعرفة وجود ارتفاع  استيعاب التالميذ . ٥۷٬۲٥ النتيجة

 . في سلسلة العربية بين يديك
 و التحليل  على النسبة المئوية من مجموع الدرجات للتالميذ يستهدف إلى
 الدرجات  مجموع  من  المئوية  نسبته  يكون  الذي  الثـقافي  المحتوى  أي  معرفة

 له " الصالة " و النتيجة تدل على أن المحتوى الثـقافي . الميذ أرفع من األخرى للت
. النسبة المئوية أرفع من األخرى
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Tujuan  dari  penulisan  thesis  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  muatan 
budaya  pada  buku  paket  AlArabiyah  Baina  Yadaika  dan  sejauh  mana 
pemahaman siswa terhadap muatan budaya tersebut. Obyek penelitian dari thesis 
ini  adalah  para  siswa  kelas  X  A MA  AlHidayah Wajak Malang  sejumlah  46 
siswa. 

Alasan  pemilihan  sekolah  ini  adalah  MA  AlHidayah  Wajak  sebagai 
Madrasah  unggulan  di  Malang  akan  tetapi  pengajaran  bahasa  Arab  seringkali 
tidak  selesai   pada waktu  yang  telah  ditentukan,  dikarenakan  pemahaman  siswa 
terhadap budaya Arab yang kurang baik. Untuk itu peneliti mengajukan hipotesa 
"Pemahaman siswa terhadap muatan budaya pada buku paket AlArabiyah Baina 
Yadaika  meningkat".  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  "tes"  sebagai 
instrumennya,  uji  coba  terhadap  46  siswa menunjukkan  bahwa  tes  yang  dibuat 
peneliti  dengan  validitas  isi  yang  baik  yakni  32,  5  % mewakili  pokok  bahasan 
muatan budaya I, dan 32,5 % mewakili pokok bahasan muatan budaya II serta 35 
% mewakili pokok bahasan muatan budaya III. Dan realibilitas yang diuji dengan 
" Koefisien Alpha " dengan alasan bentuk soalnya bervariasi (tidak satu jenis saja) 
Dengan hasil 0,91687220  (sangat  tinggi). Tingkat kesulitan dengan angka tingkat 
kesulitan antara 0,34 dan maksimal 0,778. Sedangkan daya beda 
Dengan rentangan antara 0, 082 – 0, 917. 

Adapun  untuk  mengetahui  adanya  peningkatan  pemahaman  siswa 
terhadap  muatan  budaya  arab  pada  buku  paket    AlArabiyah  Baina  Yadaika, 
penulis  membandingkan  antara  hasil  belajar  pada  pre  tes  dan  post  tes.  Yakni 
dengan  hasil  jumlah  ratarata  post  tes  90,63.  Sedangkan  jumlah  ratarata  hasil 
belajar pada pre tes hanya 65, 06. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa 
ada  peningkatan  pemahaman  siswa  terhadap  muatan  buadaya  Arab  pada  buku 
paket AlArabiyah Baina Yadaika dengan selisih angka 25,57. 

Adapun  analisis  terhadap  prosentase  pada  jumlah  skor  siswa  bertujuan 
untuk mengetahui pokok bahasan muaatan budaya apa yang memiliki prosentase 
tinggi.  Hasil  menunjukkan  bahwa  pada  pokok  bahasan  muatan  buadaya  "As 
sholat" prosentase jumlah skornya tertinggi.
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Yadaika  .  Thesis  of  Arabic  Language  Learning  Program,  Postgraduate 
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This thesis is to find the  influence of using culture content though student 
learning achievement in teaching Arabic language at tent A class student of  MA 
AlHidayah and also to know in which culture content has great percentage score. 
The research object of this thesis is tenth A class of  MA AlHidayah Wajak with 
46 students as an experiment class. 

The reason of  conducting research in MA AlHidayah Wajak is because it 
is  considered  as  a  superior  school  in  Malang,  but  teaching  Arabic  language  is 
often finished outside of the definite time. 

Based  on  that,  the  researcher  presents  a  hypothesis  "The  student 
understanding  of  culture  content  in AlArabiyah Baina Yadaika  is high". Test  as 
an  instrument  is  used  as method  of  data  collection. A  trial  through  46 students 
indicates that    the test which is made by the researcher has a good validity ; 32,5 
% represents lesson focus I, 32,5 % represents lesson focus II and 35 % represents 
lesson  focus  III.  And  the  reliability  is  examined  though  "  Koefisien  Alpha  " 
because  the  form  of  questions  are  various  (it  is  not morely  one  form). And  the 
result  is  0,91687220  (very  high).  The  level  of  difficulty  is  examined.  And  the 
result  is expanded between 0,34 through 0,778 maximaly. The result is extended 
between 0, 082 – 0, 917. 

And  in  other  to  know  the  student  undestanding  of  culture  content  in Al 
Arabiyah  Baina  Yadaika  is  by  using  different  arrange  between  post  test  90,63. 
And the arrange result from pre test just 65, 06. The different 25,57 indicates that 
the  student  understanding  of  culture  content  in  AlArabiyah  Baina  Yadaika  is 
high. 

The analysis through percentage of student's score is done in order to know 
in wich culture content has a great percentage score. And the result shows that in 
"AsSholat" a culture content shows the greateat percentage score.



 الفصل األول

 أَساِسيَّاِت الَبْحـِث

 مباحث و هي المقدمة  ثمانية  األول يحتوي على  الفصل  إن هذا

 ومشكلة البحث و أسئلة البحث و أهداف البحث و االفتراض المبدئي و

 البحث و الدراسات السابقة  ويشرح الباحث هذه . أهمية البحث و حدود

 : الجوانب كلها فيما يلي

 المقدمة . أ

 لإلندون ا  بالنسبة  أجنبية  لغة  هي  العربية  لغة . ن ـ يسي ـ للغة  هي  و

 خاصة  للمسلمين  بالنسبة  لغي ـ فتـتعـس . دينية  اللغة  هذه  بها ـ ر  الناطقين  ر

 و لكن تصبح سهال أكثر كاللغة . حيث تكون اللغة العربية كلغتهم الثانية

 اللغة و سوف يتيسر فهم . الدينية التي يستخدمونها في عملياتهم العبودية

 ثـقافتها  بفهم  بها  الناطقين  كغير  للدارسين    اللغات تحمل ٬ العربية  ألن

 أهلها  الوسائل في تعليم . ثـقافة  فتعليم المحتوى الثـقافي العربي من أهم

 و ألن اللغة من أهم النظم الثـقافية التي . اللغة العربية لغير الناطقين بها

 ۱ . ل اإلنسان إنسانا ـ تجع

 االهـتما  زاد  العربية إنه  باللـغة  العصر  في هذا  يؤدي إلى ٬ م  مما

 تـلبية لحاجات طالب اللغة العربية المتعددة ٬ تأليف كتب وسلسلة عديدة
  . علي أحمد مدكور . د 1                                    الناشر  دار الشواف : قاهرة . ( الطبعة الثانية . 

. ۲۷ ص , ) م ۱۹۹۱ , معهد الدراسات و البحوث التربوية



 و مشاركة في ميـدان . المتجددة  بين يديك إسهاما  وتأتي سلسلة العربية

 الدارس من الكفايات الثالث  إلى تمكين  أهدافها  مع  العربية  اللغة تعليم

 ۲ . اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الثـقافية الكفاية : هي

 بحيث  اللغة  تعليم  في  أساسيا  مدخال  الثـقافي  المحتوى  كان  و

 يتضمن عليها المعاني و استخدام الكلمات و السياق و التركيب في اللغة

 و الدارس ستـزيد له مهارته في اللغة إذا . من المتـكلم نفسه أو من الكاتب

 ثـقا  فهم  في االتصال , فتها ازداد  على قدرته  متوقفة  اللغوية  ألن كـفايته

 من خالل السياق االجتماعي المقبول  بحيث يتمكن الدارس ٬ بأهل اللغة

 و من التعبير عن نفسه من التـفاعـل مع أصحاب اللغة مشافهة و كتابة

 المختـلفة  االجتماعية  المواقـف  في  مالئمة  لها . بصورة  اللغة  أن  كما

 و االستماع و ٬ أساسية هي الكالم و الكتابة كوسيلتي إفهام أربعة أركان

 ۳ . القراءة كوسيلتي فهم

 العربية  اللغة  بأهل  االتصال  في  العربية  الثـقافة  فهم  , وألهـمية

 عن  يستغني  وال  منه  البد  شيئ  بها  الناطقين  غير  للدارسين  فتعليمها

 العربية  اللغة  تعليم  عند  بها  االهتما . االهتمام  نوع  من  تعليم و  هـو  م

 المحتوى الثـقافي العربي في سلسلة العربية بين يديك الذي يستهدف إلى

 . مساعدة الدارسين كالناطقين بغيرها في فهم اللغة العربية

 األخرين . د 2  مع  الفوزان  إبراهيم  بن  الرحمن   . عبد                                                           

                                      الثانية .   ( الطبعة  مؤسسة : الرياض .    للجميع  العربية  المكتب الرئيس مشروع

 ۲ . ص , ) م ۲۰۰۳  ه ۱٤۲٤ , الوقف اإلسالمي
   , أحمد فؤاد محمود عليان 3                                               دار : رياض . ( الطبعة األولى , 

٤٤ . ص , ) م ۱۹۹۲ , المسلم للنشر و التوزيع



 بين  المحتوى الثـقافي العربي خاصة في سلسلة العربية  إن تعليم

 قافي يديك ينبغي أن تراعي األسس الثـقافية و كيفية تـقديم المحتوى الثـ

 كانوا  أينما  بغيرها  كالناطقين  للدارسين  فهـمه  يسهل  حتى  الصحيحة

 بلدان  أنحاء  في  المتـنوعة  االجتماعية  الثـقافية  االختالفات  لوجود

 المسلمين خارج المواطن العربية و داخلها٬  من لغة و لهجات وأدآب و

 سلوك و سياسيات وغير ذلك من  و  علوم  فنون و  و معارف و  أفكار

 ٤ . ف االجـتماعية التي يكـتسبها الفرد بالممارسة أو التعّلم المواق

 يتم و تعليم المحتوى الثـقافي العربيي في سلسلة العربية بين يديك

 وهي هنا الثـقافة العربية . تزويد الدارس بجوانب متـنوعة من ثـقافة اللغة

 حديثا  و  العامة , قديما  العالمية  الثـقافة  أنماط  ذلك  إلى  مع ٬ ٥ يضاف

 االعتماد على اللغة العربية الفصيحة و مع مراعاة طبيعة اللغة العربية

 المفاهيم  عرض  مع  و  المتـفردة٬  خصائصها  و  المتميزة  بشخصيتها

 إذ أن لكل اللغة ثـقافاتها . الثـقافية بأساليب شائقة و االستعانة بالصورة

 : ٦ امل الناقة ولهذا قال الدكتور محمود ك . إال بفهم ثـقافتها اللغة وال تفهم

  . عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان مع األخرين . د 4                                                          

                                                        الثانية .   ( الطبعة  للجميع : رياض .  المكتب الرئيس مشروع العربية

 ٤۳۳ . ص , ) م ۲۰۰۳  ه ۱٤۲٤ , مؤسسة الوقف اإلسالمي
  . من بن إبراهيم الفوزان مع األخرين عبد الرح . د 5                ۳ . ص , 
  . محمود كامل الناقة . د 6                                                         )                                     

            البحوث و : مكة المكرمة ( الطبعة األولى٬ , )   وحدة    العربية   اللغة  القرى معهد  الناشر جامعة أم

۱۷ ص , ) م ۱۹۸٥ , المناهج



"                                                                                             

                                                                       ." 

 : ۷ و يؤكد ذلك الدكتور محّمد فهـمي حجازي

"                         ,                                                              

                                                             " . 

 تـقويم  العنوان  تحت  هو  الذي  ببحثه  الباحث  قام  ذلك  وألجل

 سلسلة  في  الثـقافي  يديك " المحتوى  بيـن  بن " العربية  الرحمن  لعبد

 التـعليمية تـقـّدم المحتوى . إبراهيم الفوزان و األخرين  ألن هذه السلسلة

 في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الثـقافي العربي لوجود أهميتها

 و عناصرها  بخالف الكتب التعليمية العربية األخري التي ٬ و مهاراتها

 . لم تقدْمها

 يك  ذلك  بعد  الباحث  ع ـ وأخذ  الثـقافي ـ شف  المحتوى  وصف  ن

 مع  داخلية  تقويمية  دراسة  يدرسه  و العربي و  عرض بيانات التجربة

 عن  ك استيعاب التالمي تحليلها  نحو الناطقين ب ذ  العربية  المحتوى غيراللغة

 في  يديك العربية سلسلة الثـقافي  الباحث بالبحث . بين  قام  علي هذا٬  و

 الرسالة عن طريق المعاملة نحو الموضوع مع  التجربي في كتابة هذه

 المقيد  العاشر ى وجر . وجود  الفصل  بتالميذ  التجريب  في ) أ ( هذا

 الثانوية  الشرقية وا " الهداية " المدرسة  جاوى  بماالنج  ليكشف . جاك

  . محمد فهمي حجازي . د 7                        )                                                            

            (   ٥۲ . ص , ) م ۱۹۷۳ , الناشر وكالة المطبوعة جامعة الكويت : كويت ( . الطبعة األولى 



 إلى  ك مدى الباحث  التالميذ  ب استيعاب  المحتوى نحو ها غير الناطقين

 . بين يديك العربية سلسلة الثـقافي في

 البحث العلمي فـسيساهم سْهًم  نجح هذا  عظيًم و إذا  ا خاّصـة في ا

 أو  الكتب التعليمية  في  تنظيمه  الثـقافي العربي و  المحتوى  تعليم  حقـل

 . سلسلة التعليمية  لتعـليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المستـقبـل ال

 مشكة البحث . ب

 سبق  فيما  الباحث  شرحها  التي  المقدمة  من  فإن ٬ انـطالقا

 سلسلة  في  تبدو  يديك " المشكالت التي  بيـن  بن " العربية  الرحمن  لعبد

 كثيرة  األخرين  و  الفوزان  ب . إبراهيم  عرض  للباحث  يمكن  عض و

 : مشكالت البحث منها كما يلي

 فهم . ۱  الدارس في  و ضعف  معانـيها  و  العربية  الكلمات  سيـاق

 سلسلة  في  الموجودة  تراكيبها  و  يديك " ألفاظها  بيـن  " العربية

 لعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان و األخرين لعدم معرفـتهم عن

 مل  العربية  الجوانب الثـقافية  حوظة المحتوى الثـقافي العربي و

 . كانت أم ملفوظة فـيها

 العربية سلسلة المحتوى الثـقافي في استيعاب ضعف الدارس في . ۲

 . لعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان و األخرين بين يديك

 تـقديم المحتوى الثـقافي العربي و الجوانب الثـقافية العربية في . ۳

 وزان و لعبد الرحمن بن إبراهيم الف " العربية بيـن يديك " سلسلة

. األخرين ال يراعي األسس الثـقافية



 " العربية بيـن يديك " تـقديم المحتوى الثـقافي العربي في سلسلة . ٤

 كيفية  يطبق  ال  األخرين  و  الفوزان  إبراهيم  بن  الرحمن  لعبد

 حيث األهداف و األشكال و الطرائق تـقديم المحتوى الثقافي من

 . والوسائل

 " العربية بيـن يديك " عربي في سلسلة بعض المحتوى الثـقافي ال . ٥

 مع  تتـناسب  ال  األخرين  و  الفوزان  إبراهيم  بن  الرحمن  لعبد

 إندونيسيا  في  العربية  اللغة  لدارسي  خاصة  المحلية  الثـقافة

 . كالناطقين بغيرها

 " العربية بيـن يديك " بعض المحتوى الثـقافي العربي في سلسلة . ٦

 و  الفوزان  إبراهيم  بن  الرحمن  يساعد لعبد  ال  قد  األخرين

 الدارسين في فهم اللغة العربية خاصة لدارسي اللغة العربية في

 . إندونيسيا كالناطقين بغيرها

 أسئلة البحث . ج

 سبق  الباحث فـيما  على مشكلة البحث التي شرحها  فإنه ٬ اعتمادا

 : من المهم أن يـبين للـقارئين أسئلة البحث كما يلي

 الثـقا . ۱  المحتوى  وصف  سلسلة ما  في  العربي  بين في  العربية

 . ؟ يديك

 نحو مدى إلى . ۲  التالميذ  في استيعاب  الثـقافي  سلسلة المحتوى

. ؟ بين يديك العربية



 أهداف البحث . د

 العلمية  للـبحوث  مساهـمة  و  السابقة  البحث  أسئلة  من  تأسيسا

 التي  الماجستيرية  الرسالة  من هذه  لنيل األغراض المنشودة  و  القـادمة

 العربية ك  المحتوى الثـقافي في سلسلة  الباحث تحت العنوان تـقويم  تبها

 : فتهدف هذه الرسالة الماجستيرية هدفين أساسيـين كما يلي ٬ بين يديك

 العربية بين الكشف عن وصف المحتوى الثـقافي العربي في سلسلة . ۱

 . يديك

 عن . ۲  نحو الكشف  التالميذ  في استيعاب  الثـقافي  لة سلس المحتوى

 . بين يديك العربية

 ) Hypothesis ( االفتراض المبدئي . ه

 الباحث االفتراض  فوضع  النظريات٬  تلك  درس الباحث  ما  بعد

 : المبدئي و هو

 المحتوى الثـقافي استيعاب التالميذ نحو "

 " مرتـفــع بين يديك العربية سلسلة في

 أهمية البحث . ه

 إلى أهـميات البحث هدف ـ يرجى أن تكون رسالة الماجستيرهذه ت

 : مثـل ما يلي

 كانت الفائدة  من رسالة الماجستير هذه  تؤكد إلى تطّور الكتب . ۱

ليم ـ افي العربي لتع ـ ق ــ التعليمية التي تهدف إلى تعليم المحتوى الث



 . اللغة العربية لغير الناطقين بها

 البحث معلومات جديدة . ۲  هذا  الذي يركز ليكون  للـبحث اآلتي

 حثه في تطور الكتب التعليمية وتـنظيم موادها و محتوياتها التي ب

 الث  المحتوى  تعليم  إلى  اللغة ـ تهدف خاصة  لتعليم  العربي  قافي

 . العربية لغير الناطقين بها

 الماجستير . ۳  درجة  .M لنيل Pd) ( من   العربية  اللغة  تعليم  في

 . الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

 العربية . ٤  اللغة  مؤلفي كتب تعليم  تـفيد  الرسالة الماجستيرية  هذه

 أن لهم االهتمام و المراعاة إلى  لغير الناطقين بها في إندونيسيا

 . دراسة المحتوى الثـقافي في كتبهم

 حدود البحث . و

 على  بحثه  يركز  الباحث أن  أراد  السابقة  المشكالت  شتى  من  و

 المذكورة  المشكالت  تلك  بأن أساس  المحتوى ٬  وصف  عن  يكشف

 بيـن يديك " الثـقافي العربي في الكتاب األول من سلسلة  لعبد " العربية

 الفوزان و األخرين  أشكال وموضوعات من حيث الرحمن بن إبراهيم

 طرق تعليم عن أهداف تعليم المحتوى الثـقافي و عن المحتوى الثـقافي٬

 الثـقافي دراسة تـقويمية وسائل تعليم المحتوى عن المحتوى الثـقافي و

 مع  عن داخلية  تحليلها  و  التجربة  بيانات  التالميذ عرض  استيعاب

 بين العربية سلسلة المحتوى الثـقافي في غيراللغة العربية نحو الناطقين ب ك

و علي هذا٬ قام الباحث بالبحث التجريـبي في كتابة هذه الرسالة . يديك



 وجود  مع  الموضوع  نحو  المعاملة  طريق  هذا ى وجر . المقيد عن

 العاشر  الفصل  الثانوية ) أ ( التجريب بطالب  المدرسة  " الهداية " في

 . واجاك بماالنج جاوى الشرقية

 مصطلحات البحث . ز

 يشيع في هذه الرسالة الماجستيرية استخدام المصطلحات وقد يكثر

 حتى  بها  المقصود  توضيح  يستـلزم  مع بعض مما  الجدل حول بعضها

 ه الرسالة الماجستيرية فهما دقـيقا٬ و يعرف الحدود التي يفهم القارئ هذ

 : تـتحرك فيها من هذه المصطلحات كما يلي

 قّوم : تقويم  كلمة  ثّمـن  من  بمعنى  قيمة . قـّدر ٬ يقّوم  أي أعطى

 هنا .۸ للـشئ  فعالية : والتـقويم  على  الحكم  من  تمكـننا  التي  الوسيلة

 و مقـوماتها  بعناصرها  و : المختـلفة عملية التعليم  وكتابا  ومقررا  هدفا

 لنعرف ٬ طريقـة وما وضع لهذا كله من فلسفة و ما رسم له من أهداف

 المتراكمة ومالءمـته  السابقة  الدارس في ضوء خبراتـه  مدى استطاعة

 لمستويات نمّو المتعلمين  و لطبيعة المادة و خصائص المجتمع و قيمة و

 .۹ مثـله

  . عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان مع األخرين . د 8                                                            

                                                        الثانية .   ( الطبعة  للجميع : رياض .  المكتب الرئيس مشروع العربية

 ۲٦۳ . ص , ) م ۲۰۰۳  ه ۱٤۲٤ , مؤسسة الوقف اإلسالمي
  . محمود رشدي خاطر مع األخرين . د 9                                                                    

                                        ۱۹۸۳ الناشر دار المعرفة٬ : القاهرة . ( الطبعة الثانية .  ٤٦۳ . ص , ) 



 الجو : المحتوى الثـقافي  يحتاج أي  المواقف التي  أو  انب الثـقافية

 ألن اللغة عنصر أساسي , جيدا و ثـقـافتها إليها الدارس في إتـقان اللغة

 اللغة و ألفاظها و  الثـقافة و ألن تعليم  من عناصرالثـقافة و اللغة وعاء

 . ۱۰ دالالتها على نحو دقيق التـتم إال في إطارها االجتماعي و الثـقافي

 بالمحتوى  التي ـ الث والمراد  الثـقافية  الدراسات  هنا  العربي  قافي

 تـقدم للدارس من معارف و قيم و اتجاهات و أساليب التفكير و عناصر

 مهنته  أداء  على  المعلم  مساعدة  إلى  تهدف  التي  و  الخاصة  الثـقافة

 االجتماعية  و  والثـقافية  الهدف من . التربوية  أن  إلى  اللغويون  ويشير

 ف  الثـقافي  الدارسين تدريس السياق  تزويد  هـو  اللغات األجنبية  تعليم  ي

 لدراسة لغة  الثـقافية٬ و إثارة اهتمامهم  باالدراك الواعي لجوانب الحياة

 ما و تـنمّية قدراتهم على توظيف األهداف الثـقافية لمحتوى اللغة الهدف

 ۱۱ . و إدراكهم للمظاهر الثـقافية اللغوية و التـقاليد الخاصة بها

 الثـقا  المعارف وأما  هي  التي و الفنون و فة  السلوك  و  العلوم

 و أما الثـقافة العربية هي الثـقافة التي . يكتسبها الفرد بالممارسة أو التعلم

 و هي تهدف . صهرت في داخلها ثـقافات الشعوب العربية قديما و حديثا

 إلى فهم ما تحمله اللغة العربية من ثـقافة و التعبير عن أفكار أصحابها

 الدراس وتجا  بتزويد  وتـتم  وفنونهم٬  وآدابهم  وعادتهم  وقيمهم  ربهم

  . ناصر عبد اهللا الغالي . عبد الحميد عبد اهللا و د . د 10                                                     

             ۱۹ . ص ٬ ) م ۱۹۸۳ جامعة الملك سعود٬ , الناشر دار االعتصام : الرياض ( الطبعة الثانية . 

  . محمد عبد الرؤوف اِلشيخ . فتحي علي يونس و د . د 11                                                    

                              ۱۸۹ . ٬ ص ) م ۱۹۸۳ الناشر مكتبة وهبة٬ : القاهرة ( الطبعة الثانية . 



 بجوانب متـنوعة من ثـقافة اللغة٬ وهي هنا الثـقافة العربية٬ يضاف إلى

 . ذلك أنماط أخرى من الثـقافة العالمية العامة

 وهي عبارة عن سلسلة في تعليم اللغة : سلسلة العربية بين يديك

 د ألـّفها األستاذ الدكتور عبد الرحمن الفوزان ق ٬ العربية لغير الناطقين بها

 مع األخرين٬ وهي موجهة للدراسين الراشدين سواء كانوا منتظمين في

 برنامج  في  تدريسها  يتم  أو  فيها٬  منتظمين  غير  أم  تعليمية  مؤسسات

 مكثـف  غير  أم  الفصيحة . مكثـف  العربية  اللغة  على  السلسلة  وتعتمد

 ي البالد العربية عامة٬ وال تستخدم أي الجارية في السعودية خاصة وف

 لهجة من اللهجات العربية العامية٬ كما أنها ال تستعين بلغة وسيطة مثـل

 تحريم  يعني  ال  أنه  من  بالرغم  التـدريس  ولغة  األم  كلغة  اإلندونيسية

 وتهدف السلسلة كأي تدريس اللغة األجنبية إلى تمكين . استخدامها نهائيا

 ا  الكفايات  من  والثـقافية : لثالث الدراس  واالتصالية  فالكفاية . اللغوية

 األربع٬ وهي اإلستماع  المهارات اللغوية  تضّم  المسموع ( اللغوية  ) فهم

 الشفهي ( والكالم  المقروء ( والقراءة ) التعبير  التعبيـر ( والكتابة ) فهم

 الثالثة ) التحريري  بعناصرها  الصوتية ( األصوات : ٬  الظواهر

 واالصطالحية ( والمفردات ) المختـلفة  السياقية  والتراكيب ) التعابير

 أما الكفاية ). مع قدر مالئم من قواعد النحو والصرف واإلمالء ( النحوية

 بصورة  العربية  اللغة  الدراس على استخدام  قدرة  فنعني بها  االتصالية

 من استيعاب ما  تـلقائية والتعبير بطالقة عن أفكاره وخبراته مع تمكنه

 وهي ترمي إلى اكساب الدراس القدرة . ي يسر وسهولة يتـلقى من اللغة ف

من خالل السياق اإلجتماعي ) الناطق األصلي ( على االتصال بأهل اللغة



 مشافهة  اللغة  أصحاب  مع  التفاعل  الدراس من  يتمكن  بحيث  المقبول٬

 ية ـ وكتابة٬ ومن التعبير عن نفسه بصورة مالئمة في المواقف اإلجتماع

 ۱۲ . لفة ـ المخت

 اسات السابقة الدر . ح

 العلمية التي تـتـناول الدراسة إن البحوث و الرساالت و المقاالت

 الث  و  اللغة  بين  العالقة  و  العربية  الثـقافة  تقديم  أو  تعليم  لقد ـ حول    قافة

 ولكن البحث العلمي عن تقويم المحتوى الثـقافي في الكتب . كانت كثيرة

 نادرة  مازالت  التعليمية  السلسلة  أو  يذكر . التعليمية  أن  الباحث  ويمكن

 تعليـقاتها  الباحث مع  ببحث  تـتعلق  التي  السابقة  الدراسات  من  ٬ بعضا

 : وهي

 النور . ۱  حسن  طه  الدكتور  كتبه  الذي  تحت ) ۱۹۹۱ ( البحث

 جهود جهاز التعاون الدولي لتـنمية الثـقافة العربية " الموضوع

 خا  العربية  بالثـقافة  التعريف  و  العربية  اللغة  نشر  رج في

 العربي  إعداد ". المواطن  معرفة  هي  البحث  هذا  أهداف  أما

 التعليمية  الوسائل  معرفة  و  العربية  للثـقافة  التعليمية  المواد

 بها  الناطقين  لغير  البحث هي أهمية وجود . المناسبة  نتيجة  و

 الكتاب األساسي و المعجم األساسي في تعليم اللغة العربية التي

  . عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان مع األخرين . د 12                                                       

                                   المكتب الرئيس مشروع العربية للجميع  مؤسسة الوقف : رياض . ( الطبعة الثانة . 

۲ . ص , ) م ۲۰۰۳  ه ۱٤۲٤ , اإلسالمي



 بالثـ  اإللمام  نطاق  العربية توسع  الوسائل . قافة  وجود  أهمية  و

 بالثـقافة العربية لغير  في توسع نطاق اإللمام  التعليمية المناسبة

 . الناطقين بها

 : تعليق الباحث

 الثـقافة  بين  العالقة  عن  النور  حسن  طه  الدكتور  يتكّلم  ولم

 فيه  يذكر  لم  و  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  و  العربية

 . ثـقافة المحلية في اكتساب الدارس نحو لغته المدروسة ثيرات ال أ ت

 الخطيب . ۲  علي  أحمد  علي  الدكتور  كتبه  ) ۱۹۹۱ ( البحث الذي

 تجربة األزهر الشريف في مجال تعليم اللغة " تحت الموضوع

 أما أهداف  هذا البحث هي معرفة ". العربية لغير الناطقين بها

 الذين يأتون مصر من  طريقة طالبي العربية  كل فج و معرفة 

 و نتيجة البحث . تعليميهم العربية في إطار هدفه  بالنسبه لألزهر

 نحو طالبا توفر لهم اإلقامة و المنح المالية ۱٥۰۰ هي أن هناك

 لف الثـقافات ـ و الدراسية ولهم أهداف تعلم اللغة العربية مع مخت

 في تعليمهم العربية ق االجتماعية المتنوعة وأن هناك تسعة طر

. إطار هدفه  بالنسبه لألزهر



 : تعليق الباحث

 ذكرأن هناك  علي الخطيب لما  علي أحمد  أن الدكتور  يظهر

 نحو طالبا أتى مصر لم يصف بالدقة اختالف ثـقافاتهم ولم ۱٥۰۰

 . قافية العربية إال قليال ـ يبين عن المادة الث

 الطالبة . ۳  كتبته  الذي  الحسنة البحث  تحت ) ۲۰۰٥ ( مملوءة

 في " الموضوع  القراءة  تعليم  خطوات  التعليـمي اطالع  كتاب

 يديك "  بيـن  و " العربية  الفوزان  إبراهيم  بن  الرحمن  لعبد

 و  التعّلم  لمستوى  الالئمية  التربية  نظرة  جهة  من  األخرين

 تعليم ". قافة ـ الث  خطوات  معرفة  هي  البحث  هذا    أهداف  أما

 لعبد الرحمن بن " ك العربية بيـن يدي " كتاب التعليـمي القراءة في

 األخرين  و  الفوزان  بحثها . إبراهيم  في  الباحثة  استخدمت  و

 و نتيجة البحث . التصميم الوصفي التحليلي في الدراسة المكتبية

 اللغة  ال تطبق أسس تعليم  القراءة  هناك خطوات تعليم  أن  هي

 . العربية لغير الناطقين بها

 : تعليق الباحث

 سنة لم تطلع خطوات تعليم القراءة يظهر أن الباحثة مملوءة الح

 شاملة  سلسلة , كافة  لهذه  للمعلم  و  للطالب  الكتاب  هناك  أن  مع

 يديك  بين  تذكر . العربية  لم  تعليم و  من  استراتيجيات  بحثها  في

. مهارة القراءة و لم تـبحث عن المحتوى الثـقافي



 لوبيس . ٤  توركيس  الدكتور  كتبها  التي  تحت ) ۲۰۰٥ ( المقالة

 تأثـير اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية العوامل " الموضوع

 تأثير اللغة ". و المظاهر  البحث هي معرفة  هذا  أهداف   أما

 ومظاهرها  اإلندونيسية  اللغة  في  العوامل ٬ العربية  معرفة  و

 و أما . التي تؤدي إلى تأثير اللغة العربية في اللغة اإلندونيسية

 ر لتأثير الغة العربية في نتيجة البحث هي أن هناك عدة ظواه

 اللغة اإلندونيسية منها دخول مئات األلفاظ العربية و استعمالها

 اإلندونيسية  اللغة  التعابير ٬ في  و  التراكيب  مئات  دخول  و

 استع  و  اإلندونيسية ـ العربية  اللغة  في  وتسمية ٬ مالها

 العربية  باألسامي  بناتهم  و  أبنائهم  وجود ٬ اإلندونيسيين  و

 ا  و  الحكم األمثال  و  األمثال  عن  المترجمة  اإلندونيسية  لحكم

 . ثم استعمال الخط العربي في كتابة اللغة اإلندونيسية ٬ العربية

 و  أربعة  اإلندونيسية  في اللغة  العربية  اللغة  تأثير  عوامل  أما

 و  الهجرة  و  التجارة  بسبب  إندونيسيا  في  العرب  وجود  هي

 يف ـ رجمة و التأل و وحركة الت , واإلسالم و علومه ٬ االستيطان

 . ثم الصراع الثـقافي بين المسلمين و المسيحيين في إندونيسيا

 : تعليق الباحث

 لكنها  توركيس لوبيس قصيرة  الدكتور  التي كتبها  المقالة  هذه

شاملة تمكننا أن ندرك العوامل األخرى التي تؤدي إلى تأثير اللغة



 إلسالمية سلفية العربية في اللغة اإلندونيسية مثـل وجود المعاهد ا

 . أكانت أم حديثة وثـقافة العرب الذين أتوا اإلندونيسية

 ف الباحث ـ موق

 موق  أن ـ فكان  هو  الماجستيرية  الرسالة  هذه  ف الباحث في كتابة

 في الكتاب  الثـقافي العربي  يكشف الباحث عن وصف المحتوى

 سلسلة  من  يديك " األول  بيـن  إبراهيم " العربية  بن  الرحمن  لعبد

 مع ا  داخلية  تـقويمية  دراسة  األخرين  و  بيانات لفوزان  عرض

 عن  تحليلها  و  ك التجربة  التالميذ  ب استيعاب  غيراللغة الناطقين

 و علي . بين يديك العربية سلسلة المحتوى الثـقافي في العربية نحو

 عن  الرسالة  هذه  كتابة  في  التجريـبي  بالبحث  الباحث  قام  هذا٬

 م  الموضوع  نحو  المعاملة  المقيد طريق  وجود  هذا ى وجر . ع

 الهداية " في المدرسة الثانوية ) أ ( التجريب بطالب الفصل العاشر

 . واجاك بماالنج جاوى الشرقية "

 و  أشكال  عن  الكشف  هو  الباحث  موقف  كان  ولذلك

 أهداف تعليم المحتوى عن موضوعات المحتوى الثـقافي العربي٬

 المحتوى الثـقافي و عن الثـقافي و  تعليم عن طرق تعليم  وسائل

 الثـقافي٬  عن المحتوى  ك الكشف  التالميذ  ين ـ الناطق استيعاب

 نحو ب  العربية  في غيراللغة  الثـقافي  بين العربية سلسلة المحتوى

يديك



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 الفـصل يحتوي  الباحث فـ ٬ مباحث أربعة الثاني على هذا  سيـبين

 العالقة بين الثـقافة واللغة٬ عن عن , حول النظريات عن مفهوم الثـقافة

 . عن النسبة المائوية الثـقافة العربية و تعليم اللغة العربية٬

 في  و  الثـقافي  المحتوى  تـقويم  يؤسس عليها  مهمة  أشياك  هناك

 يديك  بين  العربية  سلسلة  مثـل  التعليمية  السلسلة  أو  التعليمية  , الكتب

 وهي األسس الثـقافية , قين بها ند تعـليم اللغة العربية لغير الناط ـ خاصة ع

 والتربوية  اللغوية  األسس  و  السيكولوجية  األسس  و  االجتماعية  . ۱۳ و

 : ويشرح الباحث هذه الجوانب كلها فيما يلي

 مفهوم الثـقافة . أ

 كانت الثـقافة عمارة األرض و ترقية الحياة على ظهرها إنسانّيا و

 اجتما  و  فـنّيا  و  وأدبّيا  و  علمّيا  و  و خلقّيا  تعالى  اهللا  منهج  وفـق  عّيا

 . واللغة تمكن اإلنسان عموما للحفاظ على ثـقافته و حضارته . ته ـ شريع

 و  المفاهيم  المعتـقدات و  المثـل و  و  األفكار  بأنها  تعرف الثـقافة

 العلوم و السلوك و الفنون و االتجاهات و العادات و التقاليد و المعارف

 ا  أو  بالممارسة  الفرد  يكتسبها  المجتمعات التي  من  مجتمع  في  و . لتعّلم

 : يعرفها فرنسيس عبد النورقائال
  . ناصر عبد اهللا الغالي . و د عبد الحميد عبد اهللا . د 13                                                      

            ۱۸۹ . ٬  ص ) م ۱۹۸۳ . جامعة الملك سعود , الناشر دار االعتصام : الرياض ( انية الطبعة الث . 



"                               :                                                 

                                                                             ,           

                                                                                

              " . ۱٤ 

 أم  تعالى و  اهللا  شريعة  هو  اإلسالمي  النظر  في  الثـقافة  مفهوم  ا

 أصول  و  أصول المعرفة  و  الحكم  أصول  و  ألصول االعتـقاد  الشاملة

 األخالق و السلوك و كل التـشريعات و النظم و المناهج و القوانين التي

 الواقعي و أنماط السلوك  أشكال التطبيق العملي و  جميع  و  لها  تخضع

 ۱٥ . اعي التي تـتسق معها نصا و روحا الفردي و الجم

 : كما ذكره علي أحمد مدكوربأن الثـقافة اإلسالمية هي

"                                                                                             

                                                                     .                           

                                                                                                

                        .                                                                           

                ." ۱٦ 

 عبده  قاسم    قال  كما  عموما  الشعب  ثـقافة  البعـد وأما  كتابه  في

 : بأنها , الثـقافي للصراع العربي

   . جودت الركابي . د 14                                  الناشر دار : لبنان  بيروت ( , الطبعة الثانة 

 ۲۱۷ ص , ) م ۱۹۹٦ الفكر المعاصرة٬
  . علي أحمد مدكور . د 15                ۳ ص , 
  . علي أحمد مدكور . د 16                                    . الناشر دار الشواف : قاهرة ( الطبعة الثانة . 

۳۳ ص , ) م ۱۹۹۱ , معهد الدراسات و البحوث التربوية



"                                                                                 

                                                                                     .          

                                                                                          ,       

                          ,                                  " . ۱۷ 

 يمك  هي ـ و  العربية  الثـقافة  بأن  األخير  الرأي  التلخيص من  ننا

 . داخلها ثـقافات الشعوب العربية قديما و حديثا التي صهرت في الثـقافة

 التي تصدر من سلسلة  الثـقافة العربية  هي هنا  يديك " و  بيـن  " العربية

 لعبـد الرحمن فوزان و األخرين يعني الثـقافة العربية السعودية و أنماط

 ۱۸ . الثـقافة العالمية العامة

 ة بين الثـقافة و اللغة ـ العالق . ب

 بأ ـ تع  أنها ّرف اللغة  و  أغراضهم  عن  القوم  بها  يعبر  ألـفاظ    نها

 تـتـفق عليه جماعة معينة و , نظام صوتي  رمزي ذو مضامين محددة

 ۱۹ . يستخدمها أفرادها في التـفكير و التعبير و االتصال فيما بينهم
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, 
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  . عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان مع اإلخوان . د 18                     .                                  

                                                        مشروع العربية للجميع . المكتب الرئيس : رياض ( الطبعة الثانة٬ , 

 ٤۳۳ . ص , ) م ۲۰۰۳  ه ۱٤۲٤ , مؤسسة الوقف اإلسالمي
  . دكور علي أحمد م . د 19                                   الناشر دار الشواف : قاهرة ( الطبعة الثانة٬ . 

۳۰ ص , ) م ۱۹۹۱ , معهد الدراسات و البحوث التربوية



 وعّرف ابن خلدون في كتاب المقدمة بأنها ملكة في اللسان و كذا

 ۲۰ . للغة عنده من عداد الصنائع اإلنسانية فا . الخط صناعة ملكتها في اليـد

 اللغة العربية حية باقية و من عالمات حياة اللغة العربية  استمرار

 وهي أداة التفكير والتعبير و وسيلة لالتصال و التعليم . نّموها و تطّورها

 . و التعّلم و وسيلة لحفظ التراث الثـقافي و وسيلة لنشر الثـقافة العربية

 ال  العربية و للثـقافة  باللغة  الثـقافة , عالقات الوثيـقة  أن تعليم  فمنها

 للدارسين غير الناطقين بها شيئ البد منه وال يستغني عن االهتمام بها

 اللغة العربية  تعليم  المحتوى . عند  و من نوع االهتمام هو بوسيلة تعليم

 باألشكال و  مناسبا  يديك تعليما  بين  العربية  في سلسلة  الثـقافي العربي

 . األهداف والطرق والوسائل المنشودة

 : ومن العالقات بين الثـقافة و اللغة هي

 إعداد الـنفس و تكوين الشخصية و توجيه السلــوك اإلنساني : أوال

 و ألن تعـليم المحتوى الثـقافي يتيح الفرصة للدارسين ألن يتخفـفوا . العام

 تعاريف و القوانين من أثـقال المادة العلمية الصارمة التي يعتمد على ال

 و  وأحاسيسها  اإلنسانية  الطبائـع  و  البشرية  النوازع  على  يطلعوا  لكي

 منصور . د 20  أحمد  سيد  المجيد    . عبد                        الثانة   الناشر دار : قاهرة ( . الطبعة

٥ . ص , ) م ۱۹۹۱ , الشواف معهد الدراسات و البحوث التربوية



 فضائلها  و  و . عواطفها  الشعوب  تربية  في  فعال  أثـر  ذات  فالثـقافة

 ۲۱ . تكـوين األجيال

 وهي . تـزويد الدارس بجوانب متـنوعة من ثـقافة اللغة إتمام : ثانيا

 العربية  الثـقافة  العامة يضاف إ , هنا  العالمية  مع , لى ذلك أنماط الثـقافة

 االعتماد على اللغة العربية الفصيحة و مع مراعاة طبيعة اللغة العربية

 المفاهـيم  عرض  مع  و  المتـفردة  خصائصها  و  المتمـيزة  بشخصيتها

 ۲۲ . الثـقافية بأساليب شائـقة و االستعانة بالصورة

 فالـدارس يستخدم . التفكير إن اللغة والثـقافة وسيلتا الفرد في : ثالثا

 كتابته  و  كالمه  في  الجمل  و  التراكيب  و  من , األلفاظ  إليها  يستمع  و

 كتاباتهم  في  يقرؤها  و  و . األخرين  األخرين  الدارس من  يتعلم  فباللغة

 كبيرا من ثـقافته و خبرته و مهارته في العمل  يكتسب معارفه و جزءا

 . و في العـيش في مجتمعه المحلي و العالمي

 إن الثـقافة لها مكانتها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين : رابعا

 لذلك لقد وافقت المؤسسات الدستورية للمنظمة المتمثـلة فى مجلسها , بها

 لتنمية  الدولي  التعاون  جهاز  مشروع  على  العام  ومؤتمرها  التنفيذي

 اء من عام م٬  وتولى الجهاز مهامه ابتد ۱۹۸۲ الثـقافة العربية فى ديسمبر

 الخـطط ۱۹۸۳  ووضع  الدراسات  بإجراء  أهدافه  تـنفيذ  فى  وشرع  م٬

   . جودت الركابي . د 21                                  الناشر دار : لبنان  بيروت ( , الطبعة الثانية 

 ۱۷۳ ص , ) م ۱۹۹٦ الفكر المعاصرة٬
  . محمد فهمي حجازي . د 22                                                                                            

           ٥۲ . ٬ ص ) م ۱۹۷۳ , مطبوعة جامعة الكويت الناشر وكالة ال : كويت ( الطبعة األولى٬ , 



 منطقة  هدف ولكل  لكل  المناسبة  الوسائل  واختيار  والتـفصيلية  الشاملة

 ۲۳ . ولكل مجال ولـكـل مشروع

 تحت مؤسسة الوقف " العربية للجميع " ولذلك أيضا فكان مشروع

 قد نشر اللغة العربية و اإلسالمي بالرياض في المملكة العربية السعودية

 سلسلة  إصـدار  بوسيلة  يديك " ثـقافـتها  بيـن  بن " العربية  الرحمن  لعبد

 . م ۲۰۰۳ / ه ۱٤۲٤ إبراهيم الفوزان و األخرين منذ سنة

 كـوجهان  اللغة  و  الثـقافة  بين  العالقـة  التـلخيص بأن  يمكـنـنا  و

 واحدة  ثـقاف . لعملة  يتم إال من خالل  لن  أن تدريس اللغة  وبناء أْي  اتها٬

 . على ذلك فإن اللغة العربية و الثـقافة العربية وحدة كاملـة

 : وعلى هذا قال محّمد فهمي حجازي من علماء علم اللغة

"                         ,                                                       

                                                                  ." ۲٤ 

 ۲٥ ٬ والثـقافة من أهم مظاهر السلوك  االجتماعي ولذلك كانت اللغة

 و إلى جانب هذا تؤثر المواقف االجتماعية من مستويات اللغة في مكانة

 رشدي خاطر 23   . , محمود                                                                                            

                        ۱۷۳ . ص , ) م ۱۹۸۳ , الناشر دار المعرفة : القاهرة ( , الطبعة الثانة ٬ 
  . محمد فهمي حجازي . د 24                    ٥۲ ص , , 
  . زكريا ميشال . د 25           )                          (                           بيروت ( الطبعة األولى٬ , 

 ٥۲ . ٬  ص ) م ۱٤۰۳ / ۱۹۷۳ , , جامعة باريس . الناشر وكالة المؤسسة الجامعية للدراسات : لبنان

 المحتوى الث  سبق نعرف أن تعليم  مما  في ـ و  اللغة التطبيقي و هو  علم  بدراسة  قافي يتعلق أيضا

 . ولذا يلتقي في بحثها علم اللغة مع العلوم االجتماعية , ألن الغة ظاهرة اجتماعية . لعلوم االجتماعية مجال ا

 اللغة  مجاالت علم  الصوتي : ومن  النظام  الكلمة , دراسة  الجملة , بنية  الداللة , نظام  اتفق . علم  و

 هما  رئيستين  شعبتين  إلى  اللغة  علم  تقسيم  على  الن : أوال : اللغويون  اللغة  علم . ظري علم  عن  يبحث و



 المستويات و تحدد مسار الغير فيها  الثـقافة و اللغة . هذه  فالعالقة بين 

 ۲٦ . هي وجود القيم واالتجاهات على نقـل التـراث الثـقافي

 عليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الثـقافة العربية و ت . ج

 مع الدعوة اإلسالمية٬ انـتـشرت اللغة العربية بين شعوب متباينة

 فى لغاتها وثـقافاتها٬ ويأتى كونها لغة القرآن الكـريم فى مقدمة األسباب

 لدي تلك الشعوب  وتوطنها  وكثير من هذه . التى عـملت على شيوعها

 , غة للحكم الرسمية ولغة للتفكير والكتابة الشعوب اتخذت اللغة العربية ل

 و كما  منها  بين قطاعات كثيرة  للـتفاهم  بعض الشعوب لغة  اتخذها  كما

 انتـشرت اللغة العربية فى أجزاء أخرى من الدنيا كلغة علم وحضارة فى

 ۲۷ . الجامعات والمعاهد الثـقافية

 الثـقافة العربـية . ۱

 غة العربية٬ احتـلت الثـقافة ومع وجود تعّلم الشعوب اإلسالمية الل

 انسانية  األبعاد٬  عالمية  ثـقافة  بوصفها  فى حياتها  متميزا  مكانا  العربية

 فيها  فأثـرت  الشعوب٬  لتلك  الوطنية  الثـقافات  مع  وتـفاعلت  القيـم٬

 و يبحث عن علم . علم اللغة التطبيقي : ثانيا . علم الداللة , علم اللغة التاريخي , علم النحو , األصوات النطقي

 . تعليم اللغات و , صناعة المعجم , علم اللغة األلى , علم اللغة االجتماعي , ) اللغة النفسي
  . عبد المجيد سيد أحمد منصور . د 26                    ۷ ص , 

  . محمود كامل النـاقـة . د 27                                                      )                                  

            المكرمة ( . الطبعة األولى , )   البحوث و : مكة  وحدة      اللغة العربية  القرى معهد  أم  الناشر جامعة

۱۷ ص , ) م ۱۹۸٥ , المناهج



 بها  هذه . وتأثرت  أفكار  عن  التعبير  أداة  العربية  اللغة  مع  وأصبحت

 الشعوب ذاتها  أصبحت هذه  كما  العربية الشعوب٬  فى األسرة  أعضاء

 العصور  امتداد  على  وتغنيها  الحضارة  تبدع  استـمرت  التي  الكبيرة

 ۲۸ . السالـفة

 بيد أن ترسخ الثـقافة العربية واللغة العربية لدى تلك الشعوب لم

 ينل من مكانة اللغة المحلية السائدة لديها٬ بل ان انـتـشار اللغة العربية لم

 . اللغات يستـهدف الحـلول محل تـلك

 ۲۹ : ومما يساعد على بلوغ هذه الظواهر عوامل أساسية منها

 العقيدة بـستور الكريم٬ القرآن لغة هي العربية اللغة إن ). أ

 . الدول اإلسالمية أبناء بها تدين التي اإلسالمية

 فيها ). ب  الناس  واهتمام  اإلسالمية  الدول  فى  المساجد  انتـشار

 ال  وقراءة  وتالوته  القرآن  العربية٬ بحفظ  باللغة  النبوية٬  سيرة

 . وكذلك انتشار الكتاتيب الدينية فى المدن والقرى

 حرص هذه الشعوب اإلسالمية وقياداتها إنسياسية واجتماعية ). ج

 . على أن تستعيد اللغة العربية والثقافة العربية مكانتها

 التعاون الدولي لتنمية الث لجنة 28  اإلسالمية في جهاز  و ـقافـة العربية  للتربية  المنظمة العربية

  . , الثـقافـة                                                                     الناشر وثائق و : تونس ( الطبعة األولى٬ , 

 , . بحوث اجتماع مدير المعاهد العربية المتخصصة في إعداد معلمي اللغة الربية و تدريسها لغير الناطقين بها

 ۱۷۳ . ص , م ۱۹۸۳

  ٬ رشدي خاطر محمود 29                   ٬ ۷۳۱   ص 



 بهـذا  والعلوم  والثـقافة  للتـربية  العربية  المنظمة  اهتمت  وقد

 لغير الناطقين  الموضوع  اللغة العربية  تعـليم  و  يعني الثـقافة العربية

 بعقـد اجتماع للتخطيط , م ۱۹۸۱ منذ وقت مبكر بالدعوة فى عام  بها

 لسياسة عربية موحدة لـنشر اللغة العربية والثـقافة العربية خارج الوطن

 تونس . ۳۰ العربي  مدينة  فى  فعال  االجتماع  عقد  المنظمة – وقد  – مقر

 فى بح  والخبرة  والمسؤولية  والثـقافة  الفكر  رجال  من  ثالثـمائة  ضور

 العرب  المهاجرين  من  وخارجه  العربي  ذلك . الوطن  فى  تمثـلت  وقد

 االجتماع الحماسة للفكرة والمسؤولية فى مناقـشتها والتـعاون والحرص

 . على انجاحها

 ۳۱ : وتـدور اآلراء فى ثالثة محاور أساسية هي

 . ة العربية دوال وشعوبا ومؤسسات إلى العالم رسالة األم ). أ

 ثـقافـتها ). ب  نشر  فى  العربية  األمة  إليها  تسعى  التي  األهداف

 . وحضارتها ومواسلة دورها العالمي

 . الوسائل واألساليب المؤدبة إلى تحقيق هذه األهداف ). ج

 أقر المجتمعون قيام جهاز متخصص تحت , وبعد دراسات عميقة

 الع  باسم إشراف المنظمة  والعلوم  والثـقافة  للتربية  جهاز التعاون " ربية
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 اإلسالمية  العربية  الثـقافة  لتنمية  أهداف كما . , " الدولي  االجتماع  حدد

 ۳۲ : الجهاز فى ثالثة أهداف رئيسية هي

 الخاصة ). أ  الثـقافية  األوضاع  ذات  العربية  الدول  جهود  دعم

 الت  مراحل  جميع  فى  العربية  اللغة  سيادة  عليم الستكمال

 جميع الدول واالدارة والحياة العامة وهي البالد العربية فى

 العربية٬ ولها مصيرها وانتماؤها العربي ولكن اللغة العربية

 االستعمارية  بالسياسات  تـتصـل  ألسباب  فيها  تستعمل  لم

 األوروبية التي تعرضت لها تلك البالد٬ وذلك مثل جمهورية

 السودان٬  وجنوب  وجيبوتي٬  موريتانيا الصومال  وجنوب

 . وسائر البالد اإلسالمية األخرى

 الكثافة ). ب  نـشر اللغة العربية والثـقافة العربية فى الدول ذات  

 دول  وبحاصة  إندونيسيا  مثل  العالية  اإلسالمية  السكانية

 . الحزام المحـيط  بالدول العربية

 فى ). ج  اإلسالمية  العربية  والثـقافة  العربية  اللغة  المناطق نـشر

 . األخرى من العالم

 ۳۳ : هذا وقد حصل نشاط الجهاز ومجاالته على النحـو التـالي

 في لجنة 32  اإلسالمية  الثـقافـة العربية  الدولي لتنمية  التعاون  و جهـاز  للتربية  العربية  المنظمة
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 الخاصة ). أ  الثـقافية  األوضاع  ذات  العربية  الدول  معاونة

 التعليم  مراحل  جميع  فى  العربية  اللغة  سيادة  علىاستكمال

 من  بشرّيا  الفني  العون  بتـقديم  العامة٬  والحياة  وفىاالدارة

 وأ  ومعلمين  تعليمية خبراء  ووسائل  من مواد  ومادّيا  ساتـذة٬

 . وثـقافية

 . والمعاهد العربية العالمية فى البالد األجنبية إنـشاء المدارس ). ب

 األجانب ). ج  للطلبة  والتسهيالت المختـلفة  الدراسية  المنح  تـقديم

 وخاصة من أبناء أفريقيا وآسيا٬ الذين يدرسون اللغة العربية

 فى ا  يتـلقون علومهم  فى أو  العربية  باللغة  لجامعات العربية

 . أي مادة من المواد

 العربية ). د  اللغة  لتعليم  األجانب  للطلبة  المناسبة  المناهج  إعـداد

 العربية  فيها والثـقافة  تـقام  التي  العربية  البالد  مع  بالتعاون

 . الدورات الصيفية والملتـقيات البحثية

 . الثـقافة العربية تنظيم دراسات تدريبية للطلبة فى مجاالت ). ه

 إنـشاء ودعم أقسام ومراكز الدراسات العربية واإلسالمية فى ). و

 نطاق  على  العليا  والدراسات  البحوث  ومراكز  الجامعات

 . العالم٬   بما يحقـق أهدافها

 فى ). ز  العاملة  للمؤسسات  الدولية  االتحادات  من  شبكة  إنـشاء

   نـشر اللغة العربية وثـقافاتها     العربية يضمها اتحاد مجال 

. عالمي للغة العربية والحضارة العربية أو  الثـقافة العربية



 إنشاء المراكز الثـقافية العربية فى الخارج وتأكيد مكانة اللغة ). ح

 ۳٤ . العربية فى المنظمات الدولية

 والنشر ). ط  للتأليف والترجمة  وثـقافتها  العربية  اللغة  دار  إنشاء

 عربية إلى اللغات األجنبية٬ وإصدار كتب لنقل أمهات الكتب ال

 باللغات

 . األجنبية تعرف باللغة العربية والثـقافة والحضارة العربية

 مجلسها  فى  المتمثـلة  للمنظمة  المؤسسات الدستورية  وافقت  وقد

 لتـنمية  الدولي  التعاون  جهاز  مشروع  على  العام  ومؤتمرها  التنفيذي

 م٬ وتولى الجهاز مهامه ابتداء من عام ۱۹۸۲ ر الثـقافة العربية فى ديسمب

 . ۳٥ م ۱۹۸۳

 وشرع فى تـنفيذ أهدافه بإجراء الدراسات ووضع الخطط الشاملة

 واختيار الوسائل لكل هدف ولكل منطقـة ولكل مجال ولكل مشروع و

 . هي الجهود فى الدول العربية

 في لجنة 34  اإلسالمية  العربية  الثـقافـة  لتنمية  الدولي  التعـاون  للتربية جهاز  العربية  المنـظمة

  , والثـقافـة                     ۸۷ . ص , 

 لمؤسسات وهي تشمل ا , هذه اللرسالة كما تحددت الوسائل واألساليب القادرة على النهوض بتبعات

 والمعاجم٬  الكتب  تأليف  برامج  فى  الدولية  والمنظمات  الهيئات  مع  والتعاون  وانشاء٬  دعما  واألجهزة

 الدراسية٬  والحلقات  والثقافية  والفكرية  العلمية  واللقاءات  المؤتمرات  وعقد  وإليها٬  العربية  من  والترجمة

 األط  تدريب  الحرص على  مع  اآلخرون٬  ينظمه  فيما  ومشاركة  وتهيئة تنظيما  ومهنيا٬  فكريا  القادرة  ر

 . الظروف المناسبة لتمكينهم من افرغ الكلي للعمل والمثابرة عليه
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 هو  اإلسالمية  الدول  هذه  فى  المختـلفة  الظروف  فى  والمطلوب

 وأداة تصحيح  وللتـعليم  للتعبير  لغة  العربية  اللغة  تعود  بحيث  الوضع

 إطار  فى  التطور  مواكبة  من  شعوبها  لتـتمكن  البلدان  هذه  فى  للكتابة

 . ثـقافي عربي

 و الخالصة أن الثـقافة العربية و تعليم اللغة العربية وحدة متكاملة

 فهم ثـقافة المجتمع الثـقافي يعد جزءا أساسيا من تعلم  وتعليم اللغة ألن 

 لذلك فإن دارس اللغة العربية ال بد له , العربية خاصة لغير الناطقين بها

 . أن يتعرف على الثـقافة العربية

 األسس الثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . ۲

 وهناك األمور التي ينبغي مراعاتـها عند إعـداد المحتوى الثـقافي

 ة العربية لغير الناطقين بها٬ فمنها خصائص الثـقافة و في كتب تعليم اللغ

 المحتوى  تـقوية  مجاالت    و  وموضوعاتـه  الثـقافي  المحتوى  أشكال

 ۳٦ . الثـقافي واللغة العربية لغير الناطقين بها

 : منها , خصائص الثـقافة ). أ

 يأتي إلى مجتمع . الثـقافة مكتسبة : أوال  بمعنى أن اإلنسان عندما

 الم  معها من  يتـفاعل  و  يكتسبها  أن  يستطيع  فإنه  فإن . جتمعات  كذلك
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 اإلنسان يولد عديم الثـقافة٬ و لم تكن لديه فكرة عن عادات مجتمعه  أو

 و إنه بعد أن ينمو ويشب يستطيع أن يكتسب عادات مجتمعه و . ثـقافته

 . و هذا ال يحدد إال بعد فترة من العيش . اتجاهاته

 سان عندما يعيش في مجتمعه أنه يكتسب و ليس معنى هذا أن اإلن

 منه ثـقافته وال يخرج عنها بل من الممكن أن يكتسب ثـقافات أخرى من

 أخرى  المجتمعات  لبعض األفراض أو  معايشته  تتسم . خالل  فالثـقافة

 مع  المعايشة  خالل  من  يكتسبها  الشخص  أن  بمعنى  مكتسبة  بأنها

 ۳۷ . المجتمع

 إنسان : ثانيا  امتـاز عن . ية الثـقافة خاصية  قد  بـمعنى أن اإلنسان

 غيره من سائر المخلوقات بالعـقـل و التـفكيراللذين من خاللهما استطاع

 استطاع أن يخترع  أن يتغلب على مشكالته التي تواجهه في حياته كما

 من وسائل االتصال  الرموز و يبتكر كثيرا  و يستخدم  ولقد مكنه . اللغة

 . يره ممن عاشوا قبله في سائر الميادين ذلك من االستـفادة من تجارب غ

 السمة٬  تلك  يراعي  أن  المدرسي  الكتاب  تصميم  عند  ينبغي  و

 بمعنى أن يمّكن دارس اللغة العربية من تنمية قدراته العقلية٬ و ذلك بأن

 يقدم له الطرق التي تساعده على تنمية التفكير السليم٬ من خالل اختيار

 ريبات التي تدفعه و تحثه على التفكير الموضوعات القراءة٬ و كثرة التد

 ۳۸ . من أجل الوصول إلى الحلول المطلوبة
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 المستمر : ثالـثا  التفاعل  و  اليمكن ألي . التغير  أنه  المعلوم  فمن

 مجتمع من المجتمعات أن يظل حبيس الثـقافة التي اكتسبها منذ زمن

 نه ال أل ومن ثم يحكم عليه بالتخلف . و إال سيظـل مجتمعا راكدا . طويل

 و من ثم وجب عليه أن يتغـير و يتطور كي . يستطيع مسايرة الحضارة

 يضمـن بقاءه٬ لذلك قيل ينبغي أن تتغير الثـقافة و تتكيف مع القوى التي

 . خارج الثـقافة نفسها

 و لو نظرنا إلى المجتمع العربي أللفيناه يعيش  في عصر من أهم

 بخطو  العلم  تقدم  السريع٬  التغير  و سماته  نموه  سرعة  و  واسعة  ات

 التغير  هذا  نتـكيف مع  أن  يفرض علينا  و  بنا  يؤدى  هذا  و  . انتـشاره٬

 الكتب  تعكس  أن  ينبغي  هنا  ومن  التعليم٬  هو  كله  هذا  في  وسيلتنا

 ۳۹ . المدرسية ثـقافتهم العربية و تفاعلها و التغيرات التي تطرأ عليها

 أشكال المحتوى الثـقافي وموضوعاته ). ب

 التي يعّرف  الثـقافية  والجوانب  الحقائـق  بأنها  الثـقافي  المحتوى

 وينبغي ٤۰ . يريد المعلم أن يوصلها لدي عـقول طالبه عند تعليم اللغة

 اختيار  أحسن  مختارا  الثـقافي  المحتوى  يكون  المدرس , أن  أعده  و

 : ولذلك البد للمدرس أن يهتم شروطها , إعدادا تاما

 . الثـقافي مالئما بالـزمان يجب أن يكون المحتـوى : أوال

 . يجب أن يكون المحتـوى الثـقافي موثوقا بصحـتها : ثانيا
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 . يجب أن يكون المحتـوى الثـقافي  مالئما بمدارك الطالب : ثالثا

 يقصد به لتـنمية , ينبغي أن يكون المحتـوى الثـقافي مختـارا : رابعا

 . مهارات الطالب و كفاياتهم

 يكون : خامسا  أن  ترتيبا يجب  مرتبا  و  مرتبطا  الثـقافي  المحتـوى

 عقليا و مقسمة إلى أقسام مع وجوب إتمام جزء و إتقان قبل

 ٤۱ . الجزء الذي يليه

 ينبغي أن تـقـدم أشكال المحتوى الثـقافي وفقا لضرورياتها : سادسا

 الثـقافية  الموضوعات  يعـطي  أن  ينبغي  كما  للدارس

 بيـن أهـدافه  التي من  وزنا  المواقف التي اإلسالمية  معرفة  ا

 ٤۲ . يحتاج إليها الدارس عـند زيارته للدول العربية

 . أشكال المحتوى الثـقافي ) ۱ (

 ينبغي على المؤلف أن  تحليله٬  الكتاب المدرسي أو  تصميم  عند

 يوضح أشكال المحتوى الثـقافي التي تتبناه الكتاب٬ و الحدود التي تميز

 بية٬ كما ينبغي أن يعطي الموضوعات الثـقافة اإلسالمية عن الثـقافة العر

 الثـقافية العربية وزنا٬ كما ينبغي عليه أ٬ يتدرج في عرضه لموضوعات

 الثـقافية العربية و مفاهيمها وفقا لمستويات الدارسين و قدراتهم العقلية و

 . خلفياتهم الثـقافية

   . محمود يونس 41                                                  . ۷٦ , ص . الجزء األول . 
  . ناصر عبد اهللا الغالي . و د عبد الحميد عبد اهللا . د 42                   ۲٥ . ص . 



 عام  يونس  بدراستها  قام  التي  الثـقافي  المحتوى  أشكال  فمن

 ك ۱۹۷۹  و  إليها م٬    يحتاج  التي  المواقف  معرفة  أهدافها  بين  من  ان

 الدارس عند زيارته للدول العربية٬ و أن من المواقف التي يحتاج إليها

 ٤۳ : الدارس هي

 الفراغ  وقت  الخدمات٬  السوق٬  السفر٬  العمل٬  الصحة , السكن٬

 الناس , واألمراض  المشروبات٬ , التعارف , تحية  و  األطعمة  أنواع

 التاري  التـشريعات المطعم٬  بعض  العربية٬  األدآب  اإلسالمي٬  خ

 األفـكار  اإلسالمي٬  السلوك  العلـوم٬  شخصية٬  بيانات  اإلسالمية٬

 . اإلسالمية

 . موضوعات المحتـوى الثـقافي ) ۲ (

 يقدمها  التي ينبغي على المؤلف أن  الموضوعات الثـقافية  من  و

 ال  على  ينبغي  والتي  األتية٬  الموضوعات  األجانب  دارسين للدارسين

 ٤٤ : األجانب أن يهتموا بها اهتماما و ميال لقراءتها كان من أهمها

 حول القرآن الكريم  أركانه٬  و  اإلسالم  ٬ ) نزوله و سوره ( مفهوم

 النبوية  اإلسالم ( السنة  في  مكانتها  تدوينها٬  الرسول , ) تعريفها٬  سيرة

 ن قصص األنبياء٬ مصادر التـشريع اإلسالمي٬ العالقة بي , م . محمد ص

 وغير  اإلسالم٬  في  الزوجة  حقـوق الزوج و  اإلسالم٬  و  العربية  اللغة

 ٤٥ . موضوعا ۱٥۷ ذلك من الموضوعات التي وردت و بلغ عددها

43                  ۲۳ . ص ٬ 
44                  ۲٤ . ص ٬ 
  . ناصر عبد اهللا الغالي . عبد الحميد عبد اهللا و د . د 45                   ۲٦ . ص . 



 . مجاالت تـقوية اللغة العربية وثـقـافـتها ). ج

 البلدان  فى  خاصة  ثـقافـتها  العربية  واللغة  تـقوية  مجاالت  إن

 ٤٦ : يكمل بعضها بعضا٬ وأهمها اإلسالمية تمتـد إلى مجاالت متنوعة

 مجال التعليم النظامي : أوال

 يشمل هذا المجال تعليم اللغة العربية و ثـقـافـتها فى مراحل التعليم

 والمهني٬ : لفة ـ المخت  الفني  والتعليم  والثانوي٬  واإلعدادي  اإلبتدائي

 الجامعي  والتعليم  التربية٬  وكليات  المعلمين  إعداد  معاهد  فى  والتعليم

 ويكون ذلك بأن تدرس اللغة العربية فى هذه المراحل جميعها . الي والع

 كالمواد  األخرى  المواد  جميع  بها  تدرس  وأن  أساسية٬  لغة  بمثابة

 . االجتماعية والمواد العلمية

 ٤۷ . التعـليم غـير النـظامي مجال : ثانيا

 واإلرشاد  الكبار٬  وتعليم  األمية٬  محو  المجال  هذا  ويشمل

 . يف الصحي٬ والرعاية االجتماعية الزراعي٬ والتـثـق

 ويشمل هذا المجال اإلذاعة . مجال الثـقافة واإلعالم والنـشر ). ۱ (

 بكل  الكتب والمجالت٬  والمسرح والسينما٬ ونشر  والتـلفزة٬ والصحافة

 . أنواعها ومستوياتها

 الفكري ). ۲ (  النشاط  التي . مجال  النشاطات  المجال  هذا  ويشمل

 . أليفا وترجمة٬ من أدباء وكتاب وعلماء وفنانين يقوم بها رجال الفـكر ت

46                       ۲۱۷  ۱۷۳ ص . 
  رشدي أحمد طعيمة . د . أ 47                      ۲۱۷ ص , 



 والعمل مجال ). ۳ (  التي . اإلدارة  األعمال  المجال  هذا  ويشمل

 العمل التـشريعي والقانوني والعسكري : تتصل بالنشاط الفكري واألهلي

 واإلداري٬ والنشاط اإلقـتصادي والتجاري والمالي٬ والنشاط االجتماعي

 ٤۸ . ت التجارية والفنادق والمطاعم العام في والشوارع والمحاال

 فى  العربية  والثـقافة  العربية  اللغة  لـتـقوية  السعي  فإن  ولذلك

 ليس  وهو  خصوصية  الخاص له  الثـقافي  ذات الوضع  العربية  البلدان

 . ٤۹ فى فترة زمنية قصيرة وبجهـد محـدود باألمر الذي يمكن معالجته

 محتوى الثـقافي في كتب أو األمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد ال ). د

 و فيما يلي كل ذلك بالتفصيل . سلسلة تعليم اللغة العربية لغير النطقين بها
: ٥۰ 

 أن يكون المحتـوى الثـقافي عربيا إسالميا ) ۱ (

 و ) ۲ (  المادية  الثـقافة  عناصر  الثـقافي  المحتـوى  يتضمن  أن

 . المعنوية بصورة تـتناسب وأغراض الدارسين األجانب

 هتم المحتـوى الثـقافي بالتراث العربي و خصائصه التي أن ي ) ۳ (

 . على رأسها الطابع اإلنساني و رفع مكانة العلم والعلماء

 انتـقاء الثـقافة العربية في ضوء حاجات الدارسين و اهتمامهم ) ٤ (

 . من تعلم اللغة و الثـقافة
  رشدي أحمد طعيمة . د . أ 48                       ۲۱۷ ص , 
  الطبعة الثانية٬ . محمود رشدي خاطر مع األخرين . د 49                                               

                                                            ۱۹۸۳ الناشر دار المعرفة٬ : القاهرة . (   ٤٦۳ ص , ) 
  . ناصر عبد اهللا الغالي . هللا و د عبد الحميد عبد ا . د 50                                                       

            ۲۷ . ص ). م ۱۹۸۳ جامعة الملك سعود٬ , الناشر دار االعتصام : الرياض ( الطبعة الثانية٬ . 



 المفاهيم ) ٥ (  تصحح  في  توظيفها  و  اإلسالمية  بالثـقافة  االهتمام

 . اطئة عند الدارسين األجانب الخ

 على ) ٦ (  تطرأ  التي  االجتماعية  و  الثـقافية  التغيرات  مراعاة

 . ثـقافتها

 . تقديم صور من عموميات الثـقافة العربية و خصوصياتها ) ۷ (

 الثـقافة ) ۸ (  و  اللغة  تعلم  من  أغراضا  للدارسين  لكن . إن  و

 نشر  و  لغتهم  تعليم  من  أغراضا  أيضا  اللغة  ألصحاب

 على تحقيق الجانبين أمر . افتهم ثـق  فالحرص في المادة  لذا

 . مهم جدا

 و االتجاهات العلمية ) ۹ (  الدارسين باالتجاهات اإلسالمية  تزويد

 . المناسبة

 . احترام الثـقافات األخرى و عدم إصدار أحكام ضدها ) ۱۰ (

 بما ) ۱۱ (  المدرسي  الكتاب  في  الثـقافي  الجانب  تـقديم  مراعاة

 . لدارس و مستواه الفكري و الثـقافي يتناسب مع عمر ا

 مساعدة الدارسين على عملية التطبيع االجتماعي٬ و السيما ) ۱۲ (

 . إذا كان الدارسون يعيشون في الوطن العربي

 ٥۱ . إبراز أثر الثـقافة اإلسالمية في األدب العربي ) ۱۳ (

   . رشدي أحمد طعيمة . د 51                                        )                         . الطبعة األولى , ) 

 , ) ه ۱٤۱۰ / م ۱۹۸٥ ,  إيسيسكو – الناشر منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة : الرباط (

۲۰٥ ص



 بالمر  األستاذ  ذكـر  تـقديم Palmer ولذلك  أسـس  تسعة  هناك  أن

 ٥۲ : قافي وهـي المحتوى الثـ

 . Initial Preparation التحضير المبدئ : أوال

 على تعلم  قدرات الدارس الفطرية  إيقاظ و تطوير  به  والمقصود

 إن – خالل المراحل األولى من البرامج على المعلم . اللغات وثـقـافـتها

 أن يتوخى إيقاظ و تطوير قدرات الدارسين لتعليم – كان ذلك ضروريا

 وثـق  من . ـافـتها اللغات    المناسبة  األشكال  تقديم  طريق  عن  ذلك  يتم  و

 . لقي ـ التدريبات  و بهذ التحضير يكون الطالب مستعدا للت

 تكوين العادات الجديدة و تطويع القديمة : ثانيا

 تمكنه  الدارس على تكوين عادات جديدة  مساعدة  به  المقصود  و

 و من تطويع القديمة , ها من تعلم المواقف الجديدة للغة المدروسة وثـقـافـت

 . في تعلم المواقف المتـشابهة

  . أزهرأرشد 52                                                                                    الثانية٬ ,   الطبعة

 ٬ ٦ ص ) م ۱۹۹٦ , " لدين عالء ا " الناشر كلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية : فادانج (

 بالمر  من الرعيل Palmer في الربع األول من القرن العشرون و يعد Palmer ولذلك كتب األستاذ

 . األول الذين كتبوا عن تعليم و تعلم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها  نظريا و تطبيقا

 ا في وضع الخطوط العريضة و غيرهم Sweet و سويت Jesperson وإذا رجع الفضل االمة يسبرسون

 التي  األسس العامة  توسيع  بعدهم في  الذي أتى  بالمر  إلي  فإن الفضل يرجع  اللغات عمليا    ألسس التعليم

 األمام  خطواط إلى  التعلم  بعملية  دفع  مما  برمجها  توضيح  و  تفاصيلها  شرح  و  و الكتاب الذي . وضعواها

”Principles Of Language Study“ ترجمه تحت عنوان أسس تعليم اللغات



 Accuracy توخى الدقة : ثالثا

 بين الوقوع  بينه و  الدارس بطريقة تباعد  به أن يعّلم و المقصود

 يجب أن يباعد المعلم بين الدارس و بين نوع من العمل من . في الخطأ

 اللغة الهدف شأنه أن يؤدي  إلى تكوين  عادات غير دقيقة في استعمال

 يعنى , وثـقـافـتها  ألن تكوين عادات جديدة دون توخى للدقة في تكوينها

 . اكتساب الدارس عادات رديئة

 Gradation ) التـدرج ( الدرجية : رابعا

 المعلوم  من  بدرسه  المعلم  ينتقـل  أن  األسس  بهذا  المقصود  و

 إلىالمجهول في مراحل ميسرة بحيث تكون كل مرحلة منها إعـداد

 The Principles من كتاب " أزهر أرشد " ونقـل األستاذ . للمرحلة التي تـليها

Of Language Study السابق أنه يراد بالتدرج كما يلي : 

 التـدرج من المحسوس إلى المعقول ). ۱ (

 االنتـقـال من المعلوم إلى المجهول ). ۲ (

 إن تكون كل خطوة الحقة مبنية على خطوة سابقة ). ۳ (

 أن ا درست في الدرس األول ست ملمات جديدة٬ فيجب إذ . ) ٤ (

 . يصبح  العدد في الثاني إحدى عشرة كلمة

 . التـدرج من األمثال  إلى القواعـد أو التعارف ). ٥ (

 . التـدرج من البسيط إلى المفيد إلى المركب ). ٦ (

Proportion التناسب و التوازن : خامسا



 الع  اللغة  تعليم  يعطي  أن  به  المقصود  قدر و  وثـقـافـتها  ربية

 تعليمها  في  المبالغة  دون  االهتمام  يقـدم , المناسب من  أن  يمكن  ولذلك

 الصرف٬ : تعليم كل فرع من فروع اللغة الخمس  الكتابة٬  األصوات٬

 . النحو٬ الداللة و تـقديم المحتوى الثـقافي

 Concreteness الصالبة : سادسا

 اللغة العربية وثـقافتها عن و المقصود بهذا األساس أن يكون تعليم

 الشرح  و  النظرية  طريق  عن  منه  أكثر  المثال  ينتـقـل , طريق  بذلك  و

 الدارس من المحسوس إلى المجرد عن طريق تزويده باألمثـلة الحسية و

 . العملية الكثيرة و المتخيرة تخيـيرا دقيقا

 Interest عنصر التـشويق : سابعا

 يستخدم  أن  العنصر  بهذا  المقصود  العربية و  اللغة  تعليم  في

 في  الدارس  رغبة  و  حماس  يثير  أن  يمكن  ما  كل  التدريس  وثـقافتها

 يجب أن تكيف الطرق و تزود بكل عناصر التشويق . متباعة التحصيل

 المادة  حب  و  العمل  في  الرعية  الدارس  في  تخلف  أن  يمكن  التي

 آلنه من غيرعنصر التشويق٬ فإن تقدم الدارس في , المدروسة

 . يل أية مادة سيكون ضعيفا تحص

 Rational Order Of Progresion منهج التقديم األولويات : ثامنا

 الثـقافي  المحتوى  تقديم  مراعاة  األساس وجوب  بهذا  والمقصود

 آلنها  أخرى  لمواد  الحقة  تدريسها  يحسن  مواد  فهناك  األولوية حسب



 عليها  إلى . تعتمد  قبل غيرها  سرعة و و أن هناك مواد يؤدى تدريسها

 . إتـقان عملية التعلم

 The Multiple Line Of Approach انتـقاء األصالح : تاسعا

 جوانب  من  وثـقافتها  العربية  اللغة  تعليم  يتم  أن  به  المقصود  و

 متعددة و يتخذ لذلك عدة طرق بشرط أن تكون ذلك بشكل متالق طالما

 . كان ذلك  مؤديا إلى سرعة و إتـقان في عملية التعلم

 زوايا ي  من  للطالب  تـقديمهما  عند  وثـقافتها  اللغة  تعالج  أن  جب

 أشكال مختلف العمل٬   و بطرق مختـلفة و في كل طريقة يقدم  متعددة

 . هذا إذا فشلت الطريقة الواحدة في إفهام الدارس

 كيفية تقديم المحتوى الثـقافي . د

 لتعليم اللغة العربية  لغير الناطقين بها

 اللغة العناصرالت إن  في  الثـقافي  المحتوى  تـقديم  كيفية  تمثـل  ي

 وهي  أشياء  ثالثة  هي    تعليم العربية  الثـقافي أهداف  طرق , المحتوى

 . ٥۳ المحتوى الثـقافي وسائل تعليم , المحتوى الثـقافي تعليم

  . رشدي أحمد طعيمة . د 53                                                                          الطبعة التالتة٬ , 

٥۹ ص , ) م ۱۹۸۹ , الناشر كلية التبية  جامعة المنصورة : مصر (



 المكونات واضحة  هذه  بين  تتحرر . والعالقات  فاألهداف عندما

 طرق و الوسائل المناسبة لتعليم و تحديد ال شكال تكون أساسا الختيار األ

 : وإليكم تـفصيلها كيما يلي . اللغة العرية

 األهداف تعليم المحتوى الثـقافي . ۱

 هذين  تحت  هي  الثـقافي  المحتوى  تعليم  أهداف  من  الغاية إن

 و المراد بالتعبير هو يستطيع الدارس أن . التعبير و الفهم : الغرضين

 . اها أو كتابة من الكفاية الثـقافية العربية يبين أو يفسر عما   في نفسه شف

 العربية  الثـقافية  يستوعب الكفاية  أو  يعلم  أن يدري أو  الفهم هو  أما  . و

 ٥٤ . ألن هذه الكفاية من أهداف تعليم كتاب العربية بين يديك

 العامة  أن : األهداف  تجب  التي  المواصفات  هي  بها  والمراد

 الطال  مع  معاملة  المدرس في  إعداده يتصف بها  عملية  بعد  ثـقافيا  . ب

 ٥٥ : فاألهداف العامة في تعليم المحتـوى الثـقافي هي كما يلي

 أن يعتـز الدارس بلغته العربية باعتبارها عنصرا أصيال من ). ۱

 . شخصية األمة اإلسالمية

 في ). ۲  فضائلها  و  العربية  اللغة  بخصائص  يعتـزالدارس  أن

 . ماضيها و حاضرها

 ارس بالمبادئ االجتماعية و الروحية و بالمبادئ أن يتـشبع الد ). ۳

 . اإلسالمية الخالدة التي تـقوم عليها حي المجتمع

  . جودت الركابي . د 54                                     الثانة٬ ,   الناشر دار : لبنان  بيروت ( الطبعة

 ۲۷ ص , ) م ۱۹۹٦ , المعاصرة الفكر
55                  ۷۳  ۷٤ ص , 



 صحيحا ). ٤  فهما  اإلسالمية  العربية  البالد  الدارس عن  يفهم  أن

 . بحيث تـبرز في ذهـنه وحدة األمة اإلسالمية

 أن يلم الدارس بما يتناسب مع مرحلة النمو التي يمرها إلماما ). ٥

 . اما باألحوال العالمية خاصة بالبالد العربية اإلسالمية ع

 والمراد بها هي وصف سلوك المدرس في : أما األهداف الخاصة

 و  معارف  من  تـشتمله  بما  التعليمية    المواد  و  الطالب  مع  معاملة

 ت  مهارات  قيم  و  تعليمها ـ اتجاهات  طرق  و  العربية  باللغة  . تصل

 ٥٦ : محتوى الثـقافي هي فأماألهداف الخاصة في تعليم ال

 أساس ). ۱  على  الطالب  لدي  القوية  اإلسالمية  العقيدة  بناء

 . الدراسة والفهم و اإلقناع

 نمو الوالء ). ۲  و  صحيحا  فهما  اإلسالم  الدارس علي فهم  قدرة

 . لإلسالم و االعتـزاز به و العمل على تحقيـق قيمته و مبادئه

 األ ). ۳  النواحي  جميع  في    المجتمع  و نمو  الثـقافية  و  خالقية

 . القومية و اإلقتصادية و االجتماعية و السياسية

 كل ). ٤  يؤثر  التي  الفرد  نمو  جوانب  بين  السليم  التوازن  تحقيق

 . منها في غيره و يتأثر به

 . االهتمام بالعلم و ربط العلم بالعمل و النظرية بالتطبيق ). ٥

 . صالحية الفرد ليكون عضوا نافعا في مجتمعه ). ٦

   , أحمد فؤاد محمود عليان 56                                               دار : رياض . ( الطبعة األولى , 

۹۹ . ٬  ص ) م ۱۹۹۲ , المسلم للنشر و التوزيع



 و ). ۷  التراحم  من  متينة  أسس  على  االجتماعية  العالقات  قيام

 المودة و اإليثار و التضحية و غيرها من القيم التي دعا إليها

 . اإلسالم

 الشورى و ). ۸  التضامن و التكامل و  انتشار أساليب التعاون و

 . العمل الجماعي التي هي جميعا من أسس تـقّدم المجتمع

 لنواحي األخالقية و الثـقافية و القومية نمو المجتمع في جميع ا ). ۹

 . و االقتصادية و االجتماعية و السياسية

 العالقات األسرية المتينة ). ۱۰  الشعور باالنتماء األسري و نمو

 التي تؤدي إلى حسن الرعاية األبوية لألبناء و إلى بر األبناء

 الواجبات  الوعي الكامل بالحقوق و  و األمهات و اآلباء مع

 ٥۷ . ة األسري

 و  القراءة  لموضوعات  محاورة  تكون  أن  ينبغي  األهداف  هذه

 . أشكال الحوار في كتب تعليم العربية كلغة ثانية

 تحديد  عليهاضرورة  وضعت  التي  المبادئ  بعض  يلي  فيما  و

 : ٥۸ األهداف  عند تعليم اللغة العربية و ثـقافتها  وهي

 المحتوى ). ۱  لتعليم  الثـقافي يجب أن تختار األهداف المقـترحة

 الحضارة  و  العـربية  باللغة  الدارس  وصل  تؤمن  بحيث

 الناقة . د . أ 57  كامل    . محمود                                                                الثانة ,   الطبعة

 ۲٥٤ . ص , ه ۱٤۲٤ , . إيسيسكو , منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثـقافة : مصر  القاهرة (
   . محمد أحمد ساليم الرشيد . د 58                                                          الطبعة الثانة٬ , 

۲۰۸ . ٬  ص ) م ۱۹۸٤ , الناشر دار الفكر المعاصرة : قاهرة (



 ما  و  أغراضهم  و  ميولهم  و  حاجاتهم  مراعاة  مع  اإلسالمية

 . تسمح به قدراتهم و استعدادهم

 أن تعمم األهداف على نمو يسمح باستمرارية النمو اللغوي و ). ۲

 ة الثـقافي و زيادته و بتـنمية العديد من القدرات المتصلة باللغ

 العربية و بالرصيد الغني من خبرات  الدارسين السابقة على

 و    الحقيقة    هو أساس قوي للدوافع  الرصيد  أن هذا  أساس 

 . للتعبير  و للنمو في الثـروة اللفظية و الفكرية

 و ). ۳    االتجاهات  و  العادات  تـنمية  هي  األهداف  نتيجة  أن

 ل  طبقا  الدارس  عند  ثـقافتها  و  اللغوية    تسمح المهارات  ما

 المهارات , قدراته  و    االتجاهات  و  العادات    هذه  ألن

 و  كالما  و  الدارس استماعا  عـند  االتصال  لعـملية  ضرورية

 ٥۹ . قراءة و كتابة

 المحتوى الثـقافي تعليم طرق . ۲

 الطريقة هي عبارة عن خطة عامة الختيار و تنظيم عرض المادة

 ثـقافتها  إجرا . اللغوية و  ركن هام من ٦۰ . ئ فالطريقة شيء  و هي أيضا

 تعـدد  و  تحتمل اختالف األراء  فنية  عملية  أركان حسن التدريس ألنها

  . علي أحمد مدكور . د 59                                     . الناشر دار الشواف : قاهرة ( الطبعة الثانة . 

 ۳۳ ص , ) م ۱۹۹۱ , معهد الدراسات و البحوث التربوية
  . أزهرأرشد 60                                                                             : ريو ( الطبعة األولى٬ , 

٦ ص , ) م ۱۹۹٦ , " عالء الدين " معة اإلسالمية الحكومية الناشر كلية التربية الجا



 النظر  طرائـق , وجهات  التربية  أفق  في  تبدو  أن  إذن  عجيبا  فليس

 ٦۱ . متعـددة

 منها  طرق  الثـقافي  المحتوى  تعليم  المباشرة٬ : وفي  الطريقة

 النفسية  الطريقة  القواعد٬  و  الطريقة الطريقـة الترجمة  السيكلوجية٬  أو

 الطريقة السمعية الشفهية , الصوتية  الطريقة الطبيعية٬ الطريقة القراءة٬

 و الطريقة لتعليم المهارات األربع في القدرة و الكفاءة  اللغوية و طريقة

 ٦۲ . تدريبات األنماط اللغوية و غير ذلك

 ا الطريقة بمعناها العامة هي الخطة التي يرسمها الفرد ليحقـق به

 وفى أقصر وقت هدفا  فى أقـل جهد  من عمل من األعمال  وأما . معينا

 عند األستاذ الدكتور محمود كامل الناقة فهي الخطة التي يسلكها المدرس

 ٦۳ . فى إلقاء درسه ليكـفل النجاح فى التربية والتعليم

 فالعامة يراد بها المواد الدراسية . والطريقة نوعان عامة وخاصة

 بتدر  خاصة  طرق  اختالفات . يسها لها  بتعـدد  الطرائق  تعـدد  لقد

 ٦٤ : ومن أهم طرق تدريسه . االتجاهات ومداخل تدريس المحتوى الثـقافي

 المباشـرة طريقـة ). ۱

  . جودت الركابي . د 61                                  الناشر دار الفكر : لبنان  بيروت ( الطبعة الثانة٬ , 

 ۳۸ ص , ) م ۱۹۹٦ , المعاصرة
62                      ۲۱ ص , 
   . محمود كامل الناقة . د . أ 63                                                              –            –        

                                                                                            األولى ,   م أ جامعة : رياض ( ٬ الطبعة

 ۷٦ ص ) م ۱۹۸٥ / ه ۱٤۰٥ , القرى
64                  ۷۸ ص , 



 القواعـد والترجمة طريقـة ). ۲

 السمعية الشفـوية طريقـة ). ۳

 القراءة طريقـة ). ٤

 السمعية البصرية طريقـة ). ٥

 االنتـقائية طريقـة ). ٦

 وذلك ألن . أحسن؟ ليس هناك طريقة أحسن من غيرها أي طرق

 الغـرض من تعليم المحتوى ) أ : تحديد الطريقة يتوقف على أمور أهمها

 الثـقافي ) ب . الثـقافي  المحتوى  تعليم  المادية ) ج . موقف  اإلمكانات

 . اللغوية و الثـقافية

 الطرق  يحدد  مما  الثـقافي  المحتوى  تعليم  أغراض  تعـدد  إن

 فعند ما يكون الغرض من تعليم اللغة وثـقافتها للحصول على واألساليب

 وعند . ثـقافة أصحاب اللغة يجب أن أنسب الطرق هي طريقة الترجمة

 الغرض ت  يكون  التي ـ ما  اللغوية  بالمهارات  المعلمين  من زويد  تمكنهم

 أن أنسب الطرق هى التى تركز  نجد  االتصال الشفوى بأصحاب اللغة

 القراءة  مهارات  الطريقة على  أو  المباشرة  الطريقة  مثـل  والكتابة

 عن إجابة . السمعية الشفوية  إذن فالسؤال الذى يجب أن تبحث له دائما

 أى الطرق أنسب وأفعل فى تحقيق أغراض معينة فى وقت معين : هو

 ومع مستوى طالب معين فى مواقف معينة ؟

 تل  أو  الطريقة  هذه  أساليب  يطوع  أن  يستطيع  الناجح  ك والمعلم

 يحـس أنها  التى  بالدرجة  ويبدل  منها  ويغير  بحبرته  األغراض ويعينها

 تحقيقها  ينبغى  األغراض التى  تمام  أي . تناسب  أن  نقول  أن فنستطيع



 قد تكون فعالة فى موقف وفاصلة فى موقف . طريقة من طرق التدريس

 ٦٥ . تتغير أخر إذا طبقت بدون مرونة وبخطوات ثابتة ال

 . والترجمة طريقة القواعد : أوال

 وهى طريقة قديمة لم تـقم على فكر أو نظر معين فى ميدان تعليم

 التربية  ميدان  أو  وثـقافتها  اللغة . اللغة  تعليم  إلى  تاريخها  يرجع  ولكن

 تعتبر  اللغتين  هاتنين  دراسة  كانت  ما  عند  اإلغرقية  واللغة  الالتينية

 وترجمتها فى ولذلك كانت قراءة النصوص . مفتاحا للفكر واألدب القديم

 . هذه الطريقة وأيضا التدريب على الكتابة شيء هاما ورئيسيا

 : ٦٦ وأهم األهداف من تطبيق هذه الطريقة فيما مضى ما يلى

 حفظ قواعـد اللغة وفهم ثـقافتها . ) ۱

 عن . ) ۲  بدقة  وثـقافتها  اللغة  فهم  و  كتابة  على  الطالب  تدريب

 إلى  لغتهم  من  الترجمة  فى  المنظم  التدريب  اللغة طريق

 . الهدف وبالعكس

 على تزيدهم . ) ۳  بتدريـبهم  واسعة  ثـقافية  و  أدبية  لفظية  بثروة

 تحديد  وعلى  الوطنية  لغتهم  إلى  النصوص األجنبية  ترجمة

 . الدالالت األدبية لما قرأ

 . طريقة المباشرة : ثانيا

  تعليم . رشدي أحمد طعيمة . د . أ 65                                                                      بعة الط 

 , ) م ٬ ۱۹۸۹ مصر  القاهرة .  إيسيسكو , منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثـقافة ( , الثانة
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 ردا على طريقة القواعد والترجمة٬ ظهرت الطريقة المباشرة التى

 : ى تمتاز بما يل

 من ). ۱  بدال  الكالم  لمهارة  األولوية  المباشرة  الطريقة  تعطى

 مع  اللغة  أن  أساس  على  والترجمة  والكتابة  القراءة  مهارة

 . ثـقافتها هي الكالم بشكل أساسي

 تتجنب هذه الطريقة استخدام الترجمة فى تعليم اللغة وثـقافتها . ) ۲

 على  الضرر  شديدة  الجدوى٬  عديمة  وتعتبرها  تعليم األجنبية

 . اللغة و ثـقافتها المنشودة وتعلمهما

 فى تعليم . ) ۳  بالنظر إلى هذه الطريقة٬ فإن اللغة االم المكان لها

 . اللغة األجنبية و ثـقافاتها

 تدل . ) ٤  وما  الكلمة  بين  المباشر  االقـتران  الطريقة  هذه  تستخدم

 والموقف و  الجملة  بين  المباشر  االقـتران  تستخدم  كما  عليه

 فيه المحتوى  يستخدم  الذى  الطريقة . الثـقافي  سميت  لهذا

 . بالطريقة المباشرة

 أسلوب ال . ) ٥  الطريقة  هذه  والحفظ ( تستخدم  حيث ) التقليد

 وأغانى  وثـقافتها  األجنبية  باللغة  جمال  الطالب  يستظهر

 . ومحاورات تساعدهم على إتـقان اللغة المنشودة وثـقافتها

 فى األتي  المباشرة  اكتساب الطالب القدرة يتخلص هدف طريقة

 على التفكير باللغة الهدف ومحتواها الثـقافي سواء كان ذلك فى المحادثة

 الجديدة  اللغة  استعمال  هي  ذلك  إلى  والوسيلة  والكتابة  القراءة  فى أو



 بين المعلم والطالب  االجتـناب عن . استعماال مباشرا  ينبغي   وعلى هذا

 . تعبير و كذلك فى الترجمة فى شرح المفردات وال استعمال لغة األم

 ويرون أن تعليم الكالم يجب أن يسبق تعليم القراءة والكتابة وأنه

 وفى . ال بد من مدخل شفهي فى تدريس كل المواد حتى القراءة والكتابة

 تستعمل شرح  ولكن  األم  لغة  تستعمل  ال  المرحلة  أول  فى  المفردات

 والصور واألفعال الحركية لربط المفردات  فيما اإلشارة  ثم  بمد لوالتها

 ضوء  فى  ثـقافتها  و  الجديدة  باللغة  والتعبيرات  المفردات  تـشرح  بعد

 . المفردات والجمل التي عرفها الدارسون

 . طريقة القراءة : ثالثا

 لقد ساعدت هذه الطريقة بعد أن ظهر رأي أن أهداف تعليم اللغة

 تحقيقها  ليمكن  محدودة  تكون  أن  ينبغى  وثـقافتها  الموقت األجنبية  فى

 لها  الفترة . المخصص  تحدد  ما  عند  تحقيقه  يمكن  الذي  الهدف  وأن

 القدرة على القراءة نحو النصوص اللغوية و  الزمنية بعامين هو تـنمية

 . الفهم على جانبها الثـقافي

 و من أهداف طريقة القراءة القدرة على قراءة اللغة األجنبية وفهم

 بالقرا  استمتاع  و  سهولة  فى  جمل . ءة ثـقافتها  إنتاج  إلى  ذلك  يؤدى

 . صحيحة عند الكتاب وإجاده النطق عند التكلم

. طريقة السمعية الشفوية : رابعا



 جاءت هذه الطريقة رّد فعٍل للطريق التـقـليدية وللطريقة المباشرة

 ) الطريقة الشفوية ( معا و للطريقة السمعية الشفوية مستويات أخرى مثـل

 . هم مالمحها ومن أ ) الطريقة اللغوية ( و

 على . ) ۱  الشفوية  السيطرة  ضرورة  هي  الصحيحة  البداية  إن

 ويجب أن يصاحب . المواد الدراسية قبل تقديم شكلها المكتوب

 والتـنغيم  الحروف  بنطق  كبيرة  عناية  النظام  فيكون . هذا

 هو  اللغة  مهارات  لتعليم  الحديث – االستماع : الترتيب

 . الكتابة – القراءة –

 هذه . ) ۲  التعبيرات وتبدأ  تتضمن  حوارات  تعليم  الطريقة

 الهدف  الثـقافة من اللغة  فهم  المستخدمة فى الحيات اليومية و

 . وتعليم التراكيب األساسية الكثيرة الشيوع

 ليسيطر . ) ۳  والتـقـليد  الحفظ  طريق  عن  التراكيب  هذه  تدريس

 لطالب عليها سيطرة أوتو ما تيكية على أي مثير لغوي و فهم

 . من اللغة الهدف الثـقافة

 . يسير التعليم سيرا تدريجيا من السهل إلى الصعب . ) ٤

 الحاالت الضرورية . ) ٥  في  إال  األم  اللغة  استخدام  عن  االبتعاد

 . التى يتعذر فيها الفهم

 . يعتبر النحو وسيلة لغوية . ) ٦

 التراكيب . ) ۷  على  بالتدريبات  خاصة  عناية  الطريقة  هذه  تعنى

. ة األم التى تختلف عن تراكيب لغ



 مثـل . ) ۸  الحديثة  المعينة  الوسائل  باستخدام  الطريقة  توصى

 االستماع  مرحلة  فى  خاصة  اللغوي  المعمل  فى  األشرطة

 . والحديثة

 من اللغة . ) ۹  الثـقافة  فهم  المسائل اللغوية  بمراعة  الطريقة  تـقوم

 . الهدف التى يجهل الدارس تماما وال يقع فى أخطاء كثيرة

 . عية البصرية طريقة السم : خامسا

 : تختلف هذه الطريقة السمعية الشفوية فى أمور أهمها

 . إن هذه الطريقة تستعد الترجمة على اإلطالق . ) ۱

 مع . ) ۲  أجنبية  لغة  يتعلم  الذى  الدارس  أساس  على  تعتمد  إنها

 تكييف على اللغة  بسبب عدم  بعض أصواتها  أهم  هو  ثـقافتها

 . المتعلمة الجديدة

 الصع . ) ۳  األصوات  على وضع  تساعد  مناسبة  تركيبات  فى  بة

 . تمييز هذه األصوات

 . االجتهاد عن تحليل اللغة و فهم محتواها الثـقافي . ) ٤

 اللغة . ) ٥  الطريقة  إن  هذه  نظرية  مفردات  على  تتألف من  ال

 من  إال  يفهم  ال  التراكيب  فى  عنصر  كل  تراكيب  هي  وإنما

 . خالل عالقـتهما بما حوله من عناصر

 ية ثانية يجب استخدمة على حذر٬ فيركز اهتمام هذه اللغة أهم . ) ٦

 بالوسائل  اهتمامها  من  أكثر  البصرية  الوسائل  على  الطريقة

. السمعية فتستخدم مجموعة من الصور والرسومات



 . طريقة اإلنـتـقائية : سادسا

 الثالث تأتى  الطرق  على  ردا  اإلنتقائية  السابقة الطريقة

 : ة هي واالفتراضات الكامنة هذه الطريق

 كل طريقة فى التدريس لها محاسنها ويمكن االستفادة منها فى . ) ۱

 . تدريس اللغة األجنبية و فهم محتواها الثـقافي

 ال توجد الطريقة المثالية تماما أو الخاطئة تماما ولكل طريقة . ) ۲

 . مزايا وعيوب وحجج لها عليها

 أن من الممكن النظر إلى الطرق الثالث السابقة على أساس . ) ۳

 على أساس  يكمل البعض اآلخر٬ بدال من النظر إليها  بعضها

 . أنها متعارضة أو متـناقضة

 ال توجد طريقة التدريس واحدة تناسب جميع األهداف وجميع . ) ٤

 اللغة  تدريس  برامج  أنواع  وجميع  المعلمين  وجميع  الطالب

 . األجنبية و فهم محتواها الثـقافي

 التركيز . ) ٥  التدريس هو  فى  وليس المهم  وحاجته  المتعلم  على

 . الوالء لطريقة تدريس معينة على حاجات المتعلم

 على المعلم أن يشعر أنه حرف استخدام األساليب التى تناسب . ) ٦

 تدريس  لطرق  األساليب  انتحاء  عن  النظر  بعض  الدارسين

 . ٦۷ مختـلفة
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٤٤ . ص , ) م ۱۹۹۲ , المسلم للنشر و التوزيع



 المحتوى الثقافي وسائل تعليم . ۳

فهو , تـنوع طرق التعليم فيه كما أن مجال تعليم المحتوى الثـقافي م

 لتسهيل وظائف مدرس  بحظ وافر  الوسائل التعليمية  كذلك بتعدد  يتميز

 العربية  يكون . اللغة  لكي  التعليمية  الوسائل  عرض  أغراض  من  و

 . يجب أن يستعين المدرس بوسائل معينة , المحتوى الثـقافي حيا و مشوقا

 الوسائل ـ ت  ع قوم  جميع  في  رئيسي  بدور  التعليم التعليمية  مليات

 قوم في المؤسسات التعليمية المعروفة بالتعليم النظامي أو ـ والتعلم التي ت

 Formal“ الرسمي Education” في   أو  والجامعات  والمعاهد  كالمدارس

 عمليات التعلم التي تحدثخلرج هذه المؤسسات٬ ويباشر الفرد فيها التعلم

 من المعر  فة وتسمى بالتعليم على مسئوليته وبرغبة منه فى االستزادة

 ٦۸ ”Informal Education“ الغير رسمي

 تعريف الوسائل : أوال

 الرسالة وتعرف  أو القنوات التي تمر خاللها  القناة  الوسائل بأنها

 بين المرسل والمستقبل فهي باختصار عبارة عن قنوات لإلتصال ونقل

 ). ۳۱ : ۱۹۹٦ ى٬ ج الطوي ( المعرفة

 أن نصف  التعليمي " قبل  المواد الوسائل  بين  نميز  أن  لنا  يحسن  ة

 التعليمية  وتسمى . واألجهزة  التعليمية  Instructutional“ فالمواد materials” 

  . علي أحمد مدكور . د 68                                  معهد الدراسات و . الناشر دار الشواف . 
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 ذلك  وغير  والنماذج  والصور  والخرائط  واألسطوانات  األفالم  وتشمل

 أحيانا  التعليمية فيشار إليها ”Software”. من المواد ويقال لها  األجهزة  أما

 Audio“ بالمصطلحلت التالية Visual” أو “Hardware” 

 : ٬ ۱۹۹٦ الطويجى ( ويقصد بالوسائل التعليمية المواد واألجهزة معا

 لتوصيل ). ٤۱  تستخدم  أن  تمكن  األشياء  كانت  إذا  بالوسيلة  وتسمى

 التدريس في الموقف التعليمي  في تحقيق الهدف من عملية  ال ( الرسالة

 ). ۱۳ : توهرو٬بدون السنة

 الوسائ  والحالة وهناك من يصف بأن  هي كل شخص والمواد  ل

 بها  ينالوا  بها  ويتجربوا  بها  يتعلموا  ألن  للتالميذ  الفرصة  تعطي  التي

,Winkel). الحاالت 1991 : 187) 

 : ل تأتي تحت النقط اآلتية ـ الوسائ ن خص أ ل ومن تلك اآلراء ن

 ن الوسائل وعاء من الرسالة التي أراد المرسل أن يوصلها إ ). ۱

 . إلى المستقبل

 التعليم هي رسالة وأن المواد التي أراد المرسل أن يوصلها ). ۲

 ٦۹ . والهدف منها وقوع عملية التعليم والتعليم

 الهدف من استخدام الوسائل : ثانيا

  . محمود رشدي خاطر مع األخرين . د 69                                                             

                                              ۱۹۸۳ . الطبعة الثانية . القاهرة . الناشر دار المعرفة .  ٤٦۳ ص , 



 الوسائل الهدف  استخدام  من  أو األساس  المعلومات  لتكون

 كالمستقبل (Message) الرسالة  الطالب  يقبلها  المرسل  بها  يتصل  التي

(Receiver) أكثرها قبوال ) Soeparno ٬ ۱۹۸۷ : ٥ .( 

 : ر الختيار الؤسائل التعليمية٬ منها ـ ي ـ المعاي : ثالثا

 كتقديم ). ۱  الغرض الذي نسعى إلى تحقيقه٬  مع  توافق الوسيلة

 الثـقافي الم  أو حتوى  المهارات  لبعض  التلميذ  اكتساب  أو

 اتجاهاته  لتقديم األ ف . تعديل  تصلح  مثال  المتحركة  فالم

 لم ها بينما ي ومات التي يكون عنصر الحركة األساسي ف المعل

 في  ذلك  الحركة يوجد  تكن  إذا  بالغرض  مهمة الصور

 . بالموضوع

 ت ). ۲  التي  المعلومات  للواقع ـ صدق  ومطابقتها  الوسيلة  من  قدم

 الموضوع  عن  متكاملة  صورة  أن . وإعطائها  يجب  ولذلك

 إذ ٬ رفة نتأكد أن هذه المعلومات ليست قديمة أو ناقصة أو مح

 الجائز  التغير من  سرعة  الوسائل  هذه  إنتاج  يساير  ال  أن

 في ـ والت  الحال  هو  كما  الكثيرة  المعرفة  المجاالت  في  قدم

 . بعض الخرائط والكرات األرضية

 فكثيرا ما نجد . مدى صلة محتوياتها الوسيلة بموضع الدراسة ). ۳

 كثيرة  أجزاء  الوسيلة أن  وثيقة  ليست  التعليمية  األفالم  من

 بالموضع الذي يدرسه التالميذ مع ما يمتاز به الفيلم من الدقة

. العلمية والتصوير الجيد



 وخبراتهم ). ٤  ومستوى ذكائهم  التالميذ  ألعمار  الوسائل  مناسبة

 تهي  التي  الجديدة  بالخبرات  تتصل  التي  هذه أ السابقة  ها

 وذلك من حيث اللغة المستعملة وعناصر الموضع . الوسائل

 . يقة الغرض الذي تعوضه طر

 أو ). ٥  مقطعا  الفيلم  يكون  فال  جيدة  حالة  في  الوسيلة  تكون  أن

 التصوير غير واضح أوالخرائط ممزقة أو التسجيل الصوتي

 . ألن هذه العيوب تعوق التعليم . مشوشا

 أو المال الذي يصرفه المدرسة أو أن تساوى الوسيلة الجهد ). ٦

 ن يكون العائد وينبغي أ . التلميذ في إعدادها والحصول عليها

 كانت  وإال  عليها  ينفق  ما  مع  يتناسب  الوسيلة  استخدام  من

 اقتصادية  من ٬ غير  أكثر مناسبة  ووجب البحث عن غيرها

 . تصادية ـ الناحية االق

 أن تؤدى الوسائل التعليمية إلى زيادة قدرة التلميذ على التأمل ). ۷

 أن  ويجب  العلمي  والتفكير  المعلومات  وجمع  والمالحظة

 وتأكيدها نختار  األساليب  هذه  تحقيق  إلى  أقربها  منها

 . وتنسيقها

 لكل ). ۸  والتكنولوجي  العلمي  التطور  مع  الوسائل  تناسب  أن

 . ۷۰ مجتمع
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 . يمها ـ قي ـ القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية وت : رابعا

 ولكي نحصل على أكبر فائدة من استخدام الوسائل التعليمية يجب

 يتبع  التي تكون في مجموعها على المدرس أن  طة خ الخطوات التالية

 اآلتية (Plan) عامة  المراحل  أشمل  الوسائل  هذه  الستخدام  : متكاملة

 ). ٦ : ۱۹۹٦ الطويجى٬ (

 (Preparation) مراحل اإلعداد ). ۱

 يحتاج األمر إلى أمور كثيرة تؤثر جميعها في النتائج التي نحصل

 رسم . ) ب ( إعداد الوسيلة . ) أ ( : عليها واألهداف التي نسعى إلى تحقيقها

 . إعداد المكان . ) د ( تهيئة أذهان الدارسين . ) ج ( خطة للعمل

 (Utilization) مراحلة اإلستخدام ). ۲

 التعليمية و نت  الوسائل  من  االستفادة  كبير  قف  حد  على  إلى

 اشتراك  ومدى  الوسائل  استخدام  في  المدرس٬  يتبعه  الذي  األسلوب

 إيجابيا  في الحصول على الخيرة عن طريقها ولمسئولية التلميذ اشتراكا

 ۷۱ . المدرس في هذه المرحلة عدة جوانب

 للتعلم فمسئولية األولى٬ تهيئة المناخ المناسب 

 الوسيلة   استخدام  من  الغرض  لنفسه  يحدد  أن  الثاني  األمر

 . التعليمية في كل خطوة أثناء سير الدرس

 ال  الوسائل  في استخدام  الضرورية  األمور  أن يعمل ومن  تعليمية

 وال يقتصر (Learning Medium) المدرس على االستفادة منها كوسيلة للتعلم
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 كمجرد وسيلة لتوضيح التدريس  Teaching) على استخدامها Medium) ففي 

 منها  التلميذ  موقف  يكون  الثانية  يستقبل س موقفا الحالة  أن  مهمته  لبيا

 لتلميذ دور إيجابي يخطط ل ى ف وأما الحالة األول . المعلومات التي نقدمها له

 في ذهن المدرس  المدرس على تحقيقه حيث يكون الهدف واضحا  مع

 والتلميذ على السواء ويتبع المدرس كثيرا من األساليب التي تساعد على

 . بين التلميذ و المواد التعليمية Interaction المزيد من التفاعل

 (Evaluation) التقييم مراحلة ). ۳

 الوس  تحقق  المدرس لكي  رسمها  التي  األهداف  التعليمية  ائل

 ي  للتقييم ج الستخدامها  فترة  ذلك  يعقب  أن  أن . ب  المدرس  يتأكد  لكي

 التعلم المنشود قد تحقق وأن الوسيلة األهداف التي حددها قد أنجزت وأن

 . التي استعملها تتناسب مع هذه األهداف

 (Follow Up) مرحلة المتابعة ). ٤

 اكتساب  أن  المفروض  في الخبرة من  الرغبة  زيادة  إلى  يؤدي

 تنمية هذه الخبرة واكتساب خبرات جديدة وينبغي أن يعمل المدرس عن

 وال شك أن استخدام . ذلك طريق استخدام الوسائل التعليمية إلى تحقيق

 الدرس  موضع  أثارها  التي  بعض األسئلة  على  يجيب  سوف  الوسائل

 نفس الوقت تساؤالت  في  بهذ ويثير  تتصل  األسئلة كثيرة  لذلك يجب . ه

 على المدرس أن يقوم بتهيئة مجاالت الخبرة الستكمال واستمرار عملية

,Soeparno). ۱۹۸٤ : ٥۳ ( التعلم



 النظم ). ٥  أسلوب  إطار  في  التعليمية  الوسائل  إستخدام

 ). ۷٥ : ۱۹۹۷ الطويجى٬ (

 التقييم

 اختيار الخبرات
 التعليمية

 اختيارواستخدام
 المواد واألجهزة

 التعليمية

 إعداد
 اإلمكانات
 الطبيعية

 تنويع الطريقة
 تجميع التالميذ
 حجرة الدراسة

 تحديد دور
 المدروس
 والتلميذ

 تحديد األهداف السلوكية

 الدرس موضوع اختيار

وضع استراتيجية الدرس



 ۷۲ تصنيف الوسال . ٦

 : الخطوط فكما يلي بيان و أما
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 الوسائل السمعية الوسائل الذوقية
 البصرية

 الوسائل
 السمعية

 الوسائل
 البصرية

 اللعبة وتمثيل
 الثـقافي المحتوى

 الوسائل لتعليم اللغة

 الذوق
 المسح
 التوازن

 الشرائح
 الصوت
 الفيلم

 التليفزيون
 الفيديو والتسجيل

 الصوتية
(VRC) 

 إذاعة
 المسموعة
 التسجيالت
(PH) 

 االشفافة
 السبورة

 لوح الوبرية
 المسار المصورات

 صندوق القراءة
 وغير ذلك

 اللعبة اللغوية
الثـقافي المحتوى

 الكلمات
 المتقطعة
 قال سيمان
SCRAMBLE 
 وغير ذلك

 جهاز عرض
 الشفافيات

 األفالم الثابتة
 الفيلم الصامتة

 الفيلم
EPIDISCOP 
 وغير ذلك

 تمثيل المحتوى
 الثـقافي
 المسرحية
 التمثيليات
 االجتماعي

 التمثيليات النفسي
تمثيليات اللعبة



 للفصول :  أن تلك الوسائل تستخدم  الخطوط الكمالية  تبين هذه

 . الكبيرة والصغيرة وللتعلم الفردي

 تبين هذه الخطوط المقطعية أن تلك الوسائل تـناسب ألن تستخدم :

 . ة فقط للفصول الصغير

 تبين هذه الخطوط النقطية أن تلك الوسائل ال تتعلق كثيرا بتعليم :

 . اللغة

 النسَبة المائوّية . د

 : معنى النسبة المائوية هي

 العدد المائة . ۱

 % جزء من الجز الموحدة التي تعين بـ . ۲

 ۷۳ جزء مقدر . ۳

 : بمعنى Percent و في اللغة اإلنجليزية يقال لها

 % المائة و رمزها في . ۱

 جزء من مائة . ۲

 : هو Percentage و أما

 % نسبة مائوية و رمزها . ۱

 ) ٦۷۲ : ۱۹۸٦ البعلبكي٬ ( حتم أو عمولة في المائة . ۲
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 في  الدرجات المتحدة  أجزاء  من  هي جزء  المائوية  بالنسبة  تراد

 تعليم و أما المراد بالنسبة المائوية من مجموع الدرجة للتالميذ في . المائة

 في  التالميذ  لجميع  درجة  لها  الثـقافي  المحتوى  بوسيلة  العربية  اللغة

 الذي  هو  صحتها  المطلوبة  للدرجة  بالنسبة  موقعها  و  التجربة  مجموع

 ۷٤ . يقصد بذاتها

 وعلى سبيل المثال مجموع الدرجة للتالميذ في مجموعة التجربة

 بوسيلة المحتوى الثـقافي  اللغة العربية  بمعنى أن ۸۹ ٬ ۷ في تعليم  هذا

 الدرجة  هذه  المائة ۸۹ ٬ ۷ موقع  في  و . بالنسبة  الدرجة  ازدادت  كلما

 . اقتربت من المائة أصبحت أحسن
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 الفصل  و هي تصميم مباحث تـسعة توي على ـ يح الثالث إن هذا

 و المتغيرات للبحث و خطوات البحث و موقع التجربة ومدخل البحث و

 جمع عين  أداة  البيانات و  البحث و  جمع البيانات ة  منهج  و البيانات و

 : ويشرح الباحث هذه الجوانب كلها فيما يلي . أسلوب تحليل البيانات

 البحث و مدخل تصميم . أ

 ت  العنوان  تحت  التي  الرسالة  هذه  كتابة  في  الباحث  قويم ـ استفاد

 يديك٬  بين  العربية  سلسلة  في  الثـقافي  Mix) البحث تصميمي المحتوى

Research) الكيفي البحث تصميم : وهما (Metode Penelitian  Kualitatif) . و كذلك 

 الوقت ـ است  نفس  في  الباحث  الكّم تصميم فاد  Metode) ي البحث Penelitian 

Kuantitatif) . 

 وصفـية أما و  دراسة  فهو  الباحث  استخدمه  الذي  البحث  مدخل

 المعلومات التي و التعبيرات لكلمات و تحليلية٬ ألن البيانات تتـكون من ا

 ثم يحللها لها ترابط و تالزم وثــيق بالوقائع الظاهرة حين وقوع البحث

 البحث  نتيجة  ثم ). ۳۰۹ : ۱۹۹۳ , سهارسيمي ( الباحث لتكون  من  و

 ي المدخل كان  الستعراض ـ ست ـ الوصفي  حول عمل  دراسة النظريات

 ي ـ المحتوي الث  بين  العربية استيعاب الستعراض و ديك قافي في سلسلة



 سلسلة العربية بين الكتاب األول من قافي في ـ المحتوي الث التالميذ نحو

 . يديك

 Library Research) ( . ۷٥ تبي ـ المك البحث نوع من الرسالة هذه ب المراد و

 البحث و و المطالعة و القراءة تكرار و باالستذكار يقوم الباحث هو أن

 ٬ اجة إليها مستعينا بجميع الوسائط التعليمية التـقصي لطلب البيانات المحت

 ت  و  إذاعية  برامج  كتب و  الشبكة ـ من  طريق  عن  و  حاسوبية  و  لفازية

 يتعلق بمسائ " اإلنترنت " الدولية  للكشف موضوعات البحث٬ ل و ـ ومما

 بين  العربية  عن وصف المحتوى الثـقافي في الكتاب األول من سلسلة

 افي و موضوعاته٬ عن أهداف تعليم يديك من حيث أشكال المحتوى الثـق

 المحتوى الثـقافي٬ عن وسائل تعليم  المحتوى الثـقافي٬ عن طرق تعليم

 . المحتوى الثـقافي

 ي هو أن البيانات الكّم ا البحث نوع من الرسالة هذه ب المراد و أما

 لية ـ فصي ـ التي يحتاج إليها الباحث ال تكون صورة المعلومات البيانية والت

 الم  مضمون  ك عن  بل  فقط٬  والكمية ـ دخل  العددية  على صورة  و . ذلك

 ب  من , التجربي البحث يسمى  تأثيرا  يأخد  أن  البحث  هذا  يحاول  يعنى

 جهيدة  بمراقبة  اآلخر  المتغير  على  المعين  البحث . المتغير  هذا  يجري

 ۷٦ . باستخدام مجموعة التجربة
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 قام على الحالة ـ و المقصود بطريقة التجربة هي المالحظة التي ت

 Artifical صناعية ال Condition) ( ينظمها   الباحث و  لذلك كانت . حيث يجعلها

 نحو  الصناعية  طريقة  الباحث على  به  يقوم  الذي  البحث  هي  التجربة

 ۷۷ . موضوع البحث مع وجود المقيد

 وجود بحث عن وجود أو عدم هو ال و الهدف من البحث التجريبي

 كمية  مدى  أي  على  المسبب و  و  السبب  بين  عن العالقة  العالقة  تلك

 . ية ـ في المجموعة التجريب ) (Treatment طريق معاملة اصطناعية معينة

 : عرفنا شكلين أساسيـين من التجربة هما

 المسائ ) (Exploratip جولية : أوال  هي البحث عن  لت ـ و  أو  نمية ـ ل

 و ) (Hipotesa االفتراض المبدئي  السبب  بين  عالقة  عن

 . المسبب من المظهر

 ل أو ـ لبحث عن المسائ ل ست ـ و هي لي ) (Development طويرية ت : ثانيا

 لكن تهدف الختبار أو ٬ ) (Hipotesa نمية االفتراض المبدئي ـ لت

 ۷۸ . عن عالقة السبب و المسبب إلثبات االفتراض المبدئي

 و من جانب آخر تـنقسم طريقة التجربة إلى شكلين أساسين أيضا

 : و هما
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 الحق : أوال  True ية ـ يق ـ التجربة Experimental) ( عن   البحث  هي  و

 يقي بوجود ـ حق ل إمكانية العالقة بين السبب و المسبب بشك

 نت  بمعادلة  و  المقيد  مجموعة  و  التجربة  يجة ـ مجموعة

 الصحة ) (Treatment المعاملة  و  شديدة٬  معادلة  المقيد  و

 . الداخلية و الخارجية تامة

 التجربة : ثانيا  Quasi شبه Experimental) ( يق و   البحث  ترب ـ هي

 التجربة الحقيقية بحيث اليمكن تكوين المقيد أو االفتراض

 ذات صلة  العناصر  جميع  التسوية . المبدئي  بوجود  والبد

 الحدود  حسب  والخارجية  الداخلية  الصحة  تعيـين  في

 ۷۹ . الموجودة

 التجربة  بشبه  المسماة  التجربة  أسلوب  يستخدم  الباحث  وكانت

Quasi  Experimental) ( في ال يستخدم و   ال تستخدم  ألنها  الحقيقية  التجربة

 بت في أن ـ عملية التعليم والتربية أبدا٬ ألنه كثير من الحاالت التي صع

 تسوية ال عن طريق إما تمسك تماما إما عن طريق العشوائية الشخصية و

 الباحث شبه . تجريبية ال  الباحث أن لذلك استخدم  التجربة حيث يستطيع

 شبه ( ومن بعض أنواع هذه التجربة . الحالة الموجودة يمسك التسوية في

) هي ). التجربة Kasiram,1988 : 31) . PretesPosttest Control – Group  Design 

 ع  المدرسة  في  التالميذ ـ و  ألن  تعشئ٬  أن  للباحث  اليمكن  ندما

 سد ـ ف ـ يشتركوا في بحثه و اليمكن له أن يقسمهم في فصول معينة حتى ت
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 في هذه الحالة ـ ف . قط ـ درسة٬ ألجل ذلك البحث ف ه الَم ـت ين ـ ع الموعد الذي

 فصل ـ يك  الباحث ه و عين ٬ كان ل ما ـ كمث ) أ X ( في للباحث أن يستخدم

 . و هكذا ما فعله الباحث في تجريبه ٬ فصل التجربة ـ ك

 أو  قدرتهم  في  يقـتـربون  التالميذ  ألن  الفصل٬  ذلك  اختيار  أما

 التصميم ألن . العربية تـشبه قـدرتهم في دراسة اللغة  يختار الباحث هذا

 البحث  الفصلين (Object) موضوع  من  الفصل  هو  الباحث  يأخذه  الذي

 حتى  الباحث  يحولهما  ال  و  تصنيفهما  من  يوجد  ما  حسب  الموجودين

 . يتركهما كمثـل ما كانت

 موقع التجربة . ب

 موقع  البحث كان  الثانوية التجريبي العلمي هذا  المدرسة  في

 . واجاك ماالنج جاوى الشرقية ب ۱۰ ية في شارع الوو رقم الهدا

 خطوات البحث . ج

 تـين هما المرحلة قبل ـ على مرحل التجريبي يقام هذا البحث العلمي

 . ۸۰ أداء البحث و المرحلة التي يجري فيها البحث

 المرحلة التي قبل أداء البحث . ۱

 ت  يحتاج إليها  ما  المرحلة تعطى األنشطة  لبحث و يد ا ـ ف ـ ن ـ في هذه

 : هي  المعاملة من أمور تالية
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 المعاملة في إدارة برنامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية ). أ

 الحكومية ماالنج٬ وذلك من أجل الحصول على خطة البحث

 تحت العنوان تـقويم المحتوى الثـقافي في سلسلة العربية بين

 ر يديك٬ إلى أن وافق هذه خطة البحث المشرف الدكتور نص

 الماجستير  العربية الدين  اللغة  لتعليم  البرنامج  ورئيس

 . يس ـ يس لوب ـ للناطقين بغيرها الدكتور ترك

 اإلسالمية ). ب  التربية  مؤسسة  رئيس  نهضة " معارف " مقابلة

 من  إليه  االستئذان  خطاب  تسليم  و  ماالنج  لمحافظة  العلماء

 الحكومية  اإلسالمية  بالجامعة  العليا  الدراسات  برنامج  مدير

 إلى  بالبحث الموجه  على خطاب االستـئذان  للحصول  ماالنج

 . واجاك ماالنج " الهداية " رئيس المدرسة الثانوية

 الثانوية ) ج  المدرسة  رئيس  قادر٬  بحري  محمد  األستاذ  مقابلة

 تقويم " الهداية "  عن  العلمية  بالتجربة  يقوم  أن  واجاك ماالنج

 و تسليم خطاب المحتوى الثـقافي في سلسلة العربية بين يديك٬

 . ئذان إليه للتجريب العلمي ـ االست

 مرحلة تـنفيـذ البحث . ۲

 تجريب األداة ). أ

 األداة التي تستخدمها الباح ث ف ي جم ع البيان ات ف ي ه ذه التجرب ة

 لة المعروض ة عل ى ـ هي االختبار ال ذي رتب ه الباح ث نف سه٬ وه و األسئ

ف ي الكت اب عل ى في المحتوى الثـقا التالميذ لمعرفة كفاءتهم في استيعاب



 . وبع ده ت ـقديم المحت وى  الث ـقافي قبل األول من سلسلة العربية بين يديك

 سل سلة م ن األول ف ي الكتاب الكفاءات الثـقافية وتلك األسئلة مأخوذة من

 . العربية بين يديك التى سبق تعليمها

ـ  شتمل عل  ى ص  دق وأم  ا ش  روط أداة االختب  ار الجي  دة ه  ي الت  ى ت

 Content ( المحت   وى Validity ( ٬ والثب    ات ) Reliability ( ٬ وم    ستوى ال    صعوبة 

) Tingkat Kesulitan ( و معامالت التمييز ) Daya Beda .( ۸۱ 

 م معرف  ة ه  ذه ال  شروط الواج  ب توفره  ا ف  ي األداة يل  زم ـ حت  ى تـت

 ب ت و ل ذا لق د جّر . تجريبها قبل تطبيقها في جمي ع البيان ات تطبيق ا حقيقي ا

 ف ي المدرس ة الثانوي ة ) أ X ( مي ذات ف صل هذه األداة عل ى التالمي ذ و التل

 . واجاك ماالنج " الهداية "

 ) Content Validity ( صدق المحتوى ). ۱ (

 يق  صد . م  ن مواص  فات االختب  ار أو االمتح  ان الجي  د ه  و ال  صدق

 فاالختب ار ال صادق . بذلك أن االختبار يقيس الشيء الذي وضع من أجل ه

 ان االختب ار يه دف إل ى قي اس ف إذا ك . هو الذي يقيس ما يدعي أنه يقي سه

 االس  تيعاب ف  ال ي  صح أن يحت  وى عل  ى أس  ئلة تق  يس اإلم  الء أو النح  و

 ). ۱٦۷ : ۱۹۸۹ الخولي٬ (

 االختبار صدق المحتوى إذا كانت بنود االختبار مناس بة فالمراد ب

 العين ة ل ى تج رى ع فهي مطالبة المواد وألجل ٬ محتوى المواد الدراسية ل

 ألس ئلة لمحت وى الم واد الدراس ية تج رى ع ن التمثيلية٬ وإليجاد تناس ب ا
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 وهي الجدول التى تتضمن المواد المدروسة ورقم السؤال ٬ تكوين برامق

 . وعدد األسئلة حسب سعة المواد المدروسة

 و لتوفير درجة صدق عالية لالختبار يج ب أن يك ون المحت وى ذا

 الق ة بعاد أي ة م شكالت ثانوي ة ال ع ـ است . عالقة بالشيء الذي يراد قياس ه

 له  ا ب  ه٬ والت  ي تك  ون ب  ذاتها أكث  ر ص  عوبة م  ن ال  صعوبات ذات ال  صلة

 لالس  تيعاب أو و كلم  ا ك  ان االختب  ار قائم  ا عل  ى تحلي  ل دقي  ق . باالختب  ار

 لعناصر التي يود قياسها كان ذلك مؤشرا على أن االختبار ل للمهارات أو

 . صادقا٬ و إنه يؤدي إلى الهدف المطلوب

 ۸۲ : وهي . صدق و هناك أنواع كثيرة من ال

 صدق المحتوى : أوال

 الصدق التجريبي : ثانيا

 صدق بنود االختبار : ثالثا

 ال  ذي يتعل  ق " ال  صدق " و أم  ا الباح  ث سي  ـبين ف  ي بحث  ه هن  ا ع  ن

 ٬ ألن هذه الصدق الذي سيخبر " صدق المحتوى " بالمواد أو ما يسمى بـ

 المواد توافق مع " االختبار " لنا هل كانت األداة التي سيستخدمها الباحث

 . التي يعلم بها في فصل التجربة

 و الم  راد بال  صدق يعن  ى ف  ي المق  ام األول بم  ا يج  ب أن يت  ضمنه

 و م  ا يت  ضمنه االختب  ار يعتم  د عل  ى تحلي  ل جي  د للغ  ة الم  راد . االختب  ار

 و على تحلي ل أدق للمحت وى الث ـقافي قي د االختب ار و أله داف . اختبارها
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 قريب ك ل الجوان ب ف ي ـ بار بالت ـ لذا يجب أن يعطي بم واد االخت . الدورة

 ل ك ل منه ا٬ و بحي ث تك ون ـ وتك ون بح سب ن سب ثـق . مقرر المدرسون

 ل  ذا ف  إن . العالق  ة ب  ين بن  ود االختب  ار و أه  داف ال  دورة دائم  ا واض  حة

 ألن  ه يؤك  د للم  درس أن االختب  ار . توص  يف محت  وى االختب  ار مه  م ج  دا

 سب مناس  ب يت  ضمن ك  ل الن  واحي الم  راد قياس  ها بق  در الم  ستطاع و بن

 متوازنة دون أن تحيز لتـلك األنواع من البنود التي يسهل بناؤها بسرعة

 . أو تلك المراد الدراسية التي يسهل استخراج أسئلة منها

 ) Reliability ( االختبار بات ـ ث مستوى . ) ۲ (

 ما قصد به أن يكون عنـد ذبذب في االختبار ـ يقصد بالثبات عدم الت

 س المت  ري م  ثال يمك  ن أن ت  ـقيس ب  ه الط  ول و فالمقي  ا . بمثاب  ة المقي  اس

 العرض لعدة أشياء٬ ويمكن بع د فت رة أن نق يس األش ياء نف سها بالمقي اس

 المتري نفسه و تح صل عل ى النت ائج نف سها دون تذب ذب م ادام الط ول و

 وعلى هذا فإن ثبات االختبار ي رتبط إل ى ح د . العرض كما هما لم يتغيرا

 و شتى الدرجات التي يحرزها ال دارس نف سه٬ قدير العام أ ـ كبير بثبات الت

فإذا ما تذبذبت درجاته فإّن هذا يعني أن المقي اس أو االختب ار ال يت صف

 ۸۳ . بات ـ بالث

 يعتبر االختبار ثباتا إذا ف . إن ثبات االختبار يتعلق بثبات الدرجات و

 تالية تح ت نف س ـ كان قد أعط ى نف س النت ائج عن د تطبيقه ا ف ي م رات مت
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 لح ساب (Coeffisient Alpha) دم الباح ث طريق ة كرونب ا ألف ا اس تخ . الظ روف

 : مستوى الثبات٬ فهي كالتالي

 : أن المراد حيث
α 

 الثبات المطلوب درجة =

k = عدد بنود االختبار 

∑Si 2 
 مجموع مربعات درجات التالميذ =

∑St 2 
 وع مربعات الكلي مجم =

 حت   وي يجع   ل الباح   ث الج   دول ال   ذي ي " ألف   ا " و لح   ساب رم   ز

 ل ذا نطل ب التب اين ٬ الدرجات النيئة و لم تستطيع ه ذه الدرج ة أن تح سب

) Varians ( لكل بند االختبار با ستخدام مجموعة الدرجة و مجموع ة ترب ع 

 ستخدم الباح  ث ي مرب  ع االنح  راف المع  ايري / و لح  ساب تب  اين . الدرج  ة

 ۸٤ : الرمز اآلتي
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k  ∑Si 2 
α = 

k1 
{1 

∑St 2 
} 

(X) 
S 2 =  X   K 

N



 : أن المراد حيث

S 2 = ي لالختبار االنحراف المعيار 

X = الدرجة التي تلها التلميذ 

K = مجموعة بنود االختبار 

N = مجموعة االختبار 

 و أما . يستخدم الباحث المقياس المعين فسير مستوى الثبات ـ و لت

 ۸٥ : جيواندونو يشرح بأوصاف آتية

 ۰ ٬ ۲۹  ۰ ٬ ۰۰ : منخفض جدا

 ۰ ٬ ٤۹  ۰ ٬ ۳۰ : منخفض

 ۰ ٬ ٦۹  ۰ ٬ ٥۰ : متوسط

 ۰ ٬ ۸۹  ۰ ٬ ۷۰ : تفع مر

 ۱۰ ٬ ۰  ۰ ٬ ۹۰ : مرتفع جدا

 المجال  هذا  في  التميـيـز  مستوى  و  الصعوبة  مستوى  لمعرفة  و

 ) ۱۹۸٥ : ۲۲٤  Gronlund ) ۲۲٦ يستخدم الباحث التوصيات التي عرضها

 . و هي تحتوى على اإلجراءات

 : وهي أن يجري الباحث العمليات اآلتية

 وصف درجة االختبار : أوال

 تعيـيـن مجموعة األعلى و السفلى : ثانيا
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 حساب معامل الصعوبة و معامل التميـيـز : ثالثا

 ) Tingkat Kesulitan ( مستوى صعوبة االختبار . ) ۳ (

 صفة م ن ال صفات الت ي للم درس صعوبة االختبار يعتبر مستوى

 و . أن يعرفها٬ فهي عبارة ع ن م دى ص عوبة بن ود االختب ار أو س هولتها

 االختبار مدى صعوبة سيعرف المدرس ٬ لة ـ األسئ عن طريق تحليل بنود

 ذلك التحلي ل يك ون مالحظ ة توس ط ال درجات . أو سهولته أمام الدارسين

 إن كان توسط مجموع الدرجات في . التي حصلها الدارسون في االختبار

 وعك  سه إذا ك  ان . االختب  ار مرتف  ع٬ ف  ذلك االختب  ار س  هل أم  ام الدارس  ين

 ۸٦ . منخفضا فيمكن القول بأن االختبار أمام الدارسين صعب

 ومن أجل معرفة مستوى ص عوبة االختب ار أو س هولته أن يج ري

 وه  ذا التحلي  ل مه  م ل  ه ك  ي اليك  ون . الم  درس تحلي  ل االختب  ار و بن  وده

 فالختبار الجيد هو الذي . االختبار سهل جدا أو صعب جدا أمام الدارسين

 . السهل و الصعب توسط بين

 . ۰ ٬ ۸۰  ۰ ٬ ۲۰ : و تكون معاملة الصعوبة المقبولة ما يتراوح بين

 ۸۷ : و لحساب معاملة الصعوبة يستعمل الرمز

 : أن المراد حيث

86  W.  Bruce  Tuckman.  Cunduting  Educational  Research.  Cet  I.  (USA  :  Harcourt  Brace  & 
Company, 1999). Hal . 216 

87  Dr. M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, Cet I.  (Bandung :  ITB Press, 

1996) .Hal. ٤۷ 

P =  JJB  X 100 % 

JPT



P = مستوى الصعوبة / Tingkat Kesulitan 

JJB = ند ـ مجموع األجوبة الصحيحة للب 

JPT = مجموعة بنود االختبار 

N = كين في االمتحان مجموع المشتر 

 ۸۸ : و لتيسير مستوى الصعوبة يستخدم المقياس اآلتي

 ۰ ٬ ۱٤  ۰ ٬ ۰۰ : صعب جدا

 ۰ ٬ ٤٥  ۰ ٬ ۱٥ : صعب

 ۰ ٬ ٦۱  ۰ ٬ ٤۹ : متوسط

 ۰ ٬ ۸٥  ۰ ٬ ٦۲ : سهل

 ۱ ٬ ۰۰  ۰ ٬ ۸٦ : سهل جدا

 مستوى صعوبة االختبار في حقيقتها تدل على مدى صعوبة بنود ف

 . ى صعوبة بنود االختبار االختبار أو سهولتها٬ يعرف مستو

 يز ـ مستوى التمي . ) ٤ (

 تستطيع أن تـفرق بين ـ بار الجي ـ من مواصفات االخت  بنوده  أن  د٬

 وهذه الصفة تسمى بصفة التمييز . التالميذ المتـفوقـيـن وغير المتـفوقـيـن

 يستطيع  ال  فى حين  المتـقون  يجيـبها  التى  الجيدة  لالختبار حيث البنود

 فهى التى ال و ٬ بة عنها غير المتوقين اإلجا  غير جيدة  عكس ذلك البنود

 المت  المتـفوقـيـن ـ يستطيع  غير  يستطيع  حين  فى  عنها  اإلجابة  فوقون
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 تـتعلق تعل . اإلجابة عنها  بمستوى صعوبة ـ وصفة التميـيـز دائما  قويا  قا

 الصعبة  البنود  ألن  بي ۰ ٬ ۰۰ االختبار  تـفرق  أن  يستطيع  ال  ن ـ مثال

 كذلك البنود . أيضا ۰ ٬ ۰۰ يزها ـ ار فيكون مستوى تمي فوقين فى االختب ـ المت

 تمي ۱ ٬ ۰۰ السهلة  مستوى  يكون  ال ۰ ٬ ۰۰ يزها ـ فمثال  ألنها  أيضا

 . يف فى االختبار ـ تـفرق بيـن الذكى والضع

 : يز االختبار بإجراء الرمز التالي ـ و يعـرف تمي

 : ن المرد أ حيث

: D مستوى التميـيـز 

T : ى المجموعة العليا عدد اإلجابة الصحيحة ف 

: R عدد اإلجابة الصحيحة فى المجموعة السفلى 

N : ۸۹ عدد التالميذ فى المجموعة العليا 

 لمعرفة تفسير مستوى التمييز٬ هناك المقياس المعين وهو كمثـل

 : التالي

 ۱ ٬ ۰۰  ۰ ٬ ٤۰ : جيد جد

 ۰ ٬ ۳۹  ۰ ٬ ۳۰ : جيد

 ۰ ٬ ۲۹  ۰ ٬ ۲۰ : حّدي

 ۰ ٬ ۱۹  ۰ ٬ ۰۰ : وجوب التصحيح
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 ة ـ ملية التجرب ـ صورة عن ع ). ب

 كون األنـشطة من األمور ـ يذية  للتجربة  تـت ـ ف ـ فى هذه المرحلة التـن

 : المهمة التالية

 فصل : أوال  قدرته ـ ـق ي الذي ) أ X ( اختيار  اللغة ترب  دراسة  في

 . العربـية

 بتع ـ الق : ثانيا  التجربة ـ يام  مجموعة  استيعاب ليم  المحتوى في

 في بتعل الثـقافي  األول  الكتاب  من  الثـقافـية  المحتويات  يم

 . سلسلة العربية بين يديك

 الت ـ است : ثالثا  عملية  و ٬ خصص ۳ الفصل في دريس ـ مرت

 . يقة ـ دق ٤۰ رق الحصة الواحدة ـ غ ـ تست

 م ۲۰۰۷ مارس قام عملية التدريس فى شهر غرة شهر ـ ت : رابعا

 . م ۲۰۰۷ حتى أخر شهر مايو

 . الباحث نفسه الفصل هو دريس ـ والذي يـقـوم بت : خامسا

 المحتويات الثـقافية من هى لفصل كون المادة الدراسية ل ـ ت : سادسا

 . الكتاب األول في سلسلة العربية بين يديك

 وتجري : سابعا  األداة٬  التالمي ) االختـبار ( بها ـ إعداد  ذ ـ على

 . كمنهج  البحث ) أ X ( ذات في فصل ـ لمي ـ والت

 المتـغيـرات للبحث . د

 األول متغيرالحرة و هى : يرات وهما ـ أنواع من المتغ ة ـ هناك ثالث

 التعليم  بأداء  الثاني متغي . افي ـ المحتوى الثـق في استيعاب المعاملة ر ـ و



 ير الضابطة هو الكتاب األول ـ و أما متغ . ي المقيد و هو التحصيل الدراس

 . ) المحتـويات الثـقـافـية ( من سلسلة العربية بين يديك

 ستد . ۱  التجربة  ك هذه  يأث ـ رس  الثـق ـ المحت تعليم ر ـ يف  افي ـ وى

 ) التحصيل الدراسي ( ر الضابط ـ على متغي ) متغيرالحرة (

 وهما . ير متغير الحرة على متغير المقيد ـ فى التجربة تـفرق تأث . ۲

 الثـق ـ المحت تعليم  سلسلة استخدام ب افي ـ وى  من  األول  الكتاب

 . العربية بين يديك

 يـب . ۳  توثر المتغيـرات األخرى التى ال  أنها  الباحث ويظن  عثها

 ومن تلك . konstan) ( على صحة التجربة تحاول أن تكون ثابتة

 والموعد  التعليم  وطريقة  المدرس  طبيعة  هى  المتغيرات

 . و وسائـل التعليم وإجراء التعليم

 هذه المتغيـرات محيدة عن طريق اتخاذ الباحث كالمدرس في أداء

 . تلك التجربة وهي عملية التدريس

 عينة البحث . ه

 البحث  مجتمع  من  جزء  بعض أو  هنا  التجربة  بعينة  أما . تـراد

 / ۲۰۰۷ في السنة الدراسية ) X ( مجتمع البحث هو جميع تالميذ الفصل

 يجعـله . م ۲۰۰٦  و  فصال  الباحث  أخذ  التالميذ٬  هؤالء  بعض  ومن

 التجربة  التالم . كـعيـنة  الباحث هم  تعيـيـن هؤالء الذين جرب بهـم  يذ و

 ) ستة و أربعون ( ٤٦ أما عـدد مجموعة التجربة هو . ) أ X ( في الفصل

. تلميذا



 البيانات . و

 تـكون البيانات التي تجمع في هذه التجربة بيانات كمية في صورة

 الباحث من ثالثة المحتويات الثـقـافـية في الكتاب  درجات اختبار يأخذه

 يديك  بين  العربية  سلسلة  من  المحتوى ٬ األول  هي  التحـية : األول و

 : الطعام و الشراب٬ و المحتوى الثالث : والتعارف٬ و المحتوى الثاني

 يديك ) العـبادة ( الصالة  بين  العربية  سلسلة  الدرجات تتمثـل . من  وهذه

 . بين عشرة ومائة

 الكمية أما و  البيانات  هذه  اختيار  في  مناسبة هو السبب  اعتبار

 هي إلى مدى استيعاب التالميذ نحو محتواها لإلجابة عن أسئلة البحث٬ و

 . المحتوى الثـقافي في الكتاب األول من سلسلة العربية بين يديك

 اللغة اإلنجليزية و إما ب باللغة العربية و فإما مصادر البيانات وأما

 ۹۰ : قسم مصادر البحث إلى نوعين ـ ن ـ و لهذا ت , اللغة اإلندونيسية إما ب

 مصدر البيانات األساسي . ۱

 ت قا ـ وف  المحتوى الث ـ لموضوع البحث العلمي يعني  قافي في ـ قويم

 يديك  بين  العربية  هو . سلسلة  األساسي  البيانات  مصدر  الكتاب فكان

 سلسلة العربية بين يديك في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين األول من

 بها ويضيف ذلك كتاب الطالب و كتاب المعلم و األشرطة و األقراص و

 . ) أ X ( و كذالك التالميذ الذين يجلسون في فصل . ي المعجم العرب

90  Zainuddin Fananie, Tela’ah Sastra, Cet I. (Surakarta : Muhammadiyah University  Press, 
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 مصدر البيانات اإلضافي ۲

 و المراد بمصدر البيانات اإلضافي هو كتب تعليم اللغة العربية و

 , كتب في علم اللغة وكذلك جميع الوسائط التعليمية كتب الثقافة العرية و

 و ت ـ من كتب و برامج إذاع  الشبكة ية و عن طريق ـ لفازية و حاسوب ـ ية

 و " اإلنترنت " الدولية  بمسائل  المتعلقة  البيانات  نيل  في  يساعد  ومما

 وكذلك المدرسون والوثائق و المعـلومات للمدرسة . موضوعات البحث

 . الثانوية الهداية واجاك ماالنج

 أداة جمع البيانات . ز

 استخ ـ تأسي  مما  وهي ـ سا  التجربة  تصميم  في  الباحث  Pretest دمه

Postest Control Group Design ۹۱ . تبار الذي رتبه الباحث خ ستخدم الباحث اال ي ف . 

 المبدئي  االمتحان  عملية  في  المواد  هذه  عملية و Pretest تستخدم  في

 النهانئ  في . Posttest االمتحان  الباحث وجربها  جهزها  قد  المواد  وتلك

 . حق وتلك المواد في المال ٬ ) أ X ( الفصل

 منهج جمع البيانات . ح

 تسجيل البيانات الالزمة عن تـقويم المحتوى الثـقافي للوصول إلى

 العلمي  البحث  أدوات  الباحث  يستخدم  يديك٬  بين  العربية  سلسلة  في

 : المختلفة منها

91  Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : CV. Alfabeta,2005 ), hlm.60.



 المالحظة . ۱

 و هي أداة من أدوات جمع البيانات بأن يالحظ و يسجل و يكـتب

 البحث  بموضوع  المتعلقة  الظواهـر  كل  البيانا . ۹۲ الباحث  التي وأما  ت

 يحتاجها الباحث بهذه األداة هي عن بيئة المدرسة و وسائل التعليم فيها و

 . عملية التعليم فيها

 المقابلة الشخصية . ۲

 و هي أداة من أدوات جمع البيانات بطريقة السؤال و الجواب مع

 البحث  هدف  مراعاة  مع  و  الباحث الترتيب  خالل  هذا . 93 من  وعلى

 المقابلة الشخصية التي و هي (Instructured interview) منهج استخدم الباحث

 ال تترتب مكوناتها حسب ترتيبها٬ و إنما تـتـكون من األفكار الرئيسية أو

 94 . الفكرة العامة فحسب

 جمع الوثائـق . ۳

 البيانات  لجمع  الوثائـقي  المنهج  الباحث  البحث . استعمل  هو  و

 من  مسجلة  أو  مكتوبة  كانت  البيانات  الوسائط جم و كتب عن  يع

 وكذلك التعليمية  و تلفازية و حاسوبية ومما ٬  من كتب و برامج إذاعية

 . ۹٥ يساعد في نيل البيانات المتعلقة بمسائل و موضوعات البحث

92  Sukardi.  Metodologi  penelitian  pendidikan:  Kopetensi  dan  praktiknya,  (Jakarta:PT.Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 12. 
93 Dedi Mulyana, Op. Cit., hlm. 180. 
94 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 74 
95  Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Op. Cit., hlm.133



 طريقة تحليل البيانات . ط

 البيانات هي القراءة تحليل الباحث ل ا ي استخدمه ت ال وأما الطريقة

 ب األول من سلسلة العربية بين الوصفية نحو الكتا و المطالعة و الدراسة

 المائوية التحليل كذلك استخدام أسلوب و يديك  الوصفي بمعادلة النسبة

 . درجات اختبار التالميذ في االختبار النهائي نحو

 بها ألن  األهداف  منطوق  مع  اتــفاقه  البحث  هذا  من  ٬ المرجو

 و  والتحليل  الدراسة  أساس  على  يكون  العلمي  البحث  هذا  كان  فلذلك

 ا ـ الت  أو  المتصلة  الكتب  صفات  على  المرور  و  العلمية قويم  لمقاالت

 . ۹٦ البحث المتعلقة بموضوع و مسائل

 الدراسة استفاد الباحث في كتابة هذه الرسالة بطريقة و على هذا

 تكرار و باالستذكار يقوم الباحث ألن . 97 الوصفية و التحليل المضموني

 نحو المحتوى الثـقافي في الكتاب البحث و التقصي و المطالعة و القراءة

 يديك٬  بين  العربية  يحاول األول من سلسلة  مدى استيعاب أن يحلل و

 بأسلوب  الثـقافي  المحتوى  نحو  معادلة التحليل التالميذ  مع  الوصفي

 . النسبة المائوية

 و على هذا كانت طرق تحليل البيانات على أربع الخطوات وهي

: ۹۸ 
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 مالحظة و دراسة ال يعها على سبيل يجمع الباحث البيانات جم . ۱

 وطلب المراجع ب الكتب  الدقة  بكل  و مطالعتها  الوسائط التعليمية  جميع

 . المطلوبة

 مواف . ۲  و  مناسبا  فيها  كان  مما  البيانات  الباحث  قا ـ يختار

 . بموضوع البحث و مسائـل البحث

 و ثم . ۳  الباحث يدرس  بالخطر هذه يحلل  جميعها  البيانات

 قافي في سلسلة ـ قويم المحتوى الث ـ البحث وهي ت وع موض للحصول على

 . العربية بين يديك

 الباحث  ٬ قافي ـ المحتوى الث موضوعات أشكال و عن لذلك يبين

 المحتوى الث عن  وسائل تعليم عن ٬ طرق تعليم عن ٬ قافي ـ أهداف تعليم

 الث  نحو عن و قافي ـ المحتوى  التالميذ  الث استيعاب  في ـ المحتوى  قافي

 . العربية بيـن يديك سلسلة من الكتاب األول

 من . ٤  االنتهاء  بعد  الخالصة  يكتب  الباحث  أخذ  و و  الدراسة

 : بهذ  الشكلين المهمين , التحليل

 قــل من القـوانيـن العامة الى ـ االستنباط وهو الطريقة التي تـن ). أ

 . (Deduksi) القوانيـن الخاصة

 ـوانيـن الخاصة االستــقراء وهو الطريقة التي تـنقــل من الق ). ب

 ۹۹ . (Induksi) لى القوانيـن العامة إ
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 مّر  التي  الخطوات  هي  طريقة تلك  كــتابة  في  الباحث  عليها

 ت  التي  البيانات  المحتوى ـ تع ـ تحليل  تقويم  يعني  البحث  بموضوء  لق

 . قافي في سلسلة العربية بين يديك ـ الث

 جمعت أوراق التالميذ ) أ X ( فصل من االختبار في نهاية أوقات

 . ثم أجريت على تلك األوراق أمور تالية ٬ التلميذات و

 الصواب أو الخطاء ). ۱  فحص كل من األوراق ووضع عالمة

 . لكل البنود

 كل ). ۲  في  الدرجة  ووضع  الصحيحة  البنود  مجموع  حساب

 هكذا ما عامله الباحث نحو االختبار المبدئية وكذلك . الورقة

 . االختبار النهائية

 درجات ). ۳  متوسط  و إيجاد  المبدئية  ختبار درجات اال الختبار

 الحسابي الدرجات ط و ستخدم الباحث لحساب متس ي و . النهائية

 : قاعدة الرمز اآلتي الحسابي ط و متس أو

N 
X X 

Σ 
= 

 : حيث أن المراد

X = المتوسط الحسابي 

X = الدرجة 

N = عدد الدرجة 

مجموع =



 ) Standar Deviasi ( عياري حساب االنحراف الم ). ٤

 : حيث أن المراد

N 
X SD 

Σ 
= 

SD = االنحراف المعياري 

X 2 = درجات التربيع 

 مجموع =

N = عدد الدرجة 

 تحليل النسبة المئوية ). ٥

 : الرمز اآلتي الباحث يستخدم

 : المراد بـ و أما

 مجموع الدرجة الصحيحة المعينة = مج دل

 مجموع الدرجة الكلي = مج ك

 خدم لمعرفة موقع الدرجة المعينة بالنسبة في ت هذا الرمز يس

 . المائة

 مج دل
 مج ك

١٠٠ % × 

١٠٠ % ×



 الرابع الفصل

 نتائج البحث

 عن هذا يحتوي  لمحة  أساسيين هما  على مبحثـين  الرابع  الفصل

 العربية بيـن يديك للدكتورعبد الرحمن الفوزان مع األخرين٬ و سلسلـة

 العربية بيـن يديك ي في الكتاب األول من سلسلـة وصف المحتوى الثـقاف

 من حيث أشكاله و موضوعاته و أهداف تعليمه وطرق تعليمه و وسائل

 . تعليمه

 واجاك٬  الثانـوية الهداية  المدرسة  عن  على لمحة  ويحتوي أيضا

 وصورة موجزة عن تعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول من سلسلـة

 ويشرح الباحث . عرض بيانات التجربة و تحليلها العربية بيـن يديك مع

 : هذه الجوانب كلها فيما يلي

 سلسلـة . أ  عن  يديك " لمحة  بيـن  الرحمن " العربية  للدكتورعبد

 . الفوزان مع األخرين

 اللغة  تعليم  في  عن سلسلة  يديك عبارة  بين  العربية  كانت سلسلة

 الراشدين سواء كانوا العربية لغيـر الناطقين بها٬ وهي موجهة للدراسين

 منتظمين في مؤسسات تعليمية أم غير منتظمين فيها٬ أو يتم تدريسها في

 مكثـف  غير  أم  مكثـف  العربية . برنامج  اللغة  على  السلسلة  وتعتمد

 وال  عامة٬  العربية  البالد  وفي  خاصة  السعودية  في  الجارية  الفصيحة

ها ال تستعين بلغة تستخدم أي لهجة من اللهجات العربية العامية٬ كما أن



 وسيطة مثـل اإلندونيسية كلغة األم ولغة التدريس بالرغم من أنه ال يعني

 . تحريم استخدامها نهائيا

 اللغوية : وتهدف السلسلة إلى تمكين الدراس من الكفايات الثالث

 والثـقافية  األربع٬ . واالتصالية  اللغوية  المهارات  تضم  اللغوية  فالكفاية

 فهم ( والقراءة ) التعبير الشفهي ( والكالم ) المسموع فهم ( وهي االستماع

 التحريري ( والكتابة ) المقروء  اللغوية ) التعبير  العناصر  تضم  كما ٬ 

 المختـلفة ( األصوات : الثالثة  الصوتية  التعابير ( والمفردات ) الظواهر

 واالصطالحية  النحوية ) السياقية  قواعد ( والتراكيب  من  مالئم  قدر  مع

 ). مالء النحو والصرف واإل

 اللغة  استخدام  على  الدراس  قدرة  فـهي  االتصالية  الكفاية  وأما

 وخبراته مع تمكنه  تـلقائية والتعبير بطالقة عن أفكاره  العربية بصورة

 وسهولة  يسر  في  اللغة  من  يتلقى  ما  استيعاب  إلى . من  ترمي  وهي

 من ) الناطق األصلي ( اكتساب الدراس القدرة على االتصال بأهل اللغة

 السياق االجتماعي المقبول٬ بحيث يتمكن الدراس من التـفاعل مع خالل

 أصحاب اللغة شفاهة وكتابة٬ ومن التعبير عن نفسه بصورة مالئمة في

 . المواقف االجتماعية المختلفة

 وأما الكفاية الثـقافية فهي تهدف إلى فهم واستيعاب ما تحمله اللغة

 تجاربهم وقـيمهم وعاداتهم العربية من ثـقافة تعبر عن أفكار أصحابها و

 وتـتم بتزويد الدراس بجوانب متنوعة من ثـقافة اللغة٬ . وآدابهم وفنونهم

 الثـقافة  من  أخرى  أنماط  ذلك  إلى  يضاف  العربية٬  الثـقافة  هنا  وهي

. العالمية العامة



 بجميع  تستعين  وهي  والتكامل٬  بالشمول  السلسلة  هذه  وتـتميز

 تستخدم أحدث الطرق واألساليب في تدريس الوسائط التعليمية٬ كما أنها

 . اللغة العربية

 التعليمي  الكتاب  من  تعـتبر  يديك  بين  العربية  سلسلة  . وكان

 و ”Textbook“ ومصطالح الكتاب التعليمي مأخوذ من اللغة اإلنجليزية هو

 و أماعند أحمد فؤاد محمود عليان . أن الغرض منه هو الكتاب التعليمى

 التعليم  الكتاب  بالدرس هوأن  المتعـلقة  المختارة  المواد  على  يحتوى  ي

 و  والتعلم  التعليم  فى عـملية  الظروف الخاصة  تضمن  المكتوبة  المعين

 . ۱۰۰ المكونات تبعا لنظام خاص

 وبلغة أخرى كان الكتاب التعليمي هو الكتاب التعليمي المستعمل

 فى المدرسة رسميا٬ ويـسمى بالكتاب المقـرر وهو مصدر من مصادر

 له تعلم  واإلشارة  للمعلم  المرشد  وهو  المواد . الطالب٬  تعيين  وفى

 الدراسية التي تحتوى على المواد التعليمية المعينة اعتمادا على المنهج

 فى كتابه والرأي اآلخر قدمه الدكتور رشدي أحمد طعيمة٬ . المدرسى

 الكتاب  أن  أساليبه٬  و  مناهجه  بها    الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم

 المفكرون ال  يكّونه  الخاصة  بالمادة  المتعلـقة  التعلمية  الكتب  هو  تعليمي

 الفهم  وسهولة  التعليمية  مما . لهدف تعليمي المكمل بالوسائل  و خالصة
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 قبل  من  للطالب  األساسي  الكتاب  هو  المدرسي  بالكتاب  فالمراد  سبق

 . ۱۰۱ المتخصصين فى التربية واللغة

 ب األول من سلسلـة وصف المحتوى الثـقافي في الكتا . ب

 . العربية بيـن يديك

 وفي هذا المجال يبين الباحث المحتوى الثـقافي في الكتاب األول

 العربية بيـن يديك و هو يتمثـل في أشكال المحتوى الثـقافي و من سلسلـة

 . موضوعاته٬ وأهداف تعليمه٬ وطرق تعليمه٬ و وسائل تعليمه

 ه و أهداف تعليمه في الكتاب أشكال المحتوى الثـقافي و موضوعات . ۱

 . العربية بيـن يديك األول من سلسلـة

 جدول أشكال المحتوى الثـقافي و موضوعاته و أهداف تعليمه ). أ

 ۱ العربية بيـن يديك من الوحدة في الكتاب األول من سلسلـة

 . ٤ الوحدة إلى

  تعليم . رشدي أحمد طعيمة . د . أ 101                                                                      الطبعة 

 , ) م ٬ ۱۹۸۹ مصر  القاهرة .  إيسيسكو , منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثـقافة ( , الثانة
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 : الجدول األول

 ٤ إلى ۱ يمه من الوحدة أشكال المحتوى الثـقافي و موضوعاته و أهداف تعل

 العربية بيـن يديك الكتاب األول من سلسلـة

 أشكال الموضوعات الوحدة
 المحتوى الثـقـافي

 أهداف تعليم المحتوى الثـقـافي

۱ 
 التحية و

 التعارف

 التحية اإلسالمية . ۱

 تقديم الشخص نفسه . ۲

 أسلوب التعـارف . ۳

 عند  المألوف  التحية  أسلوب  الطالب  يفهم  أن

 و الم  الشخص نفسه٬  تقديم  و  عليها٬  والرد  سلمين٬

 و  أسماءهم  عن  بالسؤال  اآلخرين  على    التعرف

 جنسياتهم  و  على بعض المهن . أحوالهم  والتعرف 

 بعض البلدان  إلى  و  التحية . الشائعة٬  أساليب  : و

 . و عليكم السالم , السالم عليكم

 األسـرة ۲

 أسلوب تقديم األسرة . ۱

 التعرف بالمهن . ۲

 عبيـرماشآء اهللا ت . ۳

 معرفة أسرة رسول . ٤

 م . اهللا ص

 األسرة  أفراد  مسميات  على  الطالب  يتعرف  أن

 األقربين٬ و التعرف إلى مزيد من المهن و األماكن

 ترديد األذان٬ : و بعض المضاميـن الثـقافية . الشائعة

 شآء اهللا  و التعرف إلى أسرة رسول اهللا  صلى . ما

 . اهللا عليه و سلم

 كن الس ۳

 أسلوب السؤال حول . ۱

 السكن و ما فيه

 العبارات المتداولة . ۲

 بــــــاأليـــــام معرفة . ۳

 العربية

 أن يفهم الطالب كيفية السؤال عن األحياء السكنية٬ و

 أنواع السكن من بيت و شقة و دور٬ و االستـفسار

 عنه  البحث  و  السكن٬  إيجار  إلى . عن  التعرف  و

 و بعض العبارات . أجزاء السكن من غرف و أثاث

 المتداولة في مجال االستفسار بأدب عن االشياء مثل

 و أسماء أيام . من فضلك٬ و أي خدمة ؟٬ و تفضل :

 . األسبوع

 الحياة اليومية ٤

 معرفة  شئون الحياة . ۱

 اليومية العادية

 معرفـة النـشـاط . ۲

 العبارات  بعض  الطالب  يفهم  و أن  التراكيب  و

 العادية٬  اليومية  الحياة  شئوون  حول  المفردات

 النشاط  و  النقل٬  وسائل  و  الوقت٬  عن كالسؤال



 االجتــماعـي و

 الثـقـافي الـيـومي

 و  صالة٬  و  استيقاظ  و  نوم  من  العادي٬  اليومي

 أوقات  في  تؤدي  التي  األعمال  و  المنزل٬  أعمال

 األسبوع  نهاية  عطلة  في  أنواع . الفراغ  بعض  و

 ال  الثـقافي  و  االجتماعي  كالصلوات : يومي النشاط

 اليومية  في أعمال المنزل  و المساهمة  في المسجد٬

 . التي يـقوم بها أفراد األسرة

 أهداف ). ب  و  موضوعاته  و  الثـقافي  المحتوى  أشكال  جدول

 سلسلـة  من  األول  الكتاب  في  من تعليمه  يديك  بيـن  العربية

 . ۸ إلى الوحدة ٥ الوحدة

 : الجدول الثاني

 . ۸ إلى ٥ ثـقافي و موضوعاته و أهداف تعليمه من الوحدة أشكال المحتوى ال

 العربية بيـن يديك الكتاب األول من سلسلـة

 أشكال الموضوعات الوحدة
 أهداف تعليم المحتوى الثـقـافي المحتوى الثـقـافي

٥ 
 الطعام و

 الشراب

 معرفة حول الطعام . ۱

 و الشراب

 معــرفـة أسماء . ۲

 الوجبات الثالث

 من : يـرات التـعـبـ . ۳

 فضلك٬ شكرا٬

 عفوا٬ أنا جوعان

 الشراب حيث أنهما  الطالب عـن الطعام و  أن يفهم

 عددها : من األمور التي تخضع لخالفات ثـقافية في

 تهدف  الوحدة  فإن هذه  أوقات تناولها٬  و  أنواعها  و

 و  الوجبات  عن  االستفسار  من  الطالب  تمكين  إلى

 لطعام سواء عددها و مكوناتها٬ و تمكينه من طلب ا

 خارجه  أو  البيت  أو : في  المطعم٬  أو  كالفندق٬

 من فضلك٬ شكرا٬ عفوا٬ أنا : و التعبيرات . الطائرة

 طلب . جوعان  و  الوجبات الثالث٬  أسماء  معرفة  و

بعض أنواع األطعمة و األشربة أو رفضها٬ و طلب



 . ما يريد من المأكوالت أو مشروبات

 الصالة ٦

 حول الصالة . ۱

 المساجد . ۲

 فكرة : العبارات . ۳

 طيبة٬ و جزاك اهللا

 خيرا٬ و آسف٬ هذا

 . صحيح

 و  الخمس٬  الصلوات  مسميات  الطالب  يفهم  أن

 في  أداءها  أفضلية  و  فيها٬  تؤدي  التي  األماكن

 المسجد أو مساجد بعينها كالمسجد الحرام في مكة و

 المنورة  المدينة  في  النبوي  العبارات . المسجد  : و

 ا  جزاك  و  طيبة٬  هذا فكرة  آسف٬  و  خيرا٬  هللا

 . صحيح

 الدراسة ۷

 معرفـة الشـئـوون . ۱

 الدراسية

 التوجيهات لفعل . ۲

 شيء أو طلب فعل

 شيء

 هيا بنا : العبارات . ۳

 إلى  و إن شآء اهللا

 بشئوونهم  تتعلق  التي  المفاهيم  الطالب  يفهم  أن

 فعل . الدراسية  طلب  أو  شيء  لفعل  التوجيهات  و

 عن  االستفسار  كيفية  و  مثل شيء٬  دراسية  قضايا

 أماكن  و  الدراسية  المواد  و  الدراسة  و  االختبارات

 هيا : و العبارات . الدراسة و بداية الدراسة و نهايتها

 . بنا إلى  و إن شآء اهللا

 العــمل ۸

 تـقديم الشخص . ۱

 نفسه و مهنته و

 حول عمله

 أسلوب السؤال عن . ۲

 األشياء الشخصية

 سه لآلخرين بتعريفه أن يفهم الطالب أسلوب تقديم نف

 بمهنته و مكان عمله و و عدد الساعات التي يمكثها

 للعمل  مدى حبه  العمل و  الشخصية . في  األشياء  و

. مثل السؤال عن األطفال و عددهم



 أهداف ). ج  و  موضوعاته  و  الثـقافي  المحتوى  أشكال  جدول

 سلسلـة  من  األول  الكتاب  في  من تعليمه  يديك  بيـن  العربية

 . ۱۲ إلى الوحدة ۹ ة الوحد

 : الجدول الثالث

 . ۱۲ إلى ۹ أشكال المحتوى الثـقافي و موضوعاته و أهداف تعليمه من الوحدة

 العربية بيـن يديك الكتاب األول من سلسلـة

 أشكال الموضوعات الوحدة
 أهداف تعليم المحتوى الثـقـافي المحتوى الثـقـافي

 التـسوق ۹

 الذهاب إلى السوق . ۱

 طاء التوجيهات إع . ۲

 و السؤال عن

 األسعار٬ و النقود و

 المالبس و األطعمة

 : العبارات الثقافية . ۳

 أريد٬ لو سمحت٬

 من فضلك٬ ... أريد

 أهال و سهال٬

 مرحبا٬ أي خدمة

 ؟٬ تفضل

 أن يفهم الطالب العبارات و التراكيب و المفردات

 التي يحتاجها حين الذهاب إلى السوق٬ و أدب أثناء

 االستـفسار و اإلجابة بأدب أيضا و إعطاء الشراء و

 التوجيهات و السؤال عن األسعار٬ و النقود و

 المالبس و األطعمة و ألفاظ العقود و ظروف

 أريد٬ لو : و العبارات الثقافية العربية . المكان

 من فضلك٬ أهال و سهال٬ مرحبا٬ ... سمحت٬ أريد

 ) ادخل ( ٬ تفضل هنا ) خذ ( أي خدمة ؟٬ تفضل

 لجــو ا ۱۰

 حول الطقـس و . ۱

 السؤال عن حالة

 الجو

 أسلوب الدعاء . ۲

 لشخص قدم له

 أن يفهم الطالب التحدث حول الطقـس و السؤال عن

و الثياب٬ و درجة الحرارة٬ و األمطار٬ حالة الجو٬

 و أسلوب الدعاء لشخص قدم له . و فصول السنة

 . خيرا و تقديم االقتراحات و تحبيذ الفكرة و تقريظها

: و التعبيرات الثـقافية  العربية . و المحادثة الهاتفية



 خيرا و تقديم

 االقتراحات و تحبيذ

 الفكرة

 التعبيرات الثـقافية . ۳

 بارك اهللا : العربية

 فيك٬ غدا٬ إن شآء اهللا٬

 هذه فكرة طيبة٬ الحمد

 هللا

 بارك اهللا فيك٬ غدا٬ إن شآء اهللا٬ هذه فكرة طيبة٬

 . الحمد هللا

۱۱ 
 الناس و

 األماكن

 أسلوب السؤال عن . ۱

 األسباب التي تجعل

 األشخاص ينتـقـلون

 من بعض األماكن

 إلى غيرها

 أماكن العمل٬ و . ۲

 السكن٬ و أماكن

 قضاء وقت الفراغ

 التراكيب التي تساعده  الطالب المفردات و  أن يفهم

 األشخاص  تجعل  التي  األسباب  عن  السؤال  على

 غير  إلى  بعض األماكن  من  أماكن . ها ينتـقـلون  و

 العمل٬ و السكن٬ و أماكن قضاء وقت الفراغ٬ و مع

 و القرية . من٬ و كيف ينتقل الشخص من مكان آلخر

 نقي  هواء  و  استقرار٬  و  هدوء  من  فيها  و . بما

 كالمؤسسات  متناقضات  من  فيها  ما  و  المدينة

 و  كالتـلوث٬  أضرار  من  بها  ما  و  النافعة٬  الخدمية

 . الضوضاء٬ و االزدحام

 الهوايات ۱۲

 التعبيرعما يفضل . ۱
 . من هوايات

 سؤال اآلخرين عن . ۲

 هواياتهم المفضلة

 و  هوايات٬  من  يفضل  التعبيرعما  الطالب  يفهم  أن

 : سؤال األخرين عن هواياتهم المفضلة و خياراتهم

 و  المدرسية٬  الجمعيات  و  بأنـواعها٬  كالـرياضة

 الخط٬  الطوابع٬ و  جمع  و  به٬  و النشاط الذي يقوم

 الصحافة٬ و و إعداد الطعام٬ و اللغات٬ و العلوم٬ و

. الحاسوب



 جدول أشكال المحتوى الثـقافي و موضوعاته و أهداف تعليمه ). د

 ۱۳ العربية بيـن يديك من الوحدة في الكتاب األول من سلسلـة

 . ۱٦ الوحدة إلى

 : الجدول الرابع

 ۱٦ إلى ۱۳ عليمه من الوحدة أشكال المحتوى الثـقافي و موضوعاته و أهداف ت

 العربية بيـن يديك الكتاب األول من سلسلـة

 أشكال الموضوعات الوحدة
 أهداف تعليم المحتوى الثـقـافي المحتوى الثـقـافي

 السفـر ۱۳

 ممعرفة المواقف في . ۱
 أثـناء السفـر

 تقديم الخدمات أثـناء . ۲
 . السفـر أو طلبها

 عن السفر التعبيرات . ۳

 طالب المواقف التي يتعرض لها من الناس أن يفهم ال

 أثـناء السفـر و تقديم الخدمات أثـناء السفـر٬ أو طلب

 و : خدمات  التذاكر٬  و  الحجز٬  كإجراءات

 أرقام  و  الخروج٬  و  بالدخول  الخاصة  التاشيرات

 و . الرحالت٬ و إنهاء إجراءات الجوازات و اإلقامة

 العربية  الثقافية  سعيدة٬ : التعبيرات  شكرا٬ رحلة

 أهال وسهال٬ إقامة طيبة٬ عمرة مقبولة٬ إن شآء اهللا٬

 . جزاك اهللا خيرا

۱٤ 
 الحج و

 العمرة

 معرفة عبادة الحج و . ۱
 العمرة

 التراكيب و . ۲
 المفردات التي
 تـتعلق بالحج و

 العمرة

 العمرة  و  الحج  هما  العبادتين  الطالب  يفهم  و . أن

 التعب  و  العطلة٬  أيام  قضاء  عن  عن االستـفسار  ير

 و ٬   العـمرة  أو  الحج  مناسك  يؤدي  هو  و  سروره

 منهما  كل  أداء  و . خطوات  التراكيب  وكذلك

. المفردات التي تـتعلق بالحج و العمرة



 الصحة ۱٥

 معرفة األمور التي . ۱
 و  الصحة  تـتـناول

 المرض
 معرفة المفردات و . ۲

 العبارات حول
 المرض

 الص  تـتـناول  التي  األمور  الطالب  يفهم  و أن  حة

 الطالب . المرض  حياة  تـمس  التي  الموضوعات  و

 مثل  عن : مباشرة  التعـبـيـر  و  الطـبـيـب٬  زيارة

 الطـبـيـب  لدى  مواعيده  و  باأللم٬  و . إحساسه

 المرض  ارتفاع : مفردات  الزكام٬  الصداع٬  األلم٬

 و . درجة الحرارة٬ ارتفاع ضغط الدم٬ زيادة الوزن

 ٬ أنا بخير٬ شكرا لك٬ شفاك اهللا٬ الحمد هللا : العبارات

 . الحمد هللا ... القلب سليم

 العـطلـة ۱٦

 معرفة العطالت و . ۱
 األعياد

 معرفة أداء الزكاة٬ . ۲

 و ذبح األضحيات٬

 . و صلة األرحام

 و  مواقيتها٬  و  األعياد  الطالب العطالت و  يفهم  أن

 و أماكن قضاء العطلة في , ماذا يفعل فيها٬ و السفر

 أ  المدينة  في  أو  و القرية  خارجه٬  أو  البلد  في و

 جوا  أو  بحرا  السفر  العالم . طريقة  في  العطالت  و

 اإلسالمي عطلتي عيد الفطرو عيد األضحى٬ و أداء

 . الزكاة٬ و ذبح األضحيات٬ و صلة األرحام

 ا

 طرق تعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول . ۲

 العربية بيـن يديك من سلسلـة

 نا٬ هي الخطة الشاملة التي يستعين بها المقصود بطريقة التعليم ه

 وتتضمن الطريقة ما . المدرس لتحقـيق األهداف المطلوبة في تعلم اللغة

 تعليمية  مادة  من  يستخدمه  وما  وإجراءات  أساليب  من  المدرس  يتبعه

 كما . وهناك العديد من الطرق التي تعلم بها اللغة األجنبية . ووسائل معينة

اطر مع األخرين أن هناك خمس عشرة كتب الدكتور محمود رشدي خ



 النفسية . طريقة  والطريقة  الطبيعية  والطريقة  المباشرة  الطريقة  وهي

 الترجمة  وطريقة  القواعد  وطريقة  القراءة  وطريقة  اللفظية  والطريقة

 وطريقة  االنتقائية  أو  الخيارية  والطريقة  والترجمة  القواعد  وطريقة

 ال  وطريقة  اللغة  مراقبة  وطريقة  والطريقة الوحدة  والمحافظة  سماع

 . ۱۰۲ العلمية والنظرية وطريقة المشابهة والطريقة اللغوية الثنائية

 لتكون  دؤوبة  وجهود  متواصلة  فهي محاولة  اإلستراتيجية  أما  و

 بها  الذي يشعر  واألمر  شاقة٬  غير  وشيقة  مشوقة  العربية  اللغة  دراسة

 مدرس أن يختار فعلى ال . الطالب بالراحة واالرتياح والمتعة في الدراسة

 الطالب  دوافع  لتنمية  التعليم  في  الطرائق  وأفضل  األساليب  أنسب

 كأن يطرح في مستـهل  اللغة العربية أوال٬  الداخلية والخارجية لدراسة

 أو كلمات متقاطعة أو أغنية عربية أو لعبة لغوية٬ فـيـبدأ  الدرس ألفاظا

 التدريس تحاشيا أو طرحها من خالل عملية . عرض المادة الدراسية ثانيا

 . عن التعب والعناء والملل في الدراسة

 األستراتيجية  هذه  أن  الحديثة كما  التعليم  طرائق  على  تعتمد

 تعاونيا  عمال  التعلم  الطالب وجعل  بين  على التفاعل  ذلك . المبنية  ويتم

 الثنائي  النشاط  إجراء  خالل  طالبين ( من  أو ) بين  الفريـقي  النشاط  أو

 ينبغي تنظيم غرفة ). ب طال ٤ أو ۳ ( الجماعي  النظرة٬  وبناء على هذه

 الدراسة بحيث تـتـيسر عملية التواصل بين الطالب فيما بينهم من ناحية٬

 . وبين الطالب والمدرس من ناحية أخرى

  . محمود رشدي خاطر مع األخرين . د 102                                                                    

                                       ۱۹۸۳ . الطبعة الثانية . القاهرة . الناشر دار المعرفة .  ٤٦۳ ص , 



 وليس من بين تلك الطرق طريقة مثلي تالئم كل الطالب والبيئات

 اللغات  تعليم  طرائق  من  طريقة  لكل  إذ  والظروف٬  مزايا واألهداف

 قصور  واإلتقان . وأوجه  الطرائق  تلك  بدراسة  يقوم  المدرس أن  فعلى

 . فيها٬ واختيار ما يناسب الموقف التعليمي الذي يجد نفسه فيه

 الكتاب األول من  في  الثـقافي  المحتوى  تعليم  طرائق  أهم  أما  و

 العربية بيـن يديك٬ التي وجدها الباحث بعد أن الحظها بالـدقة  و سلسلـة

 : اسة العـميقة منها الدر

 والترجمة ) أ  القواعد  التي : طريقة  الطرائق  أقدم  من  هي

 استخدمت في تعليم اللغات األجنبية٬ وما زالت تستخدم في عدد من بالد

 األجنبية٬  اللغة  قواعد  تدريس  األول  هدفها  الطريقة  هذه  تجعل  العالم

 عن  اللغة  تعليم  ويتم  واستظهارها٬  حفظها  إلى  الطالب  طريق ودفع

 اللغتين  بين  واألجنبية : الترجمة  القواعد . األم  طريقة  على  يأخذ  ومما

 إهمالها لمهارة الكالم وهي أساس اللغة٬ كما أن كثرة اللجوء : والترجمة

 إلى الترجمة يقلل من فرص عرض اللغة األجنبية للطالب٬ إضف إلى

 حرم الطالب ذلك أن المبالغة في تدريس قواعد اللغة األجنبية وتحليلها٬ ي

 . من تلقي اللغة ذاتها

 وأما تطبيق هذه الطريقة لتعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول

: من سلسلة العربية بين يديك كما يلي



 القاعدة التركيب
 المحتوى الثـقافي

 " التحية والتعارف "

 الخبر المبتـدأ

أنا

أنت

 هو

 طالب

 مدرس

 طبيب

 مصري

 تركي

 سوري

 العاري : المبتدا  مرفوع  اسم

 اللفظية  العوامل  قسم وينـ . من

 . ظاهر و مضمر : إلى قسمين

 هذا
 أخي

 صديقي

 هذه
 أختي

 صديقتي

 ه اسم مرفوع المسند إلي : الخبـر

 : وينـقسم إلى قسمين . المبتدأ

 . مفرد وجملة

 التعرف  الطالب  يفهم  أن

 والرد  المسلمين٬  عند  المألوف

 الشخص نفسه٬  تقديم  عليها٬ و

 اآلخرين  إلى  التعرف  و

 و  أسماءهم  عن  بالسؤال

 . أحوالهم و جنسياتهم

 في  الثـقافي  المحتوى  لتعليم  والترجمة  القواعد  طريقة  عرض

 : الكتاب األول من سلسلة العربية بين يديك كما يلي

 . اطلب من الطالب إغالق الكتب •

 . اكتب جدول المبتدا و الخبر على السبورة •

 . الطالب يستمعون اقرأ محتويات الجدول٬ و •

 . اطلب من الطالب اإلعادة بعدك في كل مرة •

 . اختر بعض الطالب لقراءة  محتويات الجدول فرديا •

 . اكتب جدول قائدة المبتدا و الخبر على السبورة •

 . اقرأ محتويات الجدول٬ و الطالب يستمعون •

. امسح الجدول من السبورة •



 . اختر بعض الطالب لقراءة محتوى الجدول من الذاكرة •

 لذكر •  الطالب  بعض  اختر  الجدول٬  جميع  عرض  بعد

 . محتوى الجدول فرديا

 . اطلب من الطالب كتابة الجدول في دفاترهم •

 المباشرة ) ب  بمهارة الطريقة  باالهتمام  الطريقة  هذه  تمتاز ٬ 

 الكالم٬ بدال من مهارتي القراءة والكتابة؛ وعدم اللجوء إلى الترجمة عند

 األجنبية٬ مه  اللغة  الطالب بقواعد تعليم  تزويد  ما كانت األسباب؛ وعدم

 والربط  وتراكيبها؛  اللغة  قوالب  على  بتدريبه  واالكتفاء  النظرية  اللغة

 أسلوب المحاكة  واستخدام  عليه؛  والشيئ الذي تدل  الكلمة  بين  المباشر

 باللغة األجنبية  يأخذ . والحفظ٬ حتى يستظهر الطالب جمال كثيرة  ومما

 اهتمامها بمهارة الكالم جعلها تهمل مهارة اللغة أن : على هذه الطريقة

 التعليم  في  الترجمة  استعمال  تحريمها  أن  كما  عند ( األخرى٬  حتى

 المدرس ) الضرورة  من  كثير  جهد  وبذل  الوقت  ضياع  إلى  يؤدي

 الطالب  دون تزويد  على التدريبات النمطية  أن اإلعتماد  كما  والطالب؛

 النحوية  والقواعد  األحكام  من  حقيقة بقدر  أدراك  من  الطالب  يحرم

 . التركيب النحوي والقواعدة التي تحكمه

 وأما تطبيق هذه الطريقة لتعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول

: من سلسلة العربية بين يديك كما يلي



 التركيب الحوار
 المحتوى الثـقــافي

 " التحية و التعارف "

 السالم عليكم : محمد

 لسالم و عليكم ا : شريف

 من أين أنت ؟ : محمد

 شريف أنا من باكستان

 هل أنت باكستاني ؟ : محمد

 . نعم أنا باكستاني : شريف

 و ما جنسيتك ؟

 أنا من تركيا . أنا تركي : محمد

 . أهال و سهال : شريف

 : المثـال

 . اسمي محمود : ۱ ط

 أنا تركي

 أنا م ن تركيا

 أهال و سهال : ۲ ط

عند أن يفهم الطالب التعرف المألوف

 تقديم  و  عليها٬  والرد  المسلمين٬

 إلى  التعرف  و  نفسه٬  الشخص

 و  أسماءهم  عن  بالسؤال  اآلخرين

 . أحوالهم و جنسياتهم

 الكتاب  في  الثـقافي  المحتوى  لتعليم  المباشرة  الطريقة  عرض

 : األول من سلسلة العربية بين يديك كما يلي

 . اطلب من الطالب إغالق الكتب •

 . ورة اكتب المثال علىالسب •

 . اطلب من الطالب االستماع و أد المثال مرة واحدة •

 . أد المثال٬ اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية •

 . اختر من الطالبين الداء المثال •

 . اطلب من الطالب ألداءه بعدك في مجموعات •

 اختر بعض الطالب أداء عبارات الحوارات ثنائيا٬ و الكتب •

 . مفتوحة

. ثنائيا أمام زمالئهم شجع الطالبعلى أداء الحوارات •



 الشفهية ) ج  السمعية  الطريقة الطريقة  هذه  أسس  أهم  ومن ٬ : 

 القراءة  أما  البداية٬  في  مشافهة  الطالب  على  األجنبية  اللغة  عرض

 والكتابة فتقدمان في فترة الحقة٬ وتعرضان من خالل مادة شفهية درب

 مساعدة وينحصر اهتمام المدرس في المرحلة األولى في . الطالب عليها

 . الطالب على إتقان النظام الصوتي والنحوي للغة األجنبية بشكل تلقائي

 منها  يكتفي  إذ  المفردات٬  لتعليم  البداية  في  كبير  اهتمام  يصرف  وال

 والنحوي  الصوتي  النظام  تعلم  على  الطالب  يساعد  الذي  للغة بالقدر

 حتى . األجنبية  اللغة٬  مواجهة  في  الدراس  وضع  الطريقة  هذه  وترى

 ويستخدمها  استدعى . يمارسها  إذا  الترجمة  إلى  اللجوء  إلى  مانع  وال

 وينبغي استعمال الؤسائل السمعية والبصرية بصورة مكثفة٬ . األمر ذلك

 والترديد  المحاكاة  مثل  اللغة٬  لتعليم  متنوعة  أساليب  واستخدام

 الشرح  من  التقليل  مع  القياس  أسلوب  على  والتركيز  واالستظهار٬

 أنماط وبد . والتحليل  على  مركزا  تدريب الطالب تدريبا  يتم  ال من ذلك

 ومما يؤخذ على هذه الطريقة٬ االهتمام بالكالم . اللغة وتراكيبها النحوية

 األحكام  القياس دون  على  واالعتماد  األخرى٬  المهارات  حساب  على

 . النحوية واإلقالل من اللجوء إلى الترجمة

 الثـقافي في الكتاب األول وأما تطبيق هذه الطريقة لتعليم المحتوى

: من سلسلة العربية بين يديك كما يلي



 التركيب الحوار
 المحتوى الثـقــافي

 " التحية و التعارف "

 السالم عليكم : محمد

 و عليكم السالم : شريف

 من أين أنت ؟ : محمد

 شريف أنا من باكستان

 هل أنت باكستاني ؟ : محمد

 . نعم أنا باكستاني : شريف

 ا جنسيتك ؟ و م

 أنا من تركيا . أنا تركي : محمد

 . أهال و سهال : شريف

 من أين أنت ؟

 أنا من باكستان

 هل أنت باكستاني ؟

 و ما جنسيتك ؟

 أنا من تركيا . أنا تركي

 . أهال و سهال

 التحية  أسلوب  عـن  الطالب  يفهم  أن

 المألوف عند المسلمين٬ والرد عليها٬

 و تقديم الشخص نفسه٬ و التعرف إلى

 و  أسماءهم  عن  بالسؤال  اآلخرين

 جنسياتهم  و  إلى . أحوالهم  والتعرف

 بعض  إلى  و  الشائعة٬  المهن  بعض

 التحية . البلدان  أساليب  السالم : و

 . و عليكم السالم , عليكم

 في  الثـقافي  المحتوى  لتعليم  الشفهية  السمعية  الطريقة  عرض

 : الكتاب األول من سلسلة العربية بين يديك كما يلي

 االجتماعي يبد •  الجانب  يتناول  و  اإلسالم  بتحية  الحوار  أ

 . الذي يتعلق بذكر بلد اإلنسان و جنسيته

 . استمع جيدا : اطلب من الطالب إغالق الكتب٬ و قل •

 شغل لشريط •

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع جيدا •

 شغل الشريط •

 اطلب من الطالب إغالق الكتب٬ و أد الحوار عبارة عبارة •

 . مرتين

. اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك في كل مرة •



 بعدك في •  اطلب من الطالب أداءه  عبارة  الحوار عبارة  أد

 . مجموعات

 . اختر بعض الطالب أداء عبارات الحوارمن الذاكرة ثنائيا •

 النهائي اكتساب الطريقة التواصلية االتصالية٬ ) د  الدراس هدفها

 األجنبية  اللغة  استخدام  على  أغراضه القدرة  لتحقيق  اتصال  وسيلة

 من . المختلفة  مجموعة  بوصفها  اللغة  إلى  الطريقة  هذه  تنظر  وال

 عن  للتعبير  وسيلة  بوصفها  وإنما  لذاتها  مقصودة  والقوالب  التراكيب

 كالطلب والترجي واألمر والنهي والوصف  المختلفة٬  الوظائف اللغوية

 س التدرج اللغوي٬ وتعرض المادة في هذه الطريقة ال على أسا . والتقرير

 ويتم العمل فيها عبر األنشطة . بل على أساس التدرج الوظيفي التواصلي

 التعليمية  الوحدة  داخل  خلق . المتعددة٬  على  التدريس  طريقة  وتعتمد

 اللغة  الستعمال  حقيقية٬  واقعية  وتبادل : مثل مواقف  األسئلة  توجيه

 تستخدم المهارات المعلومات واألفكار وتسجيل المعلومات واستعادتها٬ و

 . لحل المشكالت والمناقشة والمشاركة

 وأما تطبيق هذه الطريقة لتعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول

 : من سلسلة العربية بين يديك كما يلي

 إدارة الصف المفردات
 المحتوى الثـقــافي

 " الصالة "

 – العصر – الظهر  الفجر

 – مكة – العشاء – المغرب

 شجع الطالب على

 القيام باألنشطة

 الصلوات أن  مسميات  الطالب  يفهم

 فيها٬  تؤدي  التي  األماكن  و الخمس٬



 – المدينة – لحرام المسجد ا

 – األذان – المسجد النبوي

 – يستطيع – الصالة – يسمع

 – منبه – يضع – الليل – يعمل

 . صالة الجمعة – ينتظر

 المختلفة٬ و اطلب منهم

 المشاركة بالحديث و

 فدور . النقاش باستمرار

 الطالب هو القيام بجميع

 األنشطة التعليمية

 أو  المسجد  في  أداءها  أفضلية  و

 في  الحرام  كالمسجد  بعينها  مساجد

 المدينة  في  النبوي  المسجد  و  مكة

 . المنورة

 عرض الطريقة التواصلية االتصالية لتعليم المحتوى الثـقافي في

 : يك كما يلي الكتاب األول من سلسلة العربية بين يد

 . يقدم المدرس الصور التي تتعلق بالمفردات •

 . اطلب من الطالب إلقاء نظرة على كل الصور •

 . اطلب منهم اآلن التركيز على الصورة األولى فقط •

 يستمع •  بينما  واضحا٬  نطقا  مرات  ثالث  الكلمة  انطق

 . الطالب

 انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا٬ واطلب من الطالب •

 . في كل مرة اإلعادة بعدك

 . يستحسن االستعانة بالشريط •

 . اختر بعض الطالب لنطق الكلمة فرديا٬ وصوب أخطاءهم •

 اختر بعض الطالب أن يكتب من كل الصورة جملة بسيطة •

 . على السبورة

 . اطلب من الطالب أن يناقـش اإلجابة٬ وصوب اخطاءهم •

 . اطلب من الطالب أن يتحدث عن كل الصورة أمام الفصل •

. لطالب أن يتحدث٬ عن كل الصورة ثـنائيا اطلب من ا •



 االنتقائية ) ه  اتباع الطريقة  في  حر  المدرس  أن  ترى  التي

 من  أسلوبا  يتبع  قد  فهو  التعليمي٬  للموقف  مناسبا  يراه  ما  األساليب٬

 أساليب طريقة القواعد والترجمة عند تعليم مهارة من مهارات اللغة٬ ثم

 وقد . معية الشفهية في موقف آخر يختار أسلوبا من أساليب الطريقة الس

 إن لكل طريقة محاسنها : نبعت فلسفة هذه الطريقة من األساليب التالية

 توجد  وال  اللغة٬  تعليم  في  تفيد  القسور٬ التي  من  تخلو  مثالية  طريقة

 طريقة  هناك  وليس  تتعارض٬  وال  بينها  فيما  تتكامل  التعليم  وطرائق

 . ن والبرامج والظروف تناسب جميع األهداف والطالب والمدرسي

 وأما تطبيق هذه الطريقة لتعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول

 : من سلسلة العربية بين يديك كما يلي

 المفردات القراءة
 المحتوى الثـقــافي

 " الطعام والشراب "

 قاسم يأكل ثالث وجبات في

 الفطور٬ و الغداء و : اليوم

 سالم يأكل وجبة واحدة . العشاء

 قاسم يأكل في . الغداء : ي اليوم ف

 اللحم٬ و الدجاج٬ و : الغداء

 و . السمك٬ و األرز٬ و الخبز

 السمك٬ و : سالم يأكل في الغداء

 قاسم يشرب . السلطة٬ و الفاكهة

 . سالم يشرب الشاي . الماء

  الغداء  الفطور

  يأكل  . العشاء

 – اللحم – وجبة

 – السمك  الدجاج

  الخبز  األرز

  و السلطة السمك٬

 يشرب  الفاكهة

 الطالب عـن الطعام و الشراب  أن يفهم

 تخضع  التي  األمور  من  أنهما  حيث

 و أنواعها : لخالفات ثـقافية في  عددها

 و أوقات تناولها٬ فإن هذه الوحدة تهدف

 عن  االستفسار  من  الطالب  تمكين  إلى

 الوجبات و عددها و مكوناتها٬ و تمكينه

 الطعام  طلب  معرفة . من  أسماء و

 . الوجبات الثالث٬

 االنتقائية  الطريقة  الكتاب عرض  في  الثـقافي  المحتوى  لتعليم

: األول من سلسلة العربية بين يديك كما يلي



 تدور القراءة حول عادات األكل و الشرب٬ و بعض أنواع •

 . األطعمة التي يتناولها الناس

 . اطلب من الطالب فتح الكتب •

 . معون اقرأ القراءة٬ و الطالب يست •

 . اطلب من الطالب اإلعادة بعدك في كل مرة •

 . اختر بعض الطالب لقراءة  النص فرديا •

 . اختر بعض الطالب لقراءة النص من الذاكرة •

 . اطلب من الطالب كتابة النص في دفاترهم •

 العربية وسائل تعليم المحتوى الثـقافي في الكتاب األول من سلسلـة . ۳

 بيـن يديك

 السلسلة  هذه  بجميع تـتميز  تستعين  وهي  والتكامل٬  بالشمول

 الوسائط التعليمية٬ كما أنها تستخدم أحدث الطرق واألساليب في تدريس

 . اللغة العربية لغير الناطقين بها تسهيال لهم

 سلسلـة  من  األول  للكتاب  التعليمية  الوسائل  أما  بيـن و  العربية

 الدر  و  بالدقة  الحظها  أن  بعد  الباحث  وجدها  التي  العـميقة يديك٬  اسة

 : منها

 وحدة٬ و تتألف ) ۱٦ ( يضم كتاب الطالب األول : كتاب الطالب ) أ

 و . درسا ) ٦۹ ( وبهذا يحتوى على . دروس ) ٦ ( كل وحدة من

 المساعدة  الواضحة  الملونة  بالصور  الكتاب  هذا يستعين



 المادة  فهم  على  و . للدارسين  الحوارات٬  على  يحتوى  و

 ٬ و األصوات٬ و فهم المسموع٬ المفردات٬ و التراكيب النحوية

 و الكتابة٬ و المواد الثـقافية٬ مع الرموز , و الكالم٬ و القراءة

 : المستخدمة لتعليم المواد٬ مثل
 : الجدول الخامس

 الزمز و داللته لتعليم المواد في سلسلة العربية بين يديك

 داللته الرمز

ºO ِاْستـَِمْع 

 ِاقـَْرأْ  &

 تـَكـَلـَّْم �

 كـْتـُْب ُا "

 أُ نـْظـُـْر ☺

 إحالة إلى المفردات المساندة 7

 اختبارات قصيرة٬ يرد كل واحد ) ۸ ( و تضمن الكتاب األول

 و هذه االختبارات موجهة إلى ما درسه . منها بعد كل وحدتين

 استيعابه  مدى  لقياس  أيضا  و  التعلم  عملية  لتعزيز  الطالب

 . للمواد المدروسة

 المعلم ) ب  المعلم يهد : كتاب  الكتاب  المعلم ف هذا  تـزويد  إلى

 بمجموعة من األساليب و اإلجراءات و االقتراحات التي تمكنه

. من تدريس كتاب الطالب بطريقة فعالة٬ تحقـق أفضل النتائج



 كتاب الطالب الذي جاءت صفـحاته  كتاب المعلم  تضمن  وقد

 التعليمية  المادة  متابعة  المعلم  على  يسهل  حتى مصغـّرة٬

 . اصة بالطالب دون الحاجة إلى حمل كتاب الطالب منفصال الخ

 إرشادات للتعلم٬ مقـترحات بكيفية إجراءات : و يحتوي على

 نصوص  و  إضافية٬  بأنشطة  مقـترحات  و  الكتاب٬  تدريبات

 أسئلة  إجابة  و  الكتاب٬  تدريبات  حل  و  المسموع٬  فهم

 و  التراكيب  من  المواد  كل  بأهداف  التعريف  االختبارات٬

 من الم  وحدة  كل  بأهداف  التعريف  و  األصوات٬  و  فردات

 طريقة  بيان  نصو  كل  بموضوع  التعريف  الكتاب٬  وحدات

 و  األساسية  المفردات  لعرض  أساليب  اقـتراحات  عرضه٬

 عرض  أسلوب  بيان  و  الوحدة  لتراكيب  وصف  اإلضافية٬

 و  التراكيب٬  و ) ۳٥ ( ملخص  للمعلم٬  عاما  ) ۲٤ ( توجيها

 فائدة في تعليم اللغة و ) ٦۸ ( ة الفصل٬ و توجيها للمعلم في إدار

 اختباراتها  و  عناصرها  و  على . مهاراتها  يشمل كتاب المعلم

 التي يحتاج  المعلومات األساسية  التوجيهات و  قدر طيب من

 التدريس  عملية  يمارس  هو  و  المعلم٬  تلك . إليها  اتخذ  قد  و

 باللغة  يتعلق بعضها  مختلفة٬  التوجيهات و المعلومات صورا

 بها٬ ال  الناطقين  لغير  اللغة  تعليم  طرائق  و  ثـقافتها  و  عربية

 المختـلفة  عناصرها  و  اللغة  مهارات  عرض  . وأساليب

 بإدارة  الخاصة  المقترحات  من  مجموعة  إلى  باألضافة

. الصــف٬ و التعامل مع الطالب



 سلسلـة ) ج  يديك معجم  بيـن  : عربي  عربي ( العربية  هو )  و

 تضمن ح  واحد  كمجلد  اعتمادا ) ۰۰۰ ٬ ٤٥ ( والى معجم  كلمة

 على مفردات و كلمات و تراكيب وعبارات في الكتاب األول

 بين يديك  بالصور . من سلسلة العربية  المعجم  يستعين هذا  و

 الملونة الواضحة المساعدة للدارسين على ترجمة الكلمةو فهم

 . معانيه

 : وسيلة سمعية ( أشرطة ) د  و تضمن ) ۸ ( تتكون من )  أشرطة٬

 ما عدا الوحدة ( ط وحدتين٬ ولكل وحدة ثالثة حوارات كل شري

 قصيرة  حوارات  ستة  تضمنت  فقد  كل ). األولى٬  تضمن  و

 استـثمار المادة التي جاءت في  المسموع الذي يتم  شريط فهم

 تدريبات على . الحوارات  وهو تدريبات على مستوى الكلمة٬

 الحوار٬  مستوى  على  تدريبات  العبارة٬  و  الجملة  مستوى

 . بات على مستوى الفقرة تدري

 الصوتي ) ه  التسجيل  و  بصرية ( أقراص الفيديو  سمعية  ). وسيلة

 أقراص  تضمن كل قرص حوارات و . ولكل الكتاب ثالثة  و

 أسئلة  إجابة  و  الكتاب٬  تدريبات  حل  و  المسموع٬  فهم

 يسهل . االختبارات  حتي  الفلم٬  و  الثابتة  بالصور  ويستعين

 . للدارس فهم المادة

 Emailarabic4all@yahoo.com بعنوان " اإلنترنيت " الدولية الشبكة ) و

 بصرية (  بالبريد ). وسيلة  الرسالة  يرسل  أن  للطالب يمكن



 التي  الدراسية  المواد  والبحث عن المعلومات و  اإلليكتروني٬

 . om c . all 4 arabic . www يحتاجها في تبحر اللغة العربية بعنوان

 ) إندونيسي  عربي ( العربية بيـن يديك قاموس مساعد لسلسلـة ) ز

 لغير  العربية  اللغة  لتعليم  المكثـف  البرنامج  إصدار  وهو

 ماالنج  الحكومية  اإلسالمية  بالجامعة  بها  كان : الناطقين

 حوالى  تضمن  الجيب  على ) ٦۰٥۰ ( قاموس  اعتمادا كلمة

 تراكيب وعبارات في ال  كلمات و  كتاب األول من مفردات و

 و يستعين هذا القاموس بالمترادفات . سلسلة العربية بين يديك

 و المضادات الواضحة المساعدة للدارسين على ترجمة الكلمة

 . و فهم معانيه

 وهي الشرائح٬ الصوت٬ : جهاز الوسائل السمعية و البصرية ) ح

 المسموعة٬  إذاعة  الفيديو٬  المسجل٬  التليفزيون٬  الفيلم٬

 االشفافة٬ لوح الوبرية٬ المصورات٬ تمثيل المواقف٬ السبورة٬

 . تمثيليات اللعبة و غير ذلك

 المكثـف ) ط  البرنامج  وهي إصدار  كراسات التدريبات للطالب٬

 اإلسالمية  بالجامعة  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم

 ماالنج  اللغة : الحكومية  من  الترجمة  تدريبات  من  تتكون

 لغة اإلندونيسية٬ ومن اللغة اإلندونيسية إلى اللغة العربية إلى ال

. العربية

http://www.arabic4all.com/


 . لمحة عن المدرسة الثـانوية الهـداية واجاك ماالنج . ج

 الثـانوية الهـداية واجاك ماالنج لمحة عن تاريخ تأسيس المدرسة . ۱

 الوو رقم في شارع ماالنج الثـانوية الهـداية واجاك تقع المدرسة

 منذ . نج ماال واجاك ب ۱۰  سنة و  تأسيسها  تلك م ۱۹۸۹ أول  كانت

 باسم المؤسسة التربوية الثـانوية الهـداية اتـفاقا مدرسة ال المدرسة مسماة ب

 و في هذه السنة كانت الدراسة في المساء٬ ألن البناء . اإلسالمية الهداية

 . متحد مع المدرسة المتوسطة الهداية واجاك

 تاريخ لكن و  المدرسة ت ول تح م ۱۹۹۲ سبتمبير ۸ في  هذه

 مستـقـلة المدرسة المدرسة ت صبح أ و  واجاك  الهـداية  في أداء الثـانوية

 الصباح٬  في  الدراسة  فكانت  التقرير دراستها٬  رسالة  على  تأسيسا

 . م ۱۹۹۲ سنة ۲۷ من نمرة المؤسسة التربوية اإلسالمية الهداية

 ال  المدرسة  هذه  كانت  أمرها  بداية  المجتمع في  يالحظها

 اعترافا ٬ هو يرونها دنيئه غير منظمة وليست ذات كيفية . ونها يـب ــ واليج

 ا من النقائص والصعوبات جاهدت وحاولت هذه المدرسة ألن ه بما عند

 ف ـ ت  وتجدد  ت ي نهض  ألن  النواحي  وترت ـ ت ـ شتى  ودرجة ـ قدم  منزلة  فع

 وت  مث ـ ت ـ تساوى  الممت ـ نازل  المدرسة  صارت ازة ـ ل  أن  إلى  من ٬  اآلن

 . محافظة ماالنج الية في إحدى المدارس المث

 ها ـ موقع . ۲

 عنوان  واجاك هو المدرسة أما  الهـداية  الوو في شارع الثـانوية

وهي . ماالنج مركز واجاك في محافظة (Loji) في دائرة لوجي ب ۱۰ رقم



 أوس  في  واجاك ط تقع  بين هي و . مركز  المتحدة  المدارس  إحدى  من

 الهداية األطفال روضة  العلماء  المتوسطة لمدرسة وا واجاك٬ نهضة

 تـقع هذه القرية بين . واجاك الهداية اإلبتدائية والمدرسة واجاك٬ الهداية

 قريبة  شماال  و  جنوبا  أصبحت . النهرين  و  اآلن  حالتها  تغيـرت  لقد  و

 أصبحت قرية مشغولة . يحيطها الدكاكين و األسواق والطرق المزدحمة

 . " نهضيـيون ال " يقال لسكانهم و إن البيئة فيها هي بيئة دينية٬

 كثير من الحافالت فهناك ة٬ ي ـ يج ـ سترات ا زلة ـ نزل هذه المدرسة من ـ ت

 المدرسة ب ـمر ت  وسيارات مثل ٬ هذه  والحافالت  النفسية  السيارات

 الرجوع  وقبيل  صباحا  الدراسة  قبيل  المدرسة  هذه  تقف أمام  المدرسية

 . نهارا

 ل ـ باني والوسائ م حالة ال . ۳

 تـتـمثـل كمثـل لى نجاح التعليم والتعلم تعين ع التي المباني والوسائل

 . الجدول اآلتي

 : الجدول السادس

 في المدرسة الثـانوية الهداية واجاك ل ـ باني والوسائ م حالة ال

رة
نم
 العدد الغرفة ال

 غـرف ۷ دراسة ال قاعة ۱

 غـرفـة ۱ غرفة مدير المدرسة ۲

 غـرفـة ۱ ر ي غرفة نائب المد ۳

غـرفـة ۱ اإلدارة ٤



 غـرفـة ۱ يوف ض ة ال غرف ٥

 غـرفـتن ۲ غرفة المدرسين ٦

 غـرفـة ۱ غرفة فصاحة الصحة للتالميذ ۷

 غـرفـة ۱ غرفة الشركة ۸

 غـرفـة ۱ غرفة هيئة التعاون إلقامة التربية ۹

 غـرفـة ۱ معمل اللغة ۱۰
 غـرفـة ۱ معمل البيولوجي ال ۱۱

 غـرفـة ۱ معمل الكمبيوتر ۱۲

 غـرفـة ۱ القاعة ۱۳

 غـرفـة ۱ المكتبة ۱٤

 غـرفـة ۱ ن ـ غرفة الف ۱٥

 غـرفـة ۱ غرفة الموسقية ۱٦

 غـرفـة ۱ غرفة الوسائل السمعية والبصرية ۱۷

 غـرفـة ۱ قصف الم ۱۸

 غـرفـة ۱ غرفة حارس األمن ۱۹

 غـرفـة ۱ غرفة حارس المدرسة ۲۰

 غـرفـة ۱ خ ب المط ۲۱

 غـرفـة ۱ المستوضع / زن خ الم ۲۲

 غـرفـة ۱ كان الوضوء المصلى وم ۲۳

غـرفـة ۱ ف ـ الموق ۲٤



 غـرف ۳ للمدرس ات و دورات المياة حمام ۲٥

 غـرف ٥ للتالديذ ات و دورات المياة حمام ۲٦

 حالة الموظفين والمدرسين . ٤

 ٬ نجاح التعليم والتعلم في المدرسة ـن مسؤولون ع ال المدرسون هم

 في و في عملية التعليم ٬ يعني فون في أداء واجباتهم ـ يسهم الموظ كذلك و

 يف التالميذ وتهذيبهم ليكونوا شبانا نافعين وأجياال أقوى ذوى علوم ـ ق ـ ث ـ ت

 جامعة ال جامعة الحكومية ماالنج و ال وأكثر المدرسين هم خريجي . نافعة

 . S1 وجامعة محمدية ماالنج في درجة ) لية التربية ك ( اإلسالمية الحكومية

 : ــي فه مدرسين الجدد ل ل المؤهالت وأما

 . S1 / حامل شهادة اللسانس ). ۱

 إذا ٥۰ ٬ ۲ على األقّل ) متوسط الحسابي الكلي ( IPK نتيجة ). ۲

 و  الحكومية  الجامعة  من  في ۰۰ ٬ ۳ كانوا  يتخرجون  لمن

 . الجامعة األهلية

 . نجليزية اللغة اإل ٬ و مجيد كفاءة في قراءة القرآن لديه ). ۳

 . ية االمتحان التحريري والمقابلة الشخص ). ٤

 . رضها ـ كتابة المقالة عن تنظيم الفصل وع ). ٥

 : وأما عدد المدرسين والموظفين فكما يلى

. مدرس واحد مدرس الحكومة من وزارة الشؤون الدينية ). ۱



 القومية ). ۲  الشؤون التربوية  من وزارة  مدرس مدرس الحكومة

 . واحد

 . ا مدرس BP3 ( ۲۳ ( اإلسالمية الهداية التربية المؤسسة مدرس ). ۳

 ين شخص ۲ الموظفون ). ٤

 . الحتوى الثـقـافي صورة موجزة عن أداء تعليم . د

 " التحة والتعـارف " الحتوى الثـقـافي بموضوع المادة تعليم إجراء . ۱

 التعليم  الشفهية٬ : طرق  السمعية  الطريقة  المباشرة٬  الطريقة

 . الطريقة التواصلية االتصالية٬ الطريقة االنتـقائية

 : بع الجدول السا

 أشكال المحتوى الثـقافي األول و أهداف تعليمه ووسائل تعليمه

 أشكال
 المحتوى الثـقافي

 وسائل التعليم أهداف تعليم المحتوى الثـقافي

 التحية اإلسالمية . ۱

 تقديم الشخص نفسه . ۲

 أسلوب التعـارف . ۳

 عند  المألوف  التحية  أسلوب  الطالب  يفهم  أن

 قديم الشخص نفسه٬ المسلمين٬ والرد عليها٬ و ت

 و التعرف إلى اآلخرين بالسؤال عن أسماءهم و

 والتعرف إلى بعض المهن . أحوالهم و جنسياتهم

 : و أساليب التحية . الشائعة٬ و إلى بعض البلدان

 . و عليكم السالم , السالم عليكم

 كتاب الطالب . ۱

 كتاب المعلم . ۲

 القرص / الشريط . ۳

 الحاسوب / المسجـل . ٤

 السبورة . ٥

 الصور . ٦

 كراسة العمل . ۷

 : مرحلة اإلعداد ). أ

اطلب من الطالب إغالق الكتب٬ و قل استمع جيدا •



 إعداد الشريط و المسجل •

 بعض •  يشمل  و  السالم٬  بتحية  الحوار  يبدأ  الشريط٬  شغل

 عن  السؤال  و  التعريف باألسماء٬  مثل  الجوانب االجتماعية٬

 خص بشخص الصحة٬ و السؤال عن البالد العربية٬ تعريف ش

 آخر عن طريق ذكر اسمه و مهنته٬ و أن يراعي الطالب على

 تنغيم  على  الطالب  تدرب  و  المؤنث٬  و  المذكر  ضميري

 . االستفهام و تنغيم اإليجاب تميـيزا و إنتاجا

 : مرحلة األداء ). ب

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى التعبيرات جيدا •

 : اعية بعدك اطلب من الطالب اإلعادة الجم •

 أهال وسهال

 الحمد هللا بخير

 السالم عليكم٬ كيف حالك ؟

 مع السالمة

 و عليكم السالم

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى التراكيب جيدا •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 أنا طالب

 هو سوري

أنت طبيبة



 من أين أنت ؟

 أنا من باكستان

 ؟ هل أنت مصري

 نعم٬ أنا مصري

 هذا أخي أحمد هو مهندس

 اسمي خالد

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى المفردات جيدا •

 اطلب من الطالب أن يكرر المفردات •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 ثالثة٬ جنسية٬  اسم٬  أخ٬ أخت٬ أربعة٬ أنا٬ أنت٬ أنت٬ اثنان٬

 هذه٬ خمسة٬ صديق٬ طالب٬ صديق  مهندس٬ هذا٬  مدرس٬  ة٬

 . هو٬ هي٬ واحد٬ أين٬ كيف٬ ما٬ من أين٬ من٬ نعم٬ هل

 : مرحلة التـقـويم ). ج

 على كل الصور •  و المفردات٬ , اطلب من الطالب إلقاء نظرة

 . و التراكيب٬ و التعبيرات

 و •  والمفردات٬  الصور  على  التركيز  اآلن  منهم  اطلب

 . التراكيب٬ و التعبيرات

 أشخاصا •  الكلمة اطلب  ينطقوا  أن  و , منهم  والمفردات٬

التراكيب٬ و التعبيرات ثالث مرات نطقا واضحا



 اختر بعض الطالب لنطق الكلمة٬ والمفردات٬ و التراكيب٬ و •

 . التعبيرات فرديا و صوب أخطاءهم

 بعض الطالب •  اطلب  ثم    الكتب٬  إغالق  الطالب  من  اطلب

 التعب  و  التراكيب٬  و  المفردات٬  الكلمة٬  على لكتابة  يرات

 . السبورة فرديا و صوب أخطاءهم

 اختر بعض الطالب أن يتبادل السؤال و الجواب مع زمالئهم •

 . حول التراكيب و التعبيرات ثنائيا

 التعبيرات على •  التراكيب و  التدريبات حول  اكتب المثال من

 السبورة٬ واطلب من الطالب ان يعملوا التدريبات في كتبهم أو

 . كراساتهم

 " الطعام و الشراب " الحتوى الثـقـافي بموضوع المادة تعليم إجراء . ۲

 الشفهية٬ : طرق التعليم  السمعية  الطريقة  المباشرة٬  الطريقة

 . الطريقة التواصلية االتصالية٬ الطريقة االنتـقائية

 : الجدول الثـامن

 أشكال المحتوى الثـقافي الثـاني و أهداف تعليمه ووسائل تعليمه

 أشكال
 لثـقافي المحتوى ا

 وسائل التعليم أهداف تعليم المحتوى الثـقافي

 معرفة حول الطعام . ۱

 و الشراب

 معــرفـة أسماء . ۲

 الوجبات الثالث

 من : التـعـبـيـرات . ۳

 أنهما  حيث  الشراب  و  الطعام  الطالب  يفهم  أن

 في  ثـقافية  لخالفات  تخضع  التي  األمور  : من

 أنو  و  هذه عددها  فإن  تناولها٬  أوقات  و  اعها

 تهدف إلى تمكين الطالب من االستفسار  الوحدة

 عن الوجبات و عددها و مكوناتها٬ و تمكينه من

 كتاب الطالب . ۱

 كتاب المعلم . ۲

 القرص / الشريط . ۳

 الحاسوب / المسجـل . ٤

السبورة . ٥



 فضلك٬ شكرا٬

 عفوا٬ أنا جوعان

 خارجه  أو  البيت  في  سواء  الطعام  : طلب

 : و التعبيرات . كالفندق٬ أو المطعم٬ أو الطائرة

 و معرفة . من فضلك٬ شكرا٬ عفوا٬ أنا جوعان

 الثال  الوجبات  أنواع أسماء  بعض  طلب  و  ث٬

 األطعمة و األشربة أو رفضها٬ و طلب ما يريد

 . من المأكوالت أو مشروبات

 الصور . ٦

 كراسة العمل . ۷

 : مرحلة اإلعداد ). أ

 اطلب من الطالب إغالق الكتب٬ و قل استمع جيدا •

 داد الشريط و المسجل إع •

 و •  الشرب٬  و  عادات األكل  الحوار حول  يبدأ  الشريط٬  شغل

 بعض أنواع األطعمة التي يتناولها الناس في البالد العربية٬ و

 و حول عادات  في اليوم٬  ذكر الوجبات الثالث التي نتناولها

 أو الفندق٬ و أسلوب : تناول الطعام خارج المنزل  كالمطعم٬

 طلب ا  عند  البيت الحوار  في  الطعام  تناول  عادات  و  لطعام٬

 يدعى بعض الضيوف لتناول الطعام  عندما  و  العائلة٬  ألفراد

 . في البيت٬ وهذا ما يحرص عليه العرب عادة

 : مرحلة األداء ). ب

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى التعبيرات جيدا •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 شكرا

فوا ع



 من فضلك

 أنا جوعان

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى التراكيب جيدا •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 آكل اللحم

 يأكل الطعام

 أين الغداء ؟

 التأكل الطعام

 الفطور على المائدة

 ماذا تأكل في الغداء ؟

 ماذا تطلب من الشراب ؟

 ماذا تطلبين من الشراب ؟

 ض األرز من فضلك بع

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى المفردات جيدا •

 اطلب من الطالب أن يكرر المفردات •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 خبز٬  حليب٬  جوعان٬  ثالث٬  ثانية٬  ثالثة٬  تمر٬  أولى٬  أرز٬

 وزن٬  واحدة٬  سمين٬  سمك٬  سلطة٬  ستون٬  رابعة٬  دجاج٬

 ش  شاي٬  غداء٬ يوم٬  عنب٬  عشاء٬  طعام٬  ضيوف٬  راب٬

 مائدة٬  ماء٬  مئة٬  لحم٬  كثير٬  قهوة٬  قليل٬  فطور٬ فاكهة٬



 نحيف٬ وجبة٬ وجبات٬ أكل٬ شرب٬ طلب٬ فّضـل٬ جدا٬ على٬

 . لماذا ؟

 : مرحلة التـقـويم ). ج

 على كل الصور •  و المفردات٬ , اطلب من الطالب إلقاء نظرة

 . و التراكيب٬ و التعبيرات

 منهم •  و اطلب  والمفردات٬  الصور  على  التركيز  اآلن

 . التراكيب٬ و التعبيرات

 و •  والمفردات٬  الكلمة٬  ينطقوا  أن  منهم  أشخاصا  اطلب

 . التراكيب٬ و التعبيرات ثالث مرات نطقا واضحا

 اختر بعض الطالب لنطق الكلمة٬ والمفردات٬ و التراكيب٬ و •

 . التعبيرات فرديا و صوب أخطاءهم

 إغال •  الطالب  من  بعض الطالب اطلب  اطلب  ثم    الكتب٬  ق

 على  التعبيرات  و  التراكيب٬  و  المفردات٬  الكلمة٬  لكتابة

 . السبورة فرديا و صوب أخطاءهم

 اختر بعض الطالب أن يتبادل األسئلة و األجوبة مع زمالئهم •

 . حول التراكيب و التعبيرات ثنائيا

 التعبيرات على •  التراكيب و  التدريبات حول  اكتب المثال من

 سبورة٬ واطلب من الطالب ان يعملوا التدريبات في كتبهم أو ال

. كراساتهم



 “ الصالة " الحتوى الثـقـافي بموضوع المادة تعليم إجراء . ۳

 الشفهية٬ : طرق التعليم  السمعية  الطريقة  المباشرة٬  الطريقة

 . الطريقة التواصلية االتصالية٬ الطريقة االنتـقائية

 : الجدول التاسع

 حتوى الثـقافي الثـالث و أهداف تعليمه ووسائل تعليمه أشكال الم

 أشكال
 المحتوى الثـقافي

 وسائل التعليم أهداف تعليم المحتوى الثـقافي

 حول الصالة . ۱

 المساجد . ۲

 فكرة : العبارات . ۳

 طيبة٬ و جزاك اهللا

 خيرا٬ و آسف٬ هذا

 . صحيح

 و  الخمس٬  الصلوات  الطالب مسميات  يفهم  أن

 ت  التي  في االماكن  أداءها  أفضلية  و  فيها٬  ؤدي

 في  الحرام  كالمسجد  بعينها  مساجد  أو  المسجد

 المنورة  المدينة  في  النبوي  المسجد  و  و . مكة

 و : العبارات  خيرا٬  اهللا  جزاك  و  طيبة٬  فكرة

 . آسف٬ هذا صحيح

 كتاب الطالب . ۱

 كتاب المعلم . ۲

 القرص / الشريط . ۳

 الحاسوب / المسجـل . ٤

 السبورة . ٥

 الصور . ٦

 كراسة العمل . ۷

 : مرحلة اإلعداد ). أ

 استمع جيدا : اطلب من الطالب إغالق الكتب٬ و قل •

 إعداد الشريط و المسجـل •

 بأوقاتها •  والتعريف  الصالة٬  عن  الحوار  يبدأ  الشريط٬  شغل

 حول  و  المسجد٬  في  جماعة  أدائها  على  الحث  و  الخمسة٬

 وه  فيهما٬  للصالة  السفر  للمسلم  يسن  اللذين  : ما المسجدين

 ألهم  السفر  أهمية  و  النبوي٬  المسجد  و  الحرام٬  المسجد

 و المدينة  المكرمة٬  مكة مدينتين من المدن اإلسالمية٬ و هما



 المنورة٬ والحث عل أداء الصالة في المسجد ال في البيت ألان

 أخرى يؤدي اجتماع  في الدرجات ومن ناحية  في ذلك زيادة

 . الصالة بينهم المسلمين للصالة في المسجد إلى تقوية

 : مرحلة األداء ). ب

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى التعبيرات جيدا •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 آسف

 إن شآء اهللا

 بجانبك

 جزاك اهللا خيرا

 فكرة طيبة

 المسجد الحرام

 المسجد النبوي

 . ب جيدا اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى التراكي •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 أين تصلي الجمعة ؟

 أصلي الجمعة في مسجد علي

 أنا ذاهب إلى المدرسة

 ضع الكتاب بجانبك

لماذا أنت مسافر إلى مكة ؟



 أنا مسافر إلى مكة للعمرة

 يستيقظ  استيقظ

 . اطلب من الطالب فتح الكتب و االستماع إلى المفردات جيدا •

 من الطالب أن يكرر المفردات اطلب •

 : اطلب من الطالب اإلعادة الجماعية بعدك •

 صحيح٬  سادس٬  سابع٬  ذاهب٬  ثامن٬  تاسع٬  بعيد٬  أفضل٬

 صلوات٬ ظهر٬ عاشر٬ عصر٬ قريب٬ كسالن٬ الليل٬ المدينة٬

 مريض٬ مسافر٬ مغرب٬ مكة٬ المنبه٬ استطاع٬ انتظر٬ سمع٬

 . عمل٬ وضع٬ مع

 : مرحلة التـقـويم ). ج

 على كل الصور •  و المفردات٬ , اطلب من الطالب إلقاء نظرة

 . و التراكيب٬ و التعبيرات

 و •  والمفردات٬  الصور  على  التركيز  اآلن  منهم  اطلب

 . التراكيب٬ و التعبيرات

 و •  والمفردات٬  الكلمة٬  ينطقوا  أن  منهم  أشخاصا  اطلب

 . التراكيب٬ و التعبيرات ثالث مرات نطقا واضحا

 طق الكلمة٬ والمفردات٬ و التراكيب٬ و اختر بعض الطالب لن •

. التعبيرات فرديا و صوب أخطاءهم



 بعض الطالب •  اطلب  ثم    الكتب٬  إغالق  الطالب  من  اطلب

 على  التعبيرات  و  التراكيب٬  و  المفردات٬  و  الكلمة٬  لكتابة

 . السبورة فرديا و صوب أخطاءهم

 اختر بعض الطالب أن يتبادل السؤال و الجواب مع زمالئهم •

 . التراكيب و التعبيرات ثـنائيا حول

 التعبيرات على •  التراكيب و  التدريبات حول  اكتب المثال من

 التدريبات في كتبهم  السبورة٬ واطلب من الطالب ان يعـملوا

 . أو كراساتهم

 عرض البيانات وتحليلها . ه

 من البيانات الباحث ويحلل ن يب س المبحث ا وفي هذ  نالها  التي قد

 الت التجربة٬  ت وهي  البيانات ألدا ـ تع ـ ي  وهي  التجربة  قبل  بالبيانات  ة لق

 : بيانها ي ما يل ي وف ٬ فيذ التجريبة ـ ن ـ التجربة والبيانات حالة ت

 تحليل البيانات ألداء التجربة . ۱

صدق األداة . أ

 التجربة وأما  أداة  من  المحتوى  أن ي ستط فـن صدق  عرفه ن ع

 . بمالحظة هذا الجدول

 : الجدول العـاشـر

 ى في مواد االختبار صدق المحتو

 نمرة
 موضوع

 المحتوى الثـقافي
 أشكال

مئوية رقم البنود المحتوى الثـقافي



 نمرة
 موضوع

 المحتوى الثـقافي
 أشكال

 مئوية رقم البنود المحتوى الثـقافي

 التحية و التعـارف ۱

 التحية اإلسالمية . ۱

 تقديم الشخص نفسه . ۲

 أسلوب التعـارف . ۳

 ۱ ٬ ۲ ٬ ٥ ٬ ٦ ٬ ۱٤ . أ

 ۲۰ ٬ ۲۲ ٬ ۲٥ . ب

 ۲٦ ٬ ۲۷ ٬ ۲۸ . ج

 ۳۱ . د

 ۳۷ . ه

٥ ٬ ۳۲ % 

 الطـعام و الشـراب ۲

 معرفة حول الطعام و الشراب . ۱

 معــرفـة أسماء الوجبات الثالث . ۲

 من فضلك٬ شكرا٬ : التـعـبـيـرات . ۳

 عفوا٬ أنا جوعان

 ۸ ٬ ۱۰ ٬ ۱۳ . أ

 ۱٦ ٬ ۱۸٬۲۳٬۲٤ . ب

 ۲۹ ٬ ۳۰ . ج

 ۳٤ ٬ ۳٥ . د

 ۳٦ ٬ ۳۸ . ه

٥ ٬ ۳۲ % 

 ) العبادة ( الصــالة ۳

 حول الصالة . ۱

 المساجد . ۲

 فكرة طيبة٬ و جزاك : العبارات . ۳

 . اهللا خيرا٬ و آسف٬ هذا صحيح

 ۳ ٬ ٤ ٬ ۷ ٬ ۹ ٬ ۱۱ ٬ ۱۲ ٬ ۱٥ . أ

 ۱۸ ٬ ۱۹ ٬ ۲۱ . ب

 – . ج

 ۳۲ ٬ ۳۳ . د

 ۳۹ ٬ ٤۰ . ه

۳٥ % 

 ت  المواد  جميع  أن  لنا  بين  الجدول  كلها ـ ذلك  البنود  في  و ٬ شيع

 انت ـتـ ن ـ ت  معتدال ـ شر  شرط . شارا  مع  يوفق  االختبار  كان  صدق " لذلك

 " التحـية والتعارف " : ويشرح الجدول أن المادة بموضوع . " المحتوى

 لها " الطعام و الشراب " : والمادة بموضوع ٬ بندا ) ثالثة عشر ( ۱۳ لها

 ع ( ۱۳  بموضوع ٬ بندا ) شر ـ ثالثة  لها " ) العـبادة ( الصالة " : والمادة

. بندا ) أربع عشرة ( ۱٤



 % ٥ ٬ ۳۲ في األختبار " التحـية والتعارف " معنى ذلك أن نسبة

 " ) العـبادة ( الصالة " ونسبة % ٥ ٬ ۳۲ هي " الطعام و الشراب " ونسبة

 . شار هذه المواد معتدل ــ لنا أن انت تؤكّد هذه النسبات الثالثة . % ۳٥ لها

 . دق المحتوى لهذه اإلختبارات جيد ص لذلك يمكن القول بأن مستوي

 تحليل مستوى الثبات . ب
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 بمعنى أن مستوى الثبات ) ۹۱٦۸ ٬ ۰ ( حتى يكون مستوى هذا الثبات هو

 االختبار  جدا ـ مرت " لهذا  صنيع ". فع  نوع  من  االختبار  هذا  كان  ولو

 ). Test Nonstandart / االختبار الالمقّنن ( المدرس وهو صنيع الباحث نفسه

 تحليل البيانات المستوى الصعوبة . ج

 : اآلتي الجدول ل ـ يوجد ذلك مستوى الصعوبة كمث

 : الجدول الحـادي عـشـر

 مستوى الصعوبة في مواد االختبار

 الصفة مستوى الصعوبة نمرة الصفة مستوى الصعوبة نمرة

متوسط ۲۱ 0,574 سهل ۱ 0,667



 الصفة مستوى الصعوبة نمرة الصفة مستوى الصعوبة نمرة

 سهل ۲۲ 0,648 سهل ۲ 0,694

 متوسط ۲۳ 0,509 سهل ۳ 0,696
 متوسط ۲٤ 0,602 متوسط 0,611 ٤
 متوسط ۲٥ 0,574 سهل 0,667 ٥
 سهل ۲٦ 0,667 سهل 0,75 ٦

 متوسط ۲۷ 0,5 سهل ۷ 0,778
 متوسط ۲۸ 0,507 سهل ۸ 0,639
 متوسط ۲۹ 0,603 سهل ۹ 0,639
 سهل ۳۰ 0,621 متوسط ۱۰ 0,583

 صعـب ۳۱ 0,465 سهل ۱۱ 0,694

 سهل ۳۲ 0,618 سهل ۱۲ 0,667

 صعـب ۳۳ 0,465 متوسط ۱۳ 0,5
 صعـب ۳٤ 0,431 متوسط 0,557 ۱٤
 صعـب ۳٥ 0,382 سهل 0,667 ۱٥
 سهل ۳٦ 0,629 سهل 0,667 ۱٦
 سهل ۳۷ 0,681 سهل ۱۷ 0,657
 صعـب ۳۸ 0,444 متوسط ۱۸ 0,63

 صعـب ۳۹ 0,34 سهل ۱۹ 0,667

 صعـب ٤۰ 0,368 سهل ۲۰ 0,667

 هذه الجدول أن  ) ۱٤ ( تصف صعبة و ـ ستة األسئلة ت ) ٦ ( يبين لنا

 . تصف سهال ـ واحدا وعشرين ت ) ۲۱ ( تصف متوسطا و ـ عشرة ت أربع

 تحليل البيانات من مستوى التمييز . د

 في  القياس  على  بنود ٬ الثالث الفصل تأسيسا  لكل  بيان  فبالتالي

. كمثـل الجدول اآلتي االختبار لمستوى تمييزه



 : الجدول الثـاني عـشـر

 ز في مواد االختبار ـ ي ـ ي ـ م ـ مستوى الت

 الصفة مستوى التمييز نمرة الصفة التمييز مستوى نمرة

 حـدي ۲۱ 0,25 حـدي ۱ 0,25
 حـدي ۲۲ 0,25 وجوب التصحيح ۲ 0,167
 جيد جدا ۲۳ 0,667 وجوب التصحيح ۳ 0,167
 جيد جدا ۲٤ 0,667 حـدي 0,25 ٤
 وجوب التصحيح ۲٥ 0,082 وجوب التصحيح 0,083 ٥

 جيد جدا ۲٦ 0,833 حـدي 0,25 ٦
 جيد جدا ۲۷ 0,917 ب التصحيح وجو ۷ 0,083
 جيد جدا ۲۸ 0,917 حـدي ۸ 0,25
 جيد جدا ۲۹ 0,917 وجوب التصحيح ۹ 0,083
 جيد ۳۰ 0,866 حـدي ۱۰ 0,25
 جيد جدا ۳۱ 0,917 جيد جدا ۱۱ 0,417
 جيد جدا ۳۲ 0,917 وجوب التصحيح ۱۲ 0,167
 جيد جدا ۳۳ 0,822 وجوب التصحيح ۱۳ 0,082
 جيد جدا ۳٤ 0,822 متوسط 0,082 ۱٤
 وجوب التصحيح ۳٥ 0,167 جيد جدا 0,417 ۱٥

 جيد جدا ۳٦ 0,917 جيد جدا 0,75 ۱٦
 جيد جدا ۳۷ 0,417 جيد جدا ۱۷ 0,667
 حـدي ۳۸ 0,25 حـدي ۱۸ 0,25

 وجوب التصحيح ۳۹ 0,082 جيد جدا ۱۹ 0,417

 جيد جدا ٤۰ 0,417 جيد ۲۰ 0,32

 ) ۲ ( تصف بجيد جدا و ـ عشرة ت ثمانية ) ۱۸ ( الجدول أن ا يبين هذ

 ت  بجيد ـ اثنين احدى ) ۱۱ ( والباقي هو ٬ دى حــ تصف ب ـ ت ) ۹ ( و . تصفان



 ت  أن . تصف وجوب التصحيح ـ عشرة  الباحث قبل  ستخدم ي لذلك صحح

 األد  الواجبة ٬ ة ا تلك  البنود  تلك  إلى  نظرا  أوال  فتحولها  التجربة  كأداة

 . حق ل م ال تغيرها وذلك االختبار يوجد في

 من المدرسة ) أ X ( تالميذ فصل ل حالة تـنـفيذ التجربة البيانات تحليل . ۲

 . الثانوية الهداية واجاك ماالنج

 التجربة لمجموعة القــبلي نتيجة االختبار . أ

 لمجموعة القــبلي بيانات نتيجة االختبار لنا ين ـ ب يـ دول ـ هذا الج

 . التجربة
 : الجدول الثـالث عـشـرة

 أ X ميذ فصل القــبلي لتال نتيجة االختبار

 القــبلي نتيجة االختبار
 يذ م أسماء التال نمرة

x x 2 

 74,5 5550,25 تري إينايا ۱

 58 3364 محمد ريزا ۲

 78 6084 أريل أنديكا ۳

 39 2561 محمد فائز ٤

 66 4356 سلو فريتاساري ٥

 72 5146 معلوسة الصالحة ٦

 62,5 3906,25 ساوم تيارا ۷

 77 5929 حنيفة ۸

 71 5041 ارة سمسونا س ۹

 69 4761 مجرية ۱۰

75 5625 دوي فراميتا ۱۱



 القــبلي نتيجة االختبار
 يذ م أسماء التال نمرة

x x 2 

 78 6074 لينتانج منتاري ۱۲

 74 5476 هيليئا ندا فراتيوى ۱۳

 75,5 5700,25 صافي فير الزهاد ۱٤

 69 4761 الماسى عريفة ۱٥

 70 3900 عائشة إيك ۱٦

 47 2209 . أرسيتيا زيتنتا ف ۱۷

 62 3744 هناني اكتافياني ۱۸

 44,5 1980,25 استرس ديه ۱۹

 66 4356 ويديا ريني ۲۰

 67 3844 سبيال فبريانيتا ۲۱

 69 4761 رزقي يوتي اردياتي ۲۲

 76,5 5852,25 نديرا استنتي ۲۳

 78 6004 دية كوسوما ۲٤

 65,5 4295,25 نندا صبرتا ۲٥

 74 5476 خيرنا نور استوتي ۲٦

 65 4225 ربكوس ۲۷

 66 4356 . ماهندر ف ۲۸

 69 4761 محمد إبريان ۲۹

 57 3249 أخالق الكريمة ۳۰

 65 4225 ديفي كلوه فراستيا ۳۱

 73,5 5402 رشديا أرديان ۳۲

 62 3844 الفرا عائشة ۳۳

 73 5329 محمد إقبال ۳٤

76 5776 جنسيا قرين ۳٥



 القــبلي نتيجة االختبار
 يذ م أسماء التال نمرة

x x 2 

 48 2304 فلونيا ارينا ۳٦

 68,5 4692,25 نوفيتا ويدا ۳۷

 51,5 2625,25 نوفيدا كوسوما ۳۸

 62,5 2906,25 محمد عزا أرشد ۳۹

 58 3364 محمد فيك فردوس ٤۰

 42 1764 إيكا درما ٤۱

 57 3239 محمد رزقيا ٤۲

 61 3721 نور يوليانا ٤۳

 61 3721 رندا زهرا ٤٤

 50 2500 رزقي مكة ٤٥

 73 5329 رحماني قرة أعيــن ٤٦

N 
X Σ 65,06 = 2993 

46 199309,5 

 التجربة لمجموعة يبين لنا هذا الجدول أن المعدل لالختبار القبلي

 199309,5 و أما االنحراف المعياري هي . 65,06 هو

 التجربة لمجموعة البعدي نتيجة االختبار . ب

 بيانات نتيجة االختبار لنا ين ـ ب اآلتي يـ دول ـ هذا الج

 . التجربة لمجموعة البعدي

 : ول الرابع عـشـرة الجد

أ X البعدي لتالميذ فصل نتيجة االختبار



 البعدي نتيجة االختبار
 يذ م أسماء التال نمرة

x x 2 

 95 9025 تري إينايا ۱

 85 7225 محمد ريزا ۲

 100 10000 أريل أنديكا ۳

 75 5625 محمد فائز ٤

 80 6400 سلو فريتاساري ٥

 100 10000 معلوسة الصالحة ٦

 85 7225 تيارا ساوم ۷

 95 9025 حنيفة ۸

 100 10000 سارة سمسونا ۹

 90 8100 مجرية ۱۰

 95 9025 دوي فراميتا ۱۱

 95 9025 لينتانج منتاري ۱۲

 90 8100 هيليئا ندا فراتيوى ۱۳

 95 9025 صافي فير الزهاد ۱٤

 90 8100 الماسى عريفة ۱٥

 98 9604 عائشة إيك ۱٦

۱۷ 
 85 7225 . أرسيتيا زيتنتا ف

 90 8100 هناني اكتافياني ۱۸

 75 5625 استرس ديه ۱۹

 95 9025 ويديا ريني ۲۰

 85 7225 سبيال فبريانيتا ۲۱

 100 10000 رزقي يوتي اردياتي ۲۲

93 8649 نديرا استنتي ۲۳



 البعدي نتيجة االختبار
 يذ م أسماء التال نمرة

x x 2 

 100 10000 دية كوسوما ۲٤

 90 8100 نندا صبرتا ۲٥

 95 9025 خيرنا نور استوتي ۲٦

 85 7225 ربكوس ۲۷

 90 8100 . ماهندر ف ۲۸

 88 7744 محمد إبريان ۲۹

 75 8526 أخالق الكريمة ۳۰

 85 7225 ديفي كلوه فراستيا ۳۱

 100 10000 رشديا أرديان ۳۲

 90 8100 الفرا عائشة ۳۳

 95 9025 محمد إقبال ۳٤

 100 10000 جنسيا قرين ۳٥

 95 9025 فلونيا ارينا ۳٦

 95 9025 نوفيتا ويدا ۳۷

 80 6400 نوفيدا كوسوما ۳۸

 95 9025 محمد عزا أرشد ۳۹

 75 5625 محمد فيك فردوس ٤۰

 80 6400 إيكا درما ٤۱

 95 9025 محمد رزقيا ٤۲

 90 8100 نور يوليانا ٤۳

 95 9025 رندا زهرا ٤٤

 90 8100 رزقي مكة ٤٥

95 9025 رحماني قرة أعيــن ٤٦



 البعدي نتيجة االختبار
 يذ م أسماء التال نمرة

x x 2 

N 
X Σ 90,63 = 4169 

46 380297 

 التجربة لمجموعة يبين لنا هذا الجدول أن المعّدل لالختبار البعدي

 . 380297 و أما االنحراف المعياري هي . 90,63 هو

 حساب االنحراف المعياري لكل درجة لنتيجة . ج

 : يستخدم هذا الرمز

 
 
 

 
 
 Σ 

− Σ = Σ 
na 
Xa Xa Xa 

 در ). ۱  لكل  المعياري  االختبار االنحراف  لنتيجة  القبلي جة

 : لمجموعة التجربة
 : الجدول الخامس عـشـرة

 أ X لتالميذ فصل القبلي االنحراف المعياري لكل درجة لنتيجة االختبار

na  =  46 

ΣXa  =  2993 

Ma  = 2993 : 46 
= 65, 06 

= 199309,5 

= 199309,5 

= 199309,5 – 194740,2 

= 4569,3



 لكل درجة لنتيجة االنحراف المعياري هذا الحساب يبين لنا أن

 . 4569,3 لمجموعة التجربة القبلي االختبار

 االختبار ). ۲  لنتيجة  درجة  لكل  المعياري  البعدي االنحراف

 : لمجموعة التجربة
 : الجدول السـادس عـشـرة

 أ X لتالميذ فصل البعدي االنحراف المعياري لكل درجة لنتيجة االختبار
na  =  46 

ΣXa  =  4169 

Ma  = 4169: 46 
= 90,63 

= 380297 – 

= 380297 – 17380561 

= 380297 – 377838,3 

= 2458,7 

 أن  لنا  الحساب يبين  لنتيجة االنحراف المعياري هذا  لكل درجة

 . 2458,7 وعة التجربة لمجم البعدي االختبار

 و لذلك يحسن لنا معرفة كل من نتيجة مجموعة التجربة من حيث

 ومتوسط ) na ( و عدد التالميذ الذين يشتركون في االختبار ) mean ( المعّدل

 . كمثـل الجدول اآلتي ) Xa 2 ( االنحراف المعياري

 : الجدول السابع عـشـرة

من حيث المعدل أ X لتالميذ فصل نتيجة ا



 ) Xa 2 ( المعياري االنحراف ومتوسط
مجموعة التجربة

Ma Xa 2 
na 

 البعدي القبلي البعدي القبلي
46 65,06 90,63 4569,3 2458,7 

 : من الجدول السابق عـرفنا

 بين نتيجة االختبار القبلي و نتيجة االختبار " فـرق " أن هناك ). ۱

 . البعدي

 القول بأن هناك . ) ۲  الت " يمكننا    من تعليم " الميذ ارتـفاع نتيجة

 بين  العربية  سلسلة  من  األول  الكتاب  في  الثـقافي  المحتوى

 ). mean ( المعدل 25,57 يديك بالنتيجة المعادلة

من " ارتـفاع نتيجة  التالميذ " ويمكننا القول أيضا بأن هناك . ) ۳

 العربية  سلسلة  من  األول  الكتاب  في  الثـقافي  المحتوى  تعليم

 . النحراف المعياري ل 2110,6 معادلة بين يديك بالنتيجة ال

 بعدما عرفنا تلك النـتيجة٬ فيقـدم الباحث فروض البحث و هو أن

 بين يديك "  استيعاب التالميذ نحو المحتوى الثـقافي في سلسلة العربية

 ". مرتـفــع

 تحليل عن النسبة المئوية لمجموع الدرجات في كل تعليم المحتوى . ۳

الثـقافي



 المحتوى تحلي . أ  لتعليم    الدرجات  لمجموع  المئوية  النسبة ل

 . كمثـل الجدول اآلتي " التحـية والتعارف " الثـقافي

 : الجدول الثـامن عـشـرة

 النسبة المئوية من مجموعة الدرجة لتعليم المحتوى الثـقافي األول

 الدرجة  مجموعة  من  المئوية  النسبة  أن  على  يدل  الحساب  هذا

 . ۸۹ ٬ ۸٦ هو " التحـية والتعارف " توى الثـقافي لتعليم المح

 المحتوى . ب  لمجموع الدرجات لتعليم  المئوية  النسبة  تحليل عن

 . كمثـل الجدول اآلتي " الطعام و الشراب " الثـقافي

 : الجدول التـاسع عـشـرة

 النسبة المئوية من مجموعة الدرجة لتعليم المحتوى الثـقافي الثـاني

=  ۱۳٥۹  X ۱۰۰% 

۱٥٦٤ 
=  ۸٦۸۹ ٬ ۰  X ۱۰۰% 

=  ۸۹ ٬ ۸٦ 

=  ۱٦۱۱  X ۱۰۰% 

۱۷۹٤ 
=  ۸۹۷ ٬ ۰  X ۱۰۰% 

=  ۷٬۸۹



 الح  الدرجة هذا  مجموعة  من  المئوية  النسبة  أن  على  يدل  ساب

 . ۷٬۸۹ هو " الطعام و الشراب " لتعليم المحتوى الثـقافي

 المحتوى . ج  لتعليم  الدرجات  لمجموع  المئوية  النسبة  تحليل

 . كمثـل الجدول اآلتي )" العـبادة ( الصالة " الثـقافي

 : الجدول العــشـرون

 درجة لتعليم المحتوى الثـقافي الثـاني النسبة المئوية من مجموعة ال

 الدرجة  مجموعة  من  المئوية  النسبة  أن  على  يدل  الحساب  هذا

 . ٤ ٬ ۸۱ هو )" العـبادة ( الصالة " لتعليم المحتوى الثـقافي

 الخامس الفصل

 الخــاتـمة

 الفصل يحتوي على مبحثين أساسيـين هما التـلخيصات و هذا إن

 : الباحث أن يبـينهما للقـارئين مثـل ما يلي و يستطيع . االقتراحات

=  ۱۱۹۹  X ۱۰۰% 

۱٤۷۲ 
=  ۸۱٤ ٬ ۰  X ۱۰۰% 

=  ٤ ٬ ۸۱



 النـتـائــج . أ

 أن  الباحث  فـيـستطيع  الرابع٬  الباب  في  ذكره  سبق  مما  انطالقا

 : يقدم أهم النتائج

 العربية وصف المحتوى الثـقافي في الكتاب األول من سلسلة . أ

 يديك  األول بين  مباحث أساسية وهي ؛    : يـتمثـل في خمسة

 الم  الثاني أشكال  موضوعاته٬  و  الثـقافي  أهداف : حتوى

 الثالث  الثـقافي٬  الثـقافي٬ : المحتوى  المحتوى  تعليم  طرق

 . وسائل تعليم المحتوى الثـقافي : الرابع

 نحو . ب  في استيعابهم  ارتـفاع التحصيل الدراسي للتالميذ  يوجد

 ا  من  الثـقافي  ا القبـلي الختبار المحتوى  البعــدي ختبار ال إلى

 الدرجة باخت  أن . ٥۷ ٬ ۲٥ الف  على  يـدل  االرتفاع  ذلك  و

 مرتـفع  الثـقافي  المحتوى  نحو  التالميذ  في . استيعاب  و

 " المحتوى الثـقافي        من مجموعة "  المائوية  كانت النسبة

 . ۷٬۸۹ % الدرجات للتالميذ أرفع من المحتوى األخر٬ يعني

 االقـتراحات . ب

 الباحث من ت  وصفه  على ما  المحتوى الثـقافي اعـتمادا  أثير تقديم

 في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها٬  و أيضا بعد ما عرفنا مستوى

 االقـتراحات  يقدم  أن  الباحث  فـيـستطيع  التجربة٬  هذه  من  الداللي

: للقـارئين فيما يلي



 تعليم . أ  أهداف  و  موضوعات  و  أشكال  المدرس  يراعي  أن

 و ليختار المدرس . غة العربية المحتوى الثـقافي عند تدريس الل

 طرق و وسائل أهداف تعليم المحتوى الثـقافي الجيدة المناسبة

 فيها  تـشترك  صفة  ذات  و  المطلوب  الهدف  مع  توافق  التي

 . األعضاء و الحواس

 أن يكون المدرس يستخدم المحتوى الثـقافي كوحدة المادة مع . ب

 العربية  تدريس اللغة  في  األسس الثـقافية  يكون مراعاة  ألن ٬ 

 التدريس يصل إلى األهداف المرجوة و يسير التدريس فعاال٬

 باستيعاب  العربية  الدارس في تدريس اللغة  فهم  و لكي يزداد

 . ثـقافـتها

 قائمة المالحق

 : األول الملحق

 رسالة االستئذان للبحث

 : الثاني الملحق

رسالة مدير المدرسة الثانوية الهداية واجاك ماالنج



 : الثالث لملحق ا

 بطاقة إشـراف البحث

 : الرابع الملحق

 أسئلة لالختبار القبلي و البعدي

 : الخامس الملحق

 ورقات اإلجابة

 : السادس الملحق

 المواد الدراسية

 : السابع الملحق

 " التحية و التعارف " جدول نتيجة التالميذ في المحتوى الثـقافي

 : الثـامن الملحق

 " الطعام والشراب " لتالميذ في المحتوى الثـقافي جدول نتيجة ا

 : التاسع الملحق

 " الصالة " جدول نتيجة التالميذ في المحتوى الثـقافي

 : العـاشـر الملحق

 لمدرسة الثانوية الهداية واجاك ماالنج التقويم التربوي ل

 : الحـادي عـشـر الملحق

 ماالنج لمدرسة الثانوية الهداية واجاك جدول الدراسة ل

 : الثـاني عـشـر الملحق

 لمدرسة الثانوية الهداية واجاك ماالنج خريطة المباني ل

 : الثـالث عـشـرة الملحق

 المدرسة الثانوية الهداية واجاك ماالنج جدول مدرس و موظف

: الرابع عـشـرة الملحق



 شهادة حضور الدورة التدريبية من مؤسسة العربية بين يديك لمعلمي •

 ۲۰۰۳ عربية سنة اللغة ال

 من مؤسسة العربية بين يديك لمعلمي شهادة حضور الدورة التدريبية •

 ۲۰۰٤ اللغة العربية سنة

 : الخامس عـشـرة الملحق

ترجمة الحياة



 ترجمة الحياة
 أحمد نور خالص

 و  أدبا  و  دينا  الثرية  أثناء األسرة  المولود  غزالي صالح٬  ابن الحاج إمام

 مع  بيئة  يدي  بين  الهدى تربويا  مفتاح  كادينج . هد  قرية  في  رأسه  مسقط  كان

 سنة  ماالنج  الّزهور  و  التّفاح  مدينة  في  شهر ۱۹۷۸ باسانترين٬  غرة  في  م

 و كانت . أغسطوس  أظفاره٬  نعومة  منذ  العربية  اللغة  على تعّلم  و كان حريصا

 دائما  اللذين  دوي زليخة  الحاجة  أمه  من  و  أبيه  جوار  من  يجدها  الحماسة  هذه

 كان يحب اللغة . ه ليل نهار في دراسة قراءة القرآن الكريم و العلوم الدينية يرشدان

 القرآن  لغة  هي  العربية  اللغة  أن  حيث  وجل  مرضات اهللا عز  البتغـاء  العربية

 لقول اهللا تعالى  وتلبيـة  النبي األمين٬  ولغة  " الكريم  و :  من اهللا نوٌر  جآءكم  قد

 ". عربيا لعلكم تعقلون قرآنا : " و قال تعالى " كتاٌب مبيٌن

 المعاهد في  أقدم  يسكن في قرية كادينج باسانترين٬ سميت بذلك ألن فيها

 و سميت ". مفتاح الهدى " مدينة ماالنج و هو معهد كادينج الذي اسمه اآلن معهد

 الحرب  طوال  هوالندا  المحتّلين  األعداء  هجوم  عن  دفاعها  لقوة  كادينج  باسم

 أهللا أكبر  أصبح العالمي الثاني٬  قديما  المعهد  هذا  في سبيل اهللا و  سكانها  يجاهد

 ". حزب اهللا " مركزا عسكريا للجيوش

 قريبة من خمس الجامعات  شماال٬  و  النهرين جنوبا  بين  القرية  تـقع هذه

 الجامعة اإلسالمية الحكومكية ماالنج  و لقد تغيـرت . (UIN MALANG) المشهورة٬ منها

 أصبحت . دكاكين و األسواق والطرق المزدحمة حالتها اآلن و أصبحت يحيطها ال

 . قرية مشغولة بالشؤون الدنياوية و لكنها ال تنسى عن األخروية

 هي بيئة دينية٬ يقال لسكانهم  البنات يتحجبن . النهضيـيون " إن البيئة فيها

 و  بالمعروف  يأمرون  و  الحرام  من  الحالل  يعلمون  شبابهم  و  عوراتـهن  عن

نعم٬ فيها معهد و مسجد و مصليات و . عون اهللا و رسوله ينهون عن المنكر ويطي



 دينية  بعض سوره . مدارس  حفظ  و  وكتابته  القرآن  قراءة  والدي  عّلمني  لقد  و

 و  الفقه  مثل  الدينية  العلوم  و  العربية  حببني أبي اللغة  و  صغري٬  منذ  القصيرة

 التفسير  و  ب . الحديث  دائما  المشغولة  البيت  كرّبة  كثيرا  والدتي  شؤون وأحب

 . األوالد و األسرة

 أب  أنه  كثيرا٬  احتراما  صالح  الحاج  ابن  غزالي  إمام  الحاج  أبي  أحترُم

 الحب  بالعطف و  الفكر  و  الروح  نفقات  يفضل  النفقات وهو  كثير  العيال  كثير

 وله  ماالنج٬  الدينية  الشؤون  إدارة  في  موّظفا  كان  المال٬  نفقات  على  والرحمة

 و في آخر م۱۹۸٥ ٬ حتى السنة (KUA) الدينية منصبه كرئيس من إدارة الشؤون

 . ماالنج (DAU) توليته كان رئيسا في مكتب الشؤون الدينية لمحافظة داهو

 وأحّب أمي الحاجة دوي زليخـة ألنها كانت صابرًة قانعًة ولوًدا ودوًدا لها

 وكان جّده الحاج عبد المجيد . تسعة أوالد منهم أحمد نور خالص كأصغر أوالدها

 معهد ورعا  مؤسسي  أحد  من  هو  و  زاهدا  الهدى " عالما  كادينج " مفتاح

 . باسانترين ماالنج

 األطفال  روضة  التحق  كان  دراسته  أول  ثم " ۲۷ " وفي  ماالنج  كادينج

 الحكومية فيسانج جاندي األول في شارع  في المدرسة اإلبتدائية  واصل دراسته

 ماالنج  المد . كالونجونج  تلك  في  دراسته  تّم  ما  في بعد  دراسته  واصل  رسة٬

 . المدرسة المتوسطة الحكومية األولى ماالنج

 في معهد  اإلنجليزية  و  العربية  اللغة  لتبحر  جومبانج  إلى مدينة  سافر  ثم

 المعارف  DENANYAR) منبع JOMBANG) الثانوية   المدرسة  في  دراسته  ليواصل  و ٬ 

 الدينية  DENANYAR) الحكومية JOMBANG) . أل   نعمه  على  يشكره  المنحة واهللا  نال  نه

 . الدراسية طـوال ثـالث سنوات أثناء دراسته في هذه المدرسة

 جامعة  في  العربية  اآلدب  و  اللغـة  كلية  في  ذلك  بعد  STAIN وواصل

و . م سنة ۲۰۰۱ ثم تخرج من تلك الجامعة م۱۹۹۷ ٬ الحكومية ماالنج في السنة



 السنة  التحق ۲۰۰۳ في  ثم  بالجا م٬  العليا  الدراسات  اإلسالمية ببرنامج  معة

 . م ۲۰۰۷ الحكومية ماالنج٬ و تخــرج فيها سنة

 في  من ذي الحجة عام ۱۲ و لقد تزوج بكرا رشيدة جميلة طويلة شعرا

 الحبيبة من ۲۰۰۰  و كانت زوجته  الخامسة٬  في المرحلة  مازال طالبا  وهو  م٬

 اإلسالمية  التربية  شعبة  الجامعة  كموظفة . نفس  مدرسة  أصبحت  اآلن  هي  و

 . مية في وزارة الشئوون الدينية ماالنج حكو

 و  بواجباتها  قائمة  زوجة  و  لزوجهان  و  لوالديها  برٌّ  زوجة  إنها  نعم٬

 حبيـبتي  فيها  جّنة  والرحمة٬  الموّدة  فيها  التي  السكينة  األسرة  في  مسؤولياتها

 الليلة " زوجتي  عيني بنتي الجميلة " عزة  و " ديا شهزنا شهربنو وافرة " و قرتا

 ال  و " وحيد ابني  أسست على المحبة  أسرة  الزكي٬  قلبي في حق شهرور  محمد

 . التراحم و تقوى اهللا تعالى

 Galunggung يسكن اآلن في شارع VII/03 لكنه   فلـن ينسي مسقط ماالنج٬و

 و يفهم حقيقة الحياة٬  يتعلم كيفية الحياة  منها  ألنه  رأسه قرية كادينج باسانترين٬

. ارات سعيدة و حبرات مباركة حياة فيها تربية مفيدة و تذك
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