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تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم. احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و 
على آله و أصحابه أمجعني.املرسلني و 
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وى عاتيقةاد:اإلسم
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الموافقة و العتماد من لجنة المناقشة
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قد دافعت الطالبة عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة و يقر قبوهلا شرطا للحصول على درجة 

م.٢٠١٤أغوستوس ٢٨املاجستري يف تعليم اللغة العربية، و ذلك يف يوم اخلاميس، بتاريخ 
ويتكون جملس املناقشة من السادات:
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١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥رقم التوظيف: 



اإلهداء

أهدى هذه البحث اىل :

والدى و والدتى و مجيع عائلىت احملبوبون و احملرتمون 

حبييب زوجي احملبوب

اىل أساتذيت احملرتمون و املشرفون  و الذين أخلصوا يف تعليمي و تربييت 

أقدام له  تقديرا و إجالال وفريا 

ك إبراهيم  قسم تعليم اللغة العربيةمجيع أصدقائي الكرام يف دراسات العليا جامة موالنا مال



اإلستهالل

{بسم اهللا الرحمن الرحيم}
قال اهللا تعالى :

ِبَما تـَْعَمُلْوَن ((... يـَْرَفِع اهللاُ الَِّذْيَن آَمنُـْوا ِمْنُكْم َو الَِّذْيَن اُْوتـُْو اْلِعْلَم َدرََجاٍت َو اهللاُ 
رٌ  ١))َخِبيـْ

قال عمر بن الخطاب :

٢اْحِرُصْوا َعلَى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم "" 

١١١
٢

Arsyad Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, ٢٠٠٤), hal.٧.



إقرار الطالبة

انا املوقع أدناه، و بياناتى كاآلتى :
عاتيقةداوي:اإلسم الكامل
١٢٧٢٠٠١٦:رقم التسجيل

العربيةاللغةلتعليم"العربيةاللغةنفهمهيا"املدرسيكتابالتقومي:العنوان
املتوسطللمستوى

شرطا لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة 
حتت نجماالاحلكوميةاإلسالميةبراهيمإمالكالعربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

للمستوىالعربيةاللغةلتعليم"العربيةاللغةنفهمهيا"املدرسيكتابالتقوميعنوان :
املتوسط

كوميةاحلاإلسالميةبراهيمإمالككلية الدراسات العليا جامعة موالنا املسؤولية على  
.نجماال

هذا، و حررت هذا اإلقراء بناء على رغبىت اخلاصة وال جيربين أحدعلى ذلك.

٢٠١٤يوليو ١٦، نجماال
توقيع صاحبة اإلقرارة

عاتيقةداوي
١٢٧٢٠٠١٦رقم التسجيل:



الشكر و التقدير
اهلداية و أوسع الفكر نشكر اهللا تعاىل و حنمده على سائر نعمه إيل من العون و 

حىت حصل الباحث الرسالة لدرجة املاجستري. و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و 
املرسلني سيدنا و موالنا حممد و على آله وأصحابه أمجعني.

بعون اهللا تعاىل و توفيقه، فقد متت كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري و تقدم 
بله جزيل الشكر ملن ساعدوه يف كتابة هذه الرسالة، و على الباحثة العلىن من أعماق ق

حنو خاص منهم :

مساحة أ. الدكتور موجييا راحرجوا، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا ملك )١
إبراهيم ماالنج.

ة العربياللغةتعليمقسمالعلياالدراساتكليةمساحة أ. الدكتور موهيمني، مدير  )٢
.نجماالبراهيمإمالكموالنا كوميةاحلاإلسالميةجامعة 

كليةةالعربياللغةتعليمقسمرئيس الدكتور ولدانا واركا ديناتا املاجستريمساحة )٣
.نجماالبراهيمإمالكموالنا احلكوميةاإلسالميةجامعة العلياالدراسات

املشرف األول   جوهرإدريسالديننصرالدكتورمساحة)٤
املشرف الثاىنمصطفىبابكراهللاقريبالدكتورمساحة)٥
الدكتور شهداء صاحل، اخلبري هلذه الرسالة املاجستريمساحة)٦
و إىل أخوايت الليت وفقن إىل جانيب يف هذه الرسالة)٧
الذين ساعدوين يف  ةالعربياللغةتعليمقسمو إىل مجيع أساتذيت و أصدقائي يف )٨

الرسالةكتابة هذه 

يرضاه، إنه نعم املوىل و نعم النصري.و اهللا أسأل أن يوفقنا ملا حيبه و 
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مستخلص البحث

العربيةاللغةلتعليم"العربيةاللغةنفهمهيا"املدرسيكتابالتقومي. ٢٠١٤داوي عاتيقة، 
ة العربياللغةتعليمقسمالعلياالدراساتكلية. رسالة املاجستري،  املتوسطللمستوى

نصرالدكتور. املشرف األول : نجماالاحلكوميةاإلسالميةبراهيمإمالكجامعة موالنا 
مصطفىبابكراهللاقريبالدكتورو املشرف الثاىن : جوهرإدريسالدين

املدرسيكتاب، التقوميالكلمات األساسية : 

املدرسية لتعليم اللغة العربية هلا دور مهم يف عملية يف أيامنا هذا، مكانة الكتب
التعليم و التعلم. كثري من الناشرين الذين يطبعون الكتب املدرسية ألن الطبعة الكتب 

املدرسية لدى املستهلك الثابت.
ادةمباعتبارهاارساملدمنكثرييستخدمهااليتالعربيةاللغةالكتبمنواحد

هو الكتاب املدرسي " هيا إندونيسيا،باملدارسيفالعربيةاللغةتعلميفالعربيةاللغة
الطالبميعجلللجمهور،ونشرهاجتميعهاالكتاب. إيرلنجانفهم اللغة العربية " بالناشر

. املدرسة املتوسطة و املدرسة الثانوية للمدرسة اإلبتدائية،إندونيسياب
إيرلنجا يف نفهم اللغة العربية " بالناشربعد قرأت الباحثة الكتاب املدرسي " هيا 

جزء األول لطالب مستوى املتوسط، رأت الباحثة  لبعض شئ ال يناسب إعداد الكتاب
لتقومي الكتاب املدرسي " هيا الباحثةاملدرسي اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية. فأراد

املدرسي اللغة العربية لغري الناطقني الكتابإعدادالناحية النظريةنفهم اللغة العربية " من
املدرسي اللغة العربية إعداد الكتابالناحية النظريةمنالكتابجودةكيفبالعربية،

.لغري الناطقني بالعربية
"هيا نفهم اللغة ملعرفة جودة حمتوى الكتاب املدرسيإن هدف هذا البحث 

كيف جودة الكتاب هو  البحثاسئلة. لتعليم اللغة العربية للمستوى املتوسطالعربية"



االت حددت الباحثة ىف عناصر التقومي, و "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي
معاجلة و معاجلة األصوات و معاجلة املفردات و أحكام عامة (إخراج الكتاباآلتية : 

األمور معاجلة املهارات اللغوية و معاجلة و معاجلة املهارات بصفة عامةو الرتاكيب 
جيري هذا و معاجلة األنشطة التدريبات و التقوميو معاجلة نصوص الكتابو الثقافية

.٢٠١٤- ٢٠١٣البحث على املستوى املتوسط ىف العام الدراسى 
الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" بأداة التقومي و هي بعد تقوم الباحثة 

عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان  على معايري إعداد 
النتجية من نسبة املؤية

معاجلة ) و أحكام عامة (إخراج الكتابمعاجلةمن حيث جيدهي ٦٣،٩%اإلجابة 
و معاجلة الكالمو االستماعمعاجلةو معاجلة املهارات و معاجلة الرتاكيب واألصوات

ومعاجلة نصوص الكتابو معاجلة األمور الثقافيةو معاجلة الكتابةو معاجلة القراءة
هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد للكتاب املدرسي "معاجلة األنشطة التدريبات و التقومي 

لغة العربية" ال هيا نفهم الللكتاب املدرسي "إال  من معاجلة املفردات هي مقبول ألن 
توجد املفردات اجلديدة ىف كل درس.

على هيا نفهم اللغة العربية" املدرسي "الكتاب تطويرللف و الناشرمؤ للفلذلك 
.ىف إندونيسيااللغة العربية املستخدم الدراسة املنهج 



ABSTRACT

Dewi Atika, ٢٠١٤. The evaluation of book ” Let's understand for learning Arabic”
for Islamic Junior High School. Thesis. Post-Graduate Of  State Islamic
University Maulana Malik Ibrahim Malang. The First AdvisOr : Dr. Nasaruddin
Idris Jauhari, The Second Advisor : Dr. Ghareebullah.

Keywords : Evaluation, text books

At this time, Arabic text books have an important role in the learning
process. One of the Arabic books used in schools in learning Arabic in schools in
Indonesia, one of which is the book "Let's understand Arabic," the publisher
Erlangga. The book was compiled and disseminated in general, for all students in
Indonesia for islamic elementary schools, islamic junior high school, and islamic
senior high school.

After investigators read the book "Let's understand Arabic," vol ١publisher
Erlangga for islamic junior high school, found most of the less fit, the standard
formulation of a theory or textbook Arabic to non-Arabs .

Thus, researchers want to evaluate the text book "Let's understand the
Arabic language" in terms of the theory of the preparation of the book Arabic for
non-Arabic, how the quality of the book .

The purpose of this study to determine the quality of the book "Let's
understand Arabic", the research problem is how the quality of the text book
"Let's understand Arabic", and researchers limit in the following areas: General
Provisions, learning vocabulary and composition and language skills (Maharatul
lughawiyah) and exercise, this research for the academic year ٢٠١٤-٢٠١٣ . .

After the researchers evaluated the book "Let's understand Arabic" That
book proficiency level is ٦٣.٩ % better. Except in terms of vocabulary, the book is
still lacking because there is no learning new vocabulary (mufrodat jadidah) in
each chapter in the book ..

Therefore, the authors suggest the publishers to develop textbook "Let's
understand the Arabic language" in accordance with the theory of the preparation
of textbooks and curriculum Arabic used in Indonesia.



ABSTRAK

Dewi Atika, ٢٠١٤. Evaluasi Buku  “Ayo Memahami  Bahasa Arab”  Untuk
Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat SMP/MTs. Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Dr. Nasaruddin Jauhari.
Pembimbing II: Dr. Ghareebullah.

Kata Kunci : Evaluasi, Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab

Pada saat ini, buku teks  pelajaran Bahasa Arab memiliki peran penting
dalam proses belajar mengajar. Salah satu buku Bahasa Arab yang digunakan di
sekolah dalam  pembelajaran Bahasa Arab di sekolah-sekolah di Indonesia, salah
satunya yaitu buku "Ayo memahami Bahasa Arab," penerbit Erlangga. Buku
tersebut disusun dan disebarluaskan secara umum, untuk semua siswa di
Indonesia untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, serta Madrasah
Aliyah.

Setelah peneliti  membaca buku “Ayo memahami bahasa Arab,"
penerbit Erlangga jilid ١ untuk tingkat SMP/MTs, didapati sebagian yang kurang
sesuai , dengan teori atau standar penyusunan buku ajar Bahasa Arab untuk non-
Arab.

Dengan demikian, peneliti ingin mengevaluasi buku teks "Ayo
memahami Bahasa Arab" dari segi teori penyusunan buku bahasa Arab untuk
non-Arab, yaitu  bagaimana kualitas buku tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas buku "Ayo
memahami Bahasa Arab" , masalah penelitian adalah bagaimana kualitas buku
teks "Ayo memahami Bahasa Arab", dan peneliti membatasinya dalam pada
bidang-bidang berikut: Ketentuan Umum, pembelajaran Ashwat dan pengolahan
kosakata ( Mufrodat) dan komposisi dan keterampilan berbahasa (Maharatul
lughawiyah) serta latihan soalnya, penelitian ini untuk tahun ajaran ٢٠١٤-٢٠١٣ . .

Setelah peneliti mengevaluasi buku "Ayo memahami bahasa Arab“
Bahwa buku tesebut baik yaitu ٦٣.٩ % . kecuali dalam hal kosakata, buku tersebut
masih kurang karena tidak ada pembelajaran kosakata baru (mufrodat jadidah)
dalam setiap bab pada buku tersebut. .

Oleh karena itu penulis menyarankan pada penerbit untuk
mengembangkan buku teks "Ayo memahami bahasa Arab “ sesuai dengan teori
penyusunan buku ajar Bahasa Arab dan kurikulum  Bahasa Arab yang digunakan
di Indonesia.



الفصل األول
اإلطار العام و الدراسات السابقة

مقدمة.أ
يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه 

و الكتاب التعليمي هو الكتاب املدرسي. أن ١األساسية يف أي مرحلة تعليمية. 
الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسى للطالب و ما يصحبه من مواد تعليمية 
مساعدة، و اليت تألف من قبل املتخصصني يف الرتبية و اللغة و تقدم للداسني لتحقيق 
أهداف معينة يف مقرر معني ىف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني و يف زمن 

٢دد.حم

الرتبوية احلديثة و كان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه أسس و تدعو إىل التزامها 
٣عند تأليف الكتاب التعليمية و استخدامها.

دور مهم يف عملية يف أيامنا هذا، مكانة الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية هلا 
التعليم و التعلم. كثري من الناشرين الذين يطبعون الكتب املدرسية ألن الطبعة الكتب 

املدرسية لدى املستهلك الثابت.
يفالدراسيةاملوادتنميةوالعدادالصعباملدرسيشعرذلكايلباالضافة

مناسباالكتابعدادإلمعرفةقلةاواحملدودللوقتمنهاخمتلفةباسببالعربيةاللغة
.الكتبجودةيقيساناملدرسعلياالحسن،فمنالكتاباستخدامقبل.للتالميذ

.٧)،ص. ١٩٩١: القاهرة، ، ( دار اإلعتصاماسس إعداد الكتاب لتعليمية لغري الناطقني بالعربيةالغاىل،ناصر عبد اهللا ١
.٩املرجع نفسه. ص. ٢
.١٩املرجع نفسه.ص.٣



ادةمباعتبارهاارساملدمنكثرييستخدمهااليتالعربيةاللغةالكتبمنواحد
هو الكتاب املدرسي " هيا إندونيسيا،باملدارسيفالعربيةاللغةتعلميفالعربيةاللغة

ميعجلللجمهور،ونشرهاجتميعهاالكتاب. إيرلنجااللغة العربية " بالناشرنفهم 
. املدرسة املتوسطة و املدرسة الثانوية للمدرسة اإلبتدائية،إندونيسيابالطالب

قدالكتابيفاملوجودةاملوادأنإىلأشارالعربيةاللغةلفهمتأيتالكتابيف
معايري  عنتعرفسنوات٢رقم٢٠٠٨الالئحةالدينيةالشؤونوزيرإىلأحيلت
.احملتوىومعايريكفائة

قد أعلنت مملوء بشروط مناسبة لكتاب الكتابهذالديه،ةاحلالبطبيعة
.إندونيسيابمهوراإلسالميةجالدينيةالشؤونوزارةعاممديرقرارالتعليمي على 

إيرلنجاالعربية " بالناشرالكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغةلتقوميالباحثةأراد
املدرسي باالكتإعدادالناحية النظريةمنيف جزء األول لطالب مستوى املتوسطة 

إعدادالناحية النظريةمنالكتابجودةكيف،اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية
.املدرسي اللغة العربية لغري الناطقني بالعربيةباالكت

إيرلنجا يف اب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية " بالناشربعد قرأت الباحثة الكت
جزء األول لطالب مستوى املتوسط، رأت الباحثة  لبعض شئ ال يناسب إعداد 

لتقومي الكتاب الباحثةاملدرسي اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية. فأرادالكتاب
املدرسي اللغة الكتابإعدادالنظريةالناحية املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية " من

إعداد الكتابالناحية النظريةمنالكتابجودةكيفالعربية لغري الناطقني بالعربية،
حمتوى الكتاب و إخراج الكتاباملدرسي اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية، هي كيف 

الدروس و تقدميها واملواد املصاحبة.املهارات اللغوية



البحثاسئلة .ب
أن مشكلة ىف هذا البحث فيما يلى :

لتعليم اللغة العربية للمستوى "هيا نفهم اللغة العربية"كيف جودة الكتاب املدرسي
املتوسط ؟

أهداف البحث.ج
"هيا نفهم اللغة ملعرفة جودة حمتوى الكتاب املدرسيأن هدف ىف هذا البحث 

لتعليم اللغة العربية للمستوى املتوسطالعربية"

حدود البحث .د
ةاملوضوعيوداحلد.١

حددت الباحثة موضوع ىف هذا البحث " تقومي الكتاب املدرسي " هيا نفهم 
ان تناولت الباحثة اللغة العربية" لتعليم اللغة العربية على مستوى املتوسط"، و 

، ثالث أجزاءىف جزء األول من"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسيالكتاب تقوم
و حددت الباحثة ىف مها الدكتور رشدى امحد طعيمة،الىت استخدوفق األداة

٤ت اآلتية : الا

أحكام عامة (إخراج الكتاب))أ
معاجلة األصوات)ب
معاجلة املفردات)ج
معاجلة الرتاكيب)د

.٣٤٧)، ص.١٩٨٥( مكة: أ القرى، دليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية،رشدى امحد طعيمة، ٤



معاجلة املهارات بصفة عامة)ه
املهارات اللغويةمعاجلة)و
الثقافيةمعاجلة األمور )ز
معاجلة نصوص الكتاب)ح
معاجلة األنشطة التدريبات و التقومي)ط

٢٠١٤-٢٠١٣جيري هذا البحث على املستوى املتوسط ىف العام الدراسى 

أهمية البحث.ه
: يقصد هذا البحث ىف إثراء املعرفة و املعلومات و اخلربات من الناحية النظرية.١

يف كيفية تقومي الكتاب املدرسي.
التطبيقية :من الناحية .٢

خيتارون الكتب املدرسية لتعليم ان العربيةاللغة ىدرسملأمهية هذا البحث)أ
الناطقنيلغريلتعليميةاملدرسى الكتابملعايري إعداديناسب اللغة العربية

املستخدم ىف إندونيسيا.اللغة العربيةالدراسىو منهج بالعربية 
الكتب املدرسية تطويرىف الناشر لف و مؤ للإضافيةأمهية هذا البحث ليكون )ب

.ىف إندونيسيااللغة العربية املستخدم الدراسىعلى املنهج العربية اللغةملادة

تحديد المصطلحات.و
هو عملية مجع بيانات متكننا من اصدار حكم :تقومي الكتاب املدرسي.١

املهارات إخراج الكتاب و حمتوى الكتاب و من حيثعلى مدى كفاءة الكتاب
و املواد املصاحبة.و الدروس و تقدميهااللغوية



: كتاب الذي فيه جمموعة من الدروس هيا نفهم اللغة العربية"املدرسىكتاب"ال.٢
و املهارات  اللغوية و التمرينات و ترتيبها و استخدام هذا الكتابفي تعليم اللغة 

اللغة العربية""هيا نفهم . و الكتاب بإندونسياستوى املتوسطملالعربية لطالب ا
.يف اجلزء األول ملؤلفني مها " امحد شيخ الدين و حسن سيف اهللاهو 

.بإندونسياهو مستوى ىف املدرسة املتوسطة :ستوى املتوسطامل.٣
" من هيا نفهم اللغة العربية"املدرسىكتابالجودة :اجلودة.٤

عناصر التقومي املعني ىف حدود البحث

الدراسات السابقة.ز
الكتاب املدرسي و حصلت على النتائج املتنوعة، و من هذا البحث :لقد سبقت عن

البحث الذي قام به حممد رفيق فطرة اهللا و عنوانه " حتليل احملتوى الكتاب املدرسي 
fashih berbahasa arabاللغة العربية  لصف الثامن يف املدرسة املتوسطة (دراسة حتليلية ٢

تقوميية).
fashih berbahasa arabالكتاب املدرسي اللغة العربية النتيجة :  لصف الثامن يف ٢

قد مناسبة بأسس إعدد الكتاب املدرسى اجليد اللغة العربية لغري املدرسة املتوسطة
%.٥٣,٥% و املنهج على مستوى الوحدة التعليمية  ٥٣,٧

الكتاب درسي، حتليل حمتوى تعليق البحث : قد حبث ىف السابقة عن الكتاب امل
على وفق اسس بأسس إعدد الكتاب املدرسى اجليد اللغة العربية لغري الناطقني املدرسي

موقف الباحثة : ىف هذا البحث، تقومي الباحثة الكتاب املدرسي ليس بأدة التقومي الكتاب اللغة 
ا لرشدى امحد طعيمة  املعيري إعداد الكتاب املدرسي الىت مأخوذة و 



ليس ناصر عبد اهللا الغاىل، حممودكاماللناقة
حتليل احملتوى



الفصل الثانى
اإلطار النظرى

المبحث األول
معايير تأليف الكتاب المدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية

البيانات العامة.أ
نتناول هنا بعض اال جتاهات العامة اليت تظهر من املعلومات الببليوجرافية اخلاصة بكتب تعليم 

١هذه االجتاهات من عدة أمور:

إسم املؤلف ( بدءا باسم العائلة يف الكتب األجنبية و بدءا باسم املؤلف نفسه يف الكتب .١
العربية )

عنوان الكتاب.٢
رقم الطبعة .٣
اسم احملقق أو املعلق أو املرتجم ( اذا كان الكتاب حمققا أو معلقا عليه أو مرتمجا).٤
بلد الناشر.٥
املطبعة)دار الناشر (أو .٦
تاريخ الناشر.٧
أجزاء الكتاب.٨

٧٠حممود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص. ١



إخراج الكتاب.ب
يقصد باإلخراج الوصف املادى للكتاب، و الشكل الذى صدر فيه. سواء من حيث 
طباعته، أو من حيث حجمه، أو من حيث نوع الورق، أو غري ذلك من جوانب تتصل بشكل 

العام الذي صدر فيه الكتاب. 
الغالف.١

٢وان واضح و صورة تدل على غرضهأن يكون الغالف جذابا عليه عن

التجليد.٢
أن يكون التجليد بشكل يسمح بفتح الكتاب بسهولة، و يسمح ببسطه على املكتب 

٣عند االستعمال

الطباعة.٣
أن يساير حجم حروف الطباعة أو الكتابة مستوى الكتاب و يفضل احلروف الواضحة 

٤الكبرية

نوع الورق.٤
٥العنيوإرهاقالطباعةلسوءجتنباً الالمعغرياملصقولاألبيضالورقيستخدمأن

الصور و الرسوم.٥
٦وجذابومناسبكافبشكلالتوضيحيةوالرسومبالصوراملادةتزودأن

.٥٧حممود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص. ٢
املراجع تفسه٣
املراجع تفسه٤
املراجع تفسه٥
املراجع تفسه٦



٧تشكيل احلروف.٦

كامالً ضبطاً الثالثباحلركاتالنصيضبطأن)أ
النسخخبطاملادةتكتبأن)ب

مقدمة الكتاب.٧
يتفاوت نصيب الكتب منها. هذه العناصر املقدمة اجليدة تشتمل عادة على عدة عناصر، 

٨هي :

كيف نشأت فكرة الكتاب )أ
بيان اهلدف من الكتاب)ب
األساس و املنطلقات اليت ألف الكتاب يف ضوئها، لغوية أو نفسية أو ثقافية أو غري )ج

ذلك
خصائص الدارسني الذين أعد هلم الكتاب)د
املهارات اللغوية اليت يتم الرتكيز عليها )ه
املستعلمةطريقة التدريس)و
نوع اللغة املعلمة (لغة الرتاث، الفصحى املعاصرة، لغة احلديث إحدى )ز

العاميات...اخل)
طريقة استخدام الكتاب)ح
العالقة بينه و بني مصاحباته (من شرائط أو كراسات تدريبات أو غريها))ط
الزمن املخصص للدرس الواحد، و املقرر ككل)ي
خصائص الربنامج الذي أعد له الكتاب)ك

.٥٧حممود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص. ٧
.١١٤املرجع السابق، ص. ،رشدى امحد طعيمة٨



احملتويات و الكشاففهرس.٨
لكل من فهرس احملتويات و الكشاف دور مهم يف تعريف القارىء مبضمون الكتاب و يرد 

٩فهرس الكتاب عادة يف مقدمته كما يرقم باحلروف األجبدية أو الرومانية.

العناوين الداخلية.٩
ف هي الواجهة اليت تطل القارىء من خالهلا على حمتوى الكتاب، و املؤشر الذي يكش

. ١٠لنا عن مواطن اهتمام املؤلف
عدد الدروس.١٠

أبسط بديهيات التأليف، أن يتناسب عدد دروس الكتاب مع الفرتة الزمنية للمقرر 
الدراسي، و خصائص الدارسني و احتياجتهم، و املهارات اللغوية املعلمة، فضال عن 

١١املضمون العلمي الذي يشتمل عليه.

١٢طريقة تنظيم الصفحات.١١

.مزدمحةغريمرحيةمتزنةمتسعةاملكتوبةالصفحةتكونأن)أ
وبنيالكلماتبنياملسافاتتتسعوأنالصفحة،يفاألسطرعدديقلأن)ب

.السطور

.١١٥املرجع السابق، ص. ،رشدى امحد طعيمة٩
.١١٦املرجع نفسه. ص.١٠
.٩٩حممود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص. ١١
.٥٨املرجع نفسه.ص.١٢



طبيعة المقرر.ج
املستوى اللغوي .١

يقصد بكلمة املستوى هو املستوى اللغوي الدارسني الذين ألف الكتاب هلم، و تنقسم 
١٣مستويات رئيسية ، هي املبتدىء و املتوسط و املتقدم.املستويات اللغوية إىل ثالث 

نوع الربنامج.٢

فتوجه جلمهور متنوع األهداف متعددة االجتاهات و تشتمل على مهارات لغوية مرتبطة 
الربامج التخصيصة فتوجه جلمهور حمدد، تتوحد وظائفه بأوجه النشاط العام يف احلياة. أما 

١٤أو اجتاهاته أو أهدافه أو غري ذلك. 

١٥املرحلة العمرية للدارسني.٣

أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكريا)١
أن يراعى عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلف هلا، فالصغري غري الكبري يف اكتسابه )٢

.اللغة األجنبية

أهداف الكتاب.د
منمهارةبكلتتصلحمددةتعليميةأهدافمنالتعليميةاملادةتنطلقأنينبغيأنهذلك

معهايسهلسلوكيةصياغةمصاغةاألهدافهذهتكونأنعلىاللغة يف كل دروسها،مهارات
.املتعلملدىقياسهاأيضاً معهاويسهلالتعليمية،املادةاختيار

١١٤حممود كامل الناقة،  املرجع السابق ، ص. ١٣
.١١٧املرجع نفسه.ص.١٤
.٣٤ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق ، ص.١٥



لغة الكتاب.ه
اللغةنوع .١

الرتاثو تؤخذ من فصحى الفصحىفاللغة اليت ينبغى أن تقوم عليها املادة هي اللغة العربية
ونسدها يف كتب ١٦.ألفاظها السهلة و املألوفة الشائعة املتواترة االستخدام يف احلياة احلديثة 

١٧تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ألسباب وهي:

بالعرب والتكيف معهم مهما تباعدت املسافات يسهل على الدارس االتصال )أ
طار.قواختلفت األ

يستطيع الدارس أن يتصل بالرتاث العرىب.)ب
يستطيع أن يفهم الدارس العامية.)ج

اللغة الوسيطة.٢
استعمال لغة أخرى وسيلة لتدريس اللغة العربية ، سواء أكانت هذه ،يقصد باللغة الوسيطة

اللغـة من اللغات األم عند الدارس
.األم

المواد التعليمية.و
التعليميةتقدمي املواد.١

يأخذ عرض املادة التعليمية عدة أشكال منها: 
والثقافيةاللغويةاألنشطةمنمتعددةمستوياتاملوادتقدمأن)أ

أن تقدم يف شكل وحدات دراسية)ب

.٦٢ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق ، ص.١٦
.٣٩املرجع نفسه ، ص.١٧



تدور حوله األنشطة اللغويةأن تقدم من خالل حمور أساسى)ج
أن تقدم من خالل نشاط تعليمي)د
أن تقدم يف شكل قصة تتدرج أحداثها)ه
أن تقدم يف شكل موضوعات متنوعة)و
.تعرفهامعناهايرافقحبيثاملفرداتتقدمأن)ز

التعليميةاملادةواضعو.٢
االجتماعويفاللغوياتيفخرباءالتعليميةاملادةوضعيفيشرتكأنعادةً يفضلوهنا

الوسائليفخرباءوأيضاً التعليمية،واملوادواملناهجوالتعلمالنفسعلمويفوالثقافة،
.أكفاءمدرسونوأيضاً بلالكتب،إخراجوفنالتعليمية

.شائعةمفرداتقائمةيفممثلةاألساسيةاللغةعلىاملادةتعتمدأن)أ
اللغويةالدراساتأثبتتهااليتواحلقائقباملفاهيماللغويةاملعلوماتيفيلتزمأن)ب

.احلديثة
الضمائر مجع(لغويةمعلوماتمنيقدمفيماوالصحةوالسالمةالدقةتراعىأن)ج

.)مثالً 
اللغةتقدمأيمصطنعة،لغةوليستطبيعيةمألوفةلغةاملقدمةاللغةتكونأن)د

.وتراكيبهابنائهايفصحيحة
.وتعلمهااللغةملفهومواضحتصورعلىاملادةتبىنأن)ه
.املعىنذاتواجلملالكلماتخاللمنالصويتاجلانبالبدايةومنذاملادةتعاجلأن)و
.وتركيبهاالكلمةوحتليلاهلجاءاملادةتعاجلأن)ز
.باحلروفوليسواجلملبالكلماتاملادةتبدأأن)ح



.والتنغيمبالنربالعنايةتظهرأن)ط
.بعنايةاالشتقاقظاهرةتعاجلأن)ي
.االستعمالالشائعةالرتاكيبعلىاملادةتعتمدأن)ك
.االستخداموقليلةالفهموصعبةالغامضةالقواعداملادةتتجنبأن)ل
.عليهالتدريبويتماملقصودالرتكيبيربزأن)م
كبرياً اهتماماً الوظيفيةالكلماتتأخذأن)ن
.التنغيمإظهارأجلمنالرتقيمبعالماتأن)س
.احلديثةاللغويةالدراساتبنتائجالكتابمادةإعداديفيستعانأن)ع
والبحوثالدراساتتربزهااليتاللغويةاملشكالتإىلتلتفتأن)ف

الدرسمكونات.٣
عند احلديث عن مكونات الدرس الواحد نلمس تفاوتا كبريا بني كتب تعليم العربية يف عدة 

تنظيمها يف الدرس.أمور : يف عدد هذه املكونات و يف نوعها و يف طريقة 
مستوى احلوار.٤

تقدمي املادة التعليمية من خالل حمادثة بني فردين أو أكثر. و خيتلف موقف طرق التدريس 
من احلوار. وللحوار اجليد شروط منها :

حتديد اهلدف )أ
هل مقصود من احلوار تقدمي الرتاكيب أم تعليم الدارس مفردات أم تقدمي معىن 

ثقاىف؟
قصرياأن يكون احلوار )ب
أن يكون حجم احلوار و طوله مناسبا للدارس فال هو من القصري املخل و ال هو )ج

من الطويل اململ



أال يدور احلوار بني أشخاص كثرية حىت ال يكون من الصعب حتديد األدوار و )د
معرفة الشخصيات

أال يكون احلوار مصطنعا حىت يكون مقنعا يف فكره)ه
زمن الدرس الواحد .٥

املتوقع إلقاء الدرس الواحد فيه. إن من الكتب ما يشتمل على دروس يقصد بذلك الزمن
تعترب وحدات يستغرق تدريسها أكثر من حصة و منها ما يشتمل على دروس صغرية 

يستغرق تدريسها حصة واحدة

نصوص الكتاب.ز
نثرا يف معرض احلديث عن برامج تعليم اللغة العربية يتصرف الذهن إىل النصوص األدبية شعرا أو 

عند ذكر كلمة النصوص. نوع النصوص اليت اختارها مؤلف الكتاب فمنها ما هو النص القرآين، 
و احلديث الشريف، و ما أخذ من الرتاث العريب اإلسالمي بنصه دون تعديل و ما مصدره 

الكتابات العربية املعاصرة و غريها.

المهارات اللغوية.ح
مهارة االستماع.١

١٨االستماع :أهداف تدريس مهارة 

تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة.)أ

٤١٥)، ص. ١٩٨٥( مكة: أم القرى،اجلزء الثاتىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، د أمحد طعيمة، شر ١٨



فهم ما يسمع من حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي يف حدود املفردات اليت مت )ب
تعلمها.

انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه)ج
التقاط األفكار الرئيسة.)د
التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية.)ه
تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينهما.)و
تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتيا.)ز
إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والكتابية.)ح
التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية.)ط
متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات.)ي
معرفة تقاليد)ك
)ل
إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وأصوات لغة الدارس األويل.)م
االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن.)ن
من تناقض.إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث )س
إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة.)ع
التكيف مع إيقاع املتحدث: التقاط أفكار املسرعني يف احلديث بسرعة والتمهل مع )ف

املبطئني فيه.
التقاط أوجه الشبه واالختالف بني اآلراء)ص
ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه.)ق
ص النتائج من بني ما مسع من مقدمات.استخال)ر



التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية.)ش
استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة.)ت
املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي.إدراك ما يريد)ث

طرق تدريس مهارة االستماع :

احلرفيةالطريقة)أ

وتنقسمياءإىلألفمنترتتباليتالعربيةاهلجائيةاحلروفهيباحلرفيةاملقصود
أصواتبتسميعهنااملعلميبدأتدريسهاعمليةويف. والصائتةالصامتةاألصواتإىل

إىل.... تاء،باء،ألفاملتعلمويتعلمفيسمعاآلخربعدواحدااهلجائيةاحلروف
.املدرسمنيسمعهماهناالطالبويتعلم.آخره

الصوتيةالطريقة)ب

إىلاحلروفتسميعمناالنتقالحيثمناحلرفيةالطريقةالصوتيةالطريقةتشبه
( أوالمفتوحةاحلروفتسمعالصوتيةالطريقةمبوجب. الكلماتإىلاملقاطعتسميع

مثساكنةتسمعمث،مكسورةتسمعمث،مضمومةتسمعمث..... ) تَ ،بَ ،اَ 
تسمعمثبالكسرمنونةوهيمثبالضممنونةوهيمثبالفتحمنونةاحلروفتسمع

تنوينمعمشددةوهيتسمعمثبالكسر،مثبالضممثبالفتحمشددةوهياحلروف
.بالكسرتنوينمعمثبالضمتنوينمعمث،بالفتح

املقطعيةالطريقة)ج

الكلماتيستمعمث،أوالاملقاطعالطريقةهذهمبوجبالطالبويتعلميستمع
أوالاملدحروفاستماعمنبدالاملقاطعاستماعولتعليم. مقاطعمناملؤلفة



سو،سا،: مثلمقاطعويتعلميستمعمثأوالي،وا،الطالبويتعلمفيستمع
.ري،رو،را: مثلومقاطع،سي

تبدأ،الصوتيةوالطريقةاحلرفيةالطريقةمنأفضلاملقطعيةالطريقةتكونوقد
.الواحدالصوتأوالواحداحلروفمنأكرببوحدات

الكلمةطريقة)د

يتعلممثأوالالكلمةمتعلمويتعلميستمعقد،الكليةالطرقاحدالكلمةطريقة
والطريقةاحلرفيةللطريقةمتامامعاكسةوهى. الكلمةمنهاتكونتاليتاحلروف
ويكررهااملعينةالكلمةباستماعاملعلميقومالطريقةتنفيذوىف. السابقتنيالصوتية

حتليليفاملعلميبدأمث. الكلمةلتلكاستماعهممنالطالبيتأكدحىتمراتعدة
.منهاتتكوناليتاحلروفإىلالكلمة

اجلملةطريقة)ه

أوالشريطمنقصريةمجلةاملعلميسمعبأناجلملةبطريقةاالستماعتعليميتم
مثاستماعهمنويتأكداملتعلمويصغيمراتلعدةاجلملةاملعلميكررمثاملسجل
استماعهيفيثبتحىتواحدةكلمةاألوىلاجلملةعنتزيدمجلةاملعلميسمع
إىلالكلمةاستماعحتليلإىلاملعلمينتقلمثمجلتنيبنيمقارنةالطالبويظهر
.حروفها

١٩:االختبار يف تدريس مهارة االستماع 

األصواتمتييزاختبار)أ

.١٥٩)، ص. ٢٠٠٣(القاهرة: مكتبة وهبة، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجناب،حى على يونس، فت١٩



حيددأنمنهيطلبمثَمجَل،) ج(ُمجل) ب(َمجَل) أ: (الكلماتإىلالتلميذيستمع
الكلمتنيعنختتلفكلمةهناكأمالثالثالكلماتكانتإذاما

.األخريني

(Body movement test)اجلسميةاحلركةاختبار)ب

مثال : قديكون فهم االستماع مقررا بسؤال التالميذ تعليمات حمددة مثل أيديهم 
الذهاب اىل السبورة،التالميذأحدمناملدرسالشمال، أو فتح كتبهم، كأن يطلب

.السؤالفهمفقداألمربتنفيذالتلميذقامفإذا

(Drawing Test)الرسماختبارات)ج

األول و رميا يستخدم فيه الطالب األلوان وعادة و هو مفيد و ممتع بالنسبة لطالب 
ما تستخدم فيه اختبارات األحاجى.

إذاخضرأداءرةو ارسممتحرك،حبرفمبدوءاامسهكانإذازرقاءدائرةمثال : ارسم
.ساكنحبرفمبدوءاامسهكان

(Picture test)الصوراختبار)د

كانتإذاماحتديدمنهويطلبعبارة،بعدهاويسمعصورةالتلميذعلىيعرض
ال وهكذا.أمالصورةعلىتنطبقالعبارة

مثال : هذه شجرة، فالعبارة هنا صحيحة

(Conversation type test)احملادثةاختبار)ه



قصرية بني شخصني أو عبارات ينطقها شخص و يكون رد عبارة عن حمادثة
ن كإجابة صحيحة.الشخص عبارة عن البدائل اليت تعطى و خيتارها املمتح

مثال: 

"املسجل؟هذامثن"ما)١
"دوالراتمخسة)٢
"أشرتيهسوفحسنا)٣

 :

.البنكيف) د(املطعميف) ج(املدرسةيف) ب(املتجريف) أ(

إكمال الفكرة و يكون ذلك باالستماع اىل مجلة متبوعة بعد مجل و خيتار )١
 لتكملة املعىن.التلميذ اجلملة األكثر تناسبا

مثال : 

أمتىن أن آكل اآلن 

انا جوعان جدا)أ
أصوات السينما مزعجة)ب
امحد حيبها ايضا)ج

(Passage comprehension)القطعفهم)و



مثال : حوار مسموع :

."الصباحهذااألشياءبعضلشراءاذهبأنجيبعلىياآه: "أجمد

.؟"تعودومىت":علي

."ونصفعشرةالثانيةالساعةحوايل":أجمد

."الواحدةحوايلستكونالساعةأنيعىنهذا:"علي

."خمتلفةأقساممخسةإىلسأذهبألىنذلك: " أجمد

.األشياء؟لشراءسيذهبالذىمن: ١س

.كالمها) ج(أجمد) ب(على)    أ(

مهارة الكالم.٢
٢٠أهداف تدريس مهارة الكالم :

صحيحانطقاالعربيةاألصواتنطق)أ
.واضحامتييزااألصواتبنيالنطقعندالتمييز)ب
.والطويلةالقصريةاحلركاتبنيالنطقعندالتمييز)ج
.العربيةمتحدثيعندمقبولةبطريقةوالتنغيمالنربأنواعتأدية)د
.صحيحانطقااملتجاورةاألصواتنطق)ه
.املناسبةالنحويةالصيغباستخداماألفكارعنالتعبري)و

.٤٩٩د أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، اجلزء الثاتى.ص. شر ٢٠



.املختلفةللمواقفاملناسبةالتعبرياتاستخدام)ز
.العربيةالثقافةضوءيفسليمااستخداماوالتحيةعباراتاستخدام)ح
.الكالمعندالعربيةالكلمةلرتاكيبالصحيحالنظاماستخدام)ط
.للكلمةالدقيقاالختيارمنمتكنلغويةثروةتوافرعنداحلديثعنالتعبري)ي
.منطقياترتيبااألفكارترتيب)ك
بالقصريهووالاململ،بالطويلهوفالاللغةمناملناسببالقدراألفكارعنالتعبري)ل

.املخل
والقدرةبالنفسالثقةيوطدممامقبولةزمنيةلفرتاتومرتابطمتصلبشكلالتحدث)م

.اآلخرينمواجهةعلى
.الظواهرمنغريهعنالتنوينمييزصحيحانطقااملنونةالكلماتنطق)ن
يريدعمامعربااستخدامااللفظيةغريواحلركاتواإلمياءاتاإلشاراتاستخدام)س

.أفكارمنتوصيله
أومنها،شيئتوضيحأواألفكارإعادةعندالكالم،عندمناسبةفرتاتيفالتوقف)ع

.األلفاظبعضصياغةمراجعة
.تلقائيةاستجابةحديثمنيدورملااالستجابة)ف
.اللغويالشكلعلىوليساملعىنعلىالكالمعندالرتكيز)ص
.ذلكاملوقفيتطلبعندمابكفاءةاحلديثجمرىتغيري)ق
.ومناسبةجذابةبطريقةالشخصيةاخلرباتحكاية)ر

.العناصرمكتملةقصريةخطبةإلقاء)ش
.املشرتكنيآراءبنيمنالنتائجواستخالصمعنيموضوعيفمناقشةإدارة)ت
.بالعربيةالناطقنيأحدمعهاتفيحوارإدارة)ث



٢١حمتوى برنامج الكالم :

احملدثة و املناقشة)أ
حكاية القصص و النوادر)ب
اخلطب و الكلمات و األحاديث و التقارير)ج

٢٢االختبار يف تدريس مهارة الكالم : 

:(Pronunciation test)النطقاختبار)أ
ختترب قدرة الطالب على إنتاج األصوات املتحركة و الصامتة. 

التلميذمنيطلبأوالشرح،إعادةالتلميذمنيطلبمثموقفااملدرسيشرح: األمثلة 
.مسموعبصوتتعلمهأو حوارنصقراءة

:(Visual Cues)املرئيةاملنبهات)ب
الذىالوقتحتديدمنهمويطلبكبريةساعةالتالميذعلىاختبار الوقت : تعرض)١

الساعةإليهتشري
بصوتالتالميذمنويطلباألرقامبعضقرائة األرقام بصوت مرتفع : تكتب)٢

.عال
أو حتديد الصور : فيعرض على التلميذ صورتني مثال و يعطى سؤاال جييب عليه من )٣

واقع الصورة.
(ب) مثال : (أ)

.١١٥)،ص. ١٩٩١(دار الشواف: جامعة القاهرة، تدريس فنون اللغة العربية، على امحد مدكور، ٢١
.١٦٩فتحى على يونس، املرجع السابق، ص. ٢٢



كيف حال جون اليوم
حزين(ب) (أ) سعيد

:(Interview)الشخصيةاملقابلة)أ
و لقياس الكفاءة ىف الكالم، مثال :

كتابة موضوع  ما عن املواقف االجتماعية على جمموعة من الكروتو يطلب من الطالب 
قراءة كل كرت و يستجيب ملافيه.

مهارة القراءة.٣
٢٣القراءة :أهداف ىف تدريس مهارة

.ومريحسهلبشكلاليسارإىلاليمنيمننصقراءة)أ
.ويسربسهولةاملكتوبةالصوتيةالرموزربط)ب
.)مرتادفات(واحدملعىنجديدةكلماتمعرفة)ج
.)اللفظياملشرتك(واحدةلكلمةجديدةمعانمعرفة)د
.عالقاتمنبينهاماومعرفةأجزاءإىلاملقروءالنصحتليل)ه
.القراءةفرتةالذهنيفواالحتفاظاألفكارمنالنصعليهيشتملمامتابعة)و
.املقروءالنصمنالعاماملعىناستنتاج)ز
.املقروءالنصيفالثانويةواألفكارالرئيسةاألفكاربنيالتمييز)ح
.الرتاكيبيفتغيرياتضوءيفاملعىنيفتغيرياتإدراك)ط
.مارأيـًاتنقضأوتؤيداليتالتفصيالتاختيار)ي
.السياقمناجلديدةاملفرداتمعاىنتعرف)ك

.٥٣٧رشد أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، اجلزء الثاتى.ص. ٢٣



.السطوربنياليتأواملتضمنةاملعاينإىلالوصول)ل
.أجلهامنيقرأاليتاألغراضحسبالقراءةيفالسرعةمعدلتكييف)م
.بهالتضحيةوعدمالسريعةالقراءةأثناءيفباملعىنالعناية)ن
.العربيةاملعارفودوائرواملعاجمالقواميساستخدام)س
.املقروءالنصيفواآلراءاحلقائقبنيالتمييز)ع
.يليهالذىالسطرأولإىلالسطرآخرمنالرجعيةاحلركةيفالدقة)ف
.املعروضةاحلقائقبنيواالقرتانالتشابهأوجهعنالكشف)ص
.فيهارأيوتكوينوتنظيمهااحلقائقتصنيف)ق
.اجلهريةالقراءةعنداملناسبةوالسرعةاملعىنمتثيل)ر

.وافًياتلخيًصاالنصعليهايشتملاليتاألفكارتلخيص)ش
القراءةعنداإلعرابحركاتمراعاةمعصحيًحاإخراًجااحلروفوإخراجالنطقدقة)ت

.اجلهرية
الفقرات،ورؤوسوالفصول،واهلوامش،واحملتويات،والفهرس،املقدمة،استخدام)ث

والقواميسواألمكنة،األعالموفهارسالبيانية،والرسومواجلداول،الطباعة،وإشارات
.الكتبآخريفتوجداليت

طرق تدريس مهارة القراءة :

٢٤االختبارات تدريس مهارة القراءة :

:(Word Recognation)املفرداتعلىلتعرف)أ
املطار؟يفاستقبلكالذيمن: مثال

.١٧٦فتحى على يونس، املرجع السابق، ص.٢٤



:هو" استقبل"الفعلمصدر)ب
مستقبل) (باستقبال) أ(

يستقبل) د(قبل) ج(
:املعىنختمني)ج

فوقهوائىالایرلدينا. (خطحتتهااليتالكلمةمعىنحتدداليتاجلملةحدد: مثال
)النافذةشباكعلىتطالناسرتياتسمىوشجرةفاكهةوشجرةاملنزل،سطح
:هياسرتيا

النباتمننوع)  أ(

الطيورمننوع) ب(

األشجارمننوع) ج(

:املفتاحيةالعناصرعلىالتعرف)د
أواخلربأواملبتدأحتتخطوضعمنهويطلباجلملبعضالتلميذعلىتعرضكأن

.اجلملمناألخرىالعناصر
:عليهاتعوداليتواألمساءالضمائرعلىالتعرف)ه

إليهاتعوداليتاألمساءإجيادمنهويطلباجلملبعضالتلميذعلىتعرضكأن
.خطحتتهااليتالضمائر

:(Skimming)القشط)و
.املهمةالنقاطاستخراجمنهيطلبمثاملقروءالنصمنفقرةالتلميذعلىتعرضكأن

:القطعةفهم)ز



أسئلةعدةذلكبعدعليهتعرضمثاملقروءالنصمنفقرةالتلميذعلىتعرضكأن
.الفقرةيفعليهااإلجابةجيدأنميكن

مهارة الكتابة.٤
٢٥أهداف ىف تدريس مهارة الكتابة :

السبورة أو يف كراسة اخلط نقال صحيًحا.نقل الكلمات اليت على )أ
تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة.)ب
تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة.)ج
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال احلروف.)د
حمًال.وضوح اخلط ورسم احلروف رمسًا ال جيعل للبس )ه
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب، واليت تكتب وال تنطق.)و
مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة.)ز
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل الذى يضفي عليه مسحة من اجلمال.)ح
إتقان األنعواع املختلفة من اخلط العريب.)ط
تابة العربية مثل املد، والتنوين، والتشديد.مراعاة خصائص الك)ي
مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة.)ك
تلخيص موضوع النص املقروء تلخيًصا كتابًيا صحيًحا ومستوفًيا.)ل
استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب.)م
ترمجة األفكار يف فقرات مستعمالً املفرادات والرتاكيب املناسبة.)ن
سالمتها.سرعة الكتابة و )س
صياغة برقية إىل صديق يف مناسبة معينة.)ع

.٣٨٧اجلزء الثاتى.ص.رشد أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ٢٥



وصف منظر من مناظر الطبيعة وصًفا دقيًقا وصحيًحا وخبط يٌقرأ.)ف
كتابة طلب لشغل وظيفة معينة.)ص
كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما.)ق
ملء البيانات املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية.)ر

كتابة رسالة مراعًيا يف ذلك األمناط الثقافية العربية.اليت تقتضي  احلساسية للمواقف)ش
مراعاة التناسب بني احلروف طوالً واتساًعا وتناسق الكلمات يف أوضاعها وأبعادها.)ت

اساليب تدريس مهارة الكتابة :
و متكن تنمية ملكة الكتابة بأساليب أخرى كمثل:

تكـون أداة جـر أو عطـف أو أن يطلب من التالميذ إمالء الفراغات بكلمة حمذوفة قد )أ

استفهام أو غري ذلك.

كذلك ميكن تدريب الطالب على ترتيب الكلمات، وبناء اجلملة بناء صحيح فيعطي )ب

جمموعة من الكلمات و يعطي منه ترتيبها حبث تعطي معىن مفيدا.

و يف مرحلـــة ال حقـــة ميكـــن تـــدريب التلميـــذ علـــى ترتيـــب اجلمـــل بإعطائـــه جمموعـــة مـــن )ج

املنظنـة، و يطلــب منـه تكــوين فقــرة كاملـة، و هــذا يقـوم علــى أدراك التلميــذ اجلمـل غــري 

للعالقات بني اجلمل معنويا وزمانيا أو مكانيا، كذلك العلقة بني الضمائر.

٢٦االختبارات ىف تدريس مهارة الكتابة :

املثال)أ
.١٨٨فتحى على يونس، املرجع السابق، ص.٢٦



هذامثلاحلقيقةيفولكن. للوقتومضيعةجدوىالأنهيبدوالنشاطنسخعارضة
تغرياتإىلوأيضاجدا،مبكرةمرحلةيفاملثلهذا. نتصوركماسهالليسالنشاط

علىنفسكوتدريبالطالبيتعلماألوىل،املرحلةغراروعلى. الحقةمراحليف
اإلمالئيالطالبيتعلمأنالثانية،. ذلكعلىللمثالوفقاصحيحبشكلالكتابة
.صحيحبشكلالعربيةاللغةباستخدامالطالبممارسةالثالثة،. صحيحبشكل

اإلستنساخ)ب
بدأتقداملرحلةهذهطالب. شفوياتعلمهمتماأساسعلىمكتوبهواالستنساخ

.منوذجأيمعالتدريب
اإلمالء)ج

الشكلمادونتالذينوالطالباملعلمنيتسرتشدوردتاليتالكتابةهواإلمالء
.الكتايب

والتحولالتوحد)د
واحدةمجلةيفذاتهحديفأصالأنشئتاليتاألحكامبنياجلمعممارسةهووالتوحد
اجلملةاجلملةمنمجل،شكللتغيريالعمليةاملمارسةهوحتولحنييف. طويلة

.جراوهلمصحفيسألاجلملةعلىواجلملةالسلبية،
الكتابةيسرتشد)ه

يفيزالونالالطالبأنالفقرات،كتابةعلىالطالبتعريفيتماملرحلة،هذهيف
.هيكلكتابةدليلكتابة

احلرةالكتابة)و



. أخرااحلكموأمناطالكلماتاختيارخاللمنقلبهيتحدثالطالباملرحلةهذه
مقالوهووالعناصر،املوضوع،هذابشأنالتوجيهاتتعطيتزالالاملدرسنيلكن

.ذلكوحنوطويل،
وفقااألساليب،هذهاستخدامللمدرسنيميكنعامة،صورةيفهىاملرحلةهذه

.يعلمانهوقالالتعليمملستوى

تدريس األصوات.ط
الكتب جيدة إذا كانت األصوات فيها مقدمة من خالل الكلمات أو ال تعترب

المعىن هلا، أو خالل كلمات قاموسية ميتة وغري مألوفة وغامضة املعىن فألن مقاطع
الغرض من تدريس هذا اجلانب هو التمييز الصويت وليس املعىن. ومن املفضل يف تدريس 
كلمات مألوفة واضحة املعىن لتمكني 

٢٧الدارس من تعرف ومتييز كلمات جديدة. 

٢٨أسس تعليم األصوات العربية وهي:

١.
أن يكون املعلم ممن جييدون مهارات اللغة (احلديث واملطق).٢
طالب.صوات العربية اليت تشكل صعوبة للاألمعرفة .٣
خجية و و لو معرفة نوعية الطالب وطبيعتهم السيك.٤
معرفة الطرف املختلفة لتعليم األصوات.٥
التدرج يف عرض املادة والبدء من السهل..٦

.٦٣ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق، ص.٢٧
.٤٣ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق، ص.٢٨



اإلكثار من التدريبات..٧
جتنب أصوات املد واللني يف بداية األمر..٨
إملام املعلم بكيفية تصحيح األخطاء واختيار الوقت املناسب..٩

تعليم األصوات يف كلمات سهلة ومألوفة للطالب..١٠
االستعانة بوسائل معينة..١١
التناسب والتوازن يف تعليم األصوات. .١٢
معرفة املدة الالزمة لتعليم األصوات..١٣

تدريس المفردات.ي
املفردات و كيفية اختيارها :

٢٩على معىن، سواء أكانة فعال أم امسا أم أداة. 

مفردات امسية و تشمل .١
-مصرى-كتابة)، الصفة (طويل-حممد- االسم العام و العلم و املصدر (رجل

اليت).-هذه—أعلم)، الضمري(أنا-أحسن
تشملمفردات فعلية و .٢

الفعل املاضى(طلع) و الفعل املضارع(يكتب) و الفعل األمر(اكتب)
مفردات الظروف و يتنوع اىل :.٣

ظرف الزمان(أمس، اليوم)، ظرف املكان (فوق،حتت)
األدات و تشمل.٤

.٨٠املرجع نفسه، ص .٢٩



الروابط مثل حروف اجلر، حروف العطف، حروف االستثناء و االستدراك و 
ستفهامالتحويليات و تشمل أدوات النفي و أدوات اال

منللمفردات،حمكمضبطلتحقيقأمورعدةتراعىأنمنبدالهذاضوءويف
٣٠األمور:هذه

املطلوباللغويالنصلتقدميومناسباً معقوالً املفرداتعدديكونأن.١
تعرفهامعناهايرافقحبيثاملفرداتتقدمأن.٢
الكلماتعلىاحملسوسةالكلماتتقدمأن.٣
لتثبيتهااملراتمنعدداً الكلماتتكررأن.٤
واحدآنيفومعناهاالكلمةتعرفيتمأن.٥
معناهاوفهمونطقهاتعرفهاحيثمنللمفرداتمعينةتدريباتختصصأن.٦
واالشتقاقالرتادفإىلالعربيةاللغةتعليمميدانيفخاصةااللتفاتينبغيكما.٧

.املعىنوظالل
املطلوبالنصلتقدمييكفيالذيالعددتقدمحبيثاملفرداتعددفيهايضبطأن.٨

.إكثارأوتقليلدون
.إىلاحلسيمنتتحركحبيثاملفرداتنوعيةتضبطأن.٩

.واستخدامهاوتثبيتهالتعرفهايكفياملراتمنعدداً مفردةكلتكررأن.١٠
تعرفهامعناهايرافقحبيثاملفرداتتقدمأن.١١

.٤٩حممود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص. ٣٠



تدريس النحو و التركيب.ك
يهتم بدراسة القواعد واألنظمة اليت تتحكم يف وضع الكلمات وترتيبها هو العلم الذي

٣١اختيار موضوعات النحو يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هي:

قياس الصحيح لفهم اللغة وإجادة أن النبالغ يف دراسة القواعد ونتعمق يف تفصيلها ألن امل.١
ط قواعدها.ب

٢.
للمستويات املتقدمة، بل ينبغى أن تعلم من خالل الطريقة غري املباشرة من خالل النصوص 

اللغوية.
توىل عناية واهتماما للقواعد.أن النركز على الطريقة الىت.٣
إن تعلم القواعد الوظيفية أى القواعد الضرورية اليت يوظفها الدارسون يف التعبري وحيتاجون .٤

إليها وهذا ما تنادى به الرتبية احلديثة.
أن ال تطغى دراسة القواعد النحوية على األهداف األخرى للغة..٥
املعىن وإمنا يفضل أن تقدم من خالل دراسة أن التقدم القواعد يف صورة أمثلة مبتورة عن.٦

النصوص أو القطع النثرية املناسبة لقدرات الطالب واليت متثل هلم معىن، وتصنيف إىل 

وى.أن تستبعد املصطلحات النحوية عند تقدمي القواعد النحوية إال عند الضرورة القص.٧
يفضل أن اليتم تدريس القواعد النحوية إال بعد التأكد من قدرة الدارس على التمييز بني .٨

األصوات ونطق املفردات.
اإلكثار من التدريباب الىت تثبت القواعد النحوية عند الدارسني..٩

.٤٤مود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص.حم٣١



.االستخداماملألوفةالشائعةالرتاكيبمناملادةيفاللغويةالرتاكيبتستمدأن.١٠
.واحدموضعيفتركيبمنأكثريقدمالحبيثاملقدمةالرتاكيبعدديضبطأن.١١
.املعقدإىلالبسيطمنالرتاكيبتتحركأن.١٢
.ومتكلفةمصطنعةاللغةتبدوالحبيثطبيعيبشكلاللغويةاألمناطتستخدمأن.١٣
.إليهاالدارسنظرويلفتاملادةيفيربزهاتربويبأسلوبالرتاكيبتعاجلأن.١٤

النحو :تعليمطرائق

الطريقة القياسية)أ
هذه الطريقة تسمى بالطريقة االستنتاجية، وهي اليت تبدأ بعرض القاعدة النحوية مث بتقدمي 

األمثلة والشواهد لتوضيحها.
الطريقة االستنباطية)ب

هذه الطريقة تسمى بالطريقة االستقرائية، ونشأت مع َمْقَدم أعضاء البعثات التعليمية من 
اليت تبدأ باألمثلة اليت تشرح وتناقش مث تستنبط منها القاعدة.أوربا، وهي 

الطريقة املعدلة)ج
وهي أحدث الطرائق الثالث من جهة الرتتيب التارخيي وقد نشأت نتيجة تعديل يف طريقة 
التعليم السابقة ولذا تسمى بالطريقة املعدلة،  وهي تقوم على تعليم القواعد النحوية من 

لة، الاألساليب املنقطعة. ويراد باألساليب املتصلة قطعة من القراءة خالل األساليب املتص
يف موضوع واحد، أو نص من النصوص يقرؤه الطالب ويفهمون معناه مث يشار إىل اجلمل 

وما فيها من اخلصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها وأخريا تأيت مرحلة التطبيق.



التعليميةالوسائل.ل
التعلمعلىتعنيتعليميةوسائلمنتقدمهمامبقدارالتعليميةاملادةجودةتقاسماعادةً 

. جديدةوسائلوبإضافةالوسائلهذهباستخدامللمعلمتسمحماومبقدارفاعليته،علىوتساعد
٣٢.الكتابيفواستخدامهاالتعليميةالوسائلأمهيةعننتحدثأنالقولنافلةومن

الكتابمصاحبات.م
صوتية،تسجيالتمنالكتابيفاألساسيةالتعليميةاملادةيصاحبماونقصد

مهماً جزءاً تعترباملصاحباتوهذه. املعلمومرشداألساسية،واملعاجمالتطبيقات،وكراسات
ويفالتعليميةاملادةإعداديفالقصورمننوعاً يعتربوإمهاهلااألصلية،األساسيةللمادةومكمالً 

الشروط عن مصاحب الكتاب منها:وكفايتها. مشوهلا
واهلادفةاملتنوعةالصوتيةالتسجيالتمنجمموعةاملادةيصاحبأن.١
.اإلضافيةوالواجباتاللغويةللتطبيقاتكراسةاملادةيصاحبأن.٢
رئيسةأمورثالثةيتضمنللمعلممرشداملادةيصاحبأن.٣

.٤٤مود كامل الناقة،  املرجع السابق، ص.حم٣٢



المبحث الثاني
الكتاب المدرسي

المدرسيكتاب التعريف.أ
إن كتاب التعليمي أو كتاب املدرسي يعين الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من 

أو وجدانية cognitiveاملعلومات األساسية اليت تتوخى حتقيق أهداف تربوية حمددة سلفا. (معرفية 
Affective سحركية نفأوPsychomotor و تقدم هذه املعلومات يف شكل عملي منظم، تديس (

٣٣معينة، يف مقرر دراسي معني، و لفرتة زمنية حمددة.مادة 

كتاب الفرأي للباحثة٣٤تعنيه باملواد التعليمية.ما كتاب املدرسي هوالخر عن آتعريف 
الكتب و املواد علىاملدرسي اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية يعين الكتاب الذي يشتمل 

التعليمية و يستخدم يف عملية تعليم اللغة العربية لوسيلة التعليم الطالب.
٣٥و يشمل الكتاب التعليمي اآلتى :

كتاب الطالب األساسى.١
، و يشتمل هذا الكتاب على عدد من هو الكتاب األساسى الذى يوزع على الدارسني
أو حوارى، و إستند مؤلفه على أساس الدروس أو الوحدات، صيغ يف قالب نثرى أو شعرى

لغوية و تربوية و نفسية و ثقافية.

.٢٧)، ص. ١٩٨٣، (مكة املكرمة: جامعة أم القرى ، الكتاب األ ساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغت أخرىحممود كامل الناقة، ٣٣
.٣٤املرجع السابق، ص.،رشدى امحد طعيمة٣٤
.٩ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق، ص.٣٥



مرشد املعلم.٢
هو الكتاب الذى يوزد املعلم و يرشده و يعينه على استخدام كتاب الطالب بطريقة 

سليمة و مفيدة و خصائص، هي :
ا أنه مشد لكتاب معني مبعىن أنه ال يصلح ألى كتاب لتعليم العربية الناطقني بغريه)أ

ال يغىن عن املعلم، بل له حدود يتحرك فيها)ب
تغلب عليه الصبغة التطبيقية، مبعىن أنه حيوى جمموعة من األساليب و اإلجراءات )ج

العملية الالزمة لتنفيذ دروس معينة
و هلذا الكتاب دور وفائدة ال غىن عنها، و تزداد أمهيته مع املعلم غري املؤهل تربويا 

أم غري عريب، فهو حباجة ليستفيد من األساليب و الطرق اليت تعينه ولغويا سواء كان عربيا 
على شرح األصوات و املفردات و الرتاكيب اللغوية، باإلضافة اىل أنه يف حاجة ليعرف اىل 
أي مدى استطاع املعلم أن يغرس اجتاهاته يف الدارسني و من مث تظهر أمهيته أساليب 

٣٦التقومي.

كراسة التدريبات.٣
ذلك الكتاب الذى يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول خمتلف 

الكتاب املدرسي، وعادة يرتك يف كرسات التدريبات فراغ يكتب الطالب فيه إجابته، و 
مزيدا من التدريب على مهارات اللغة و يستهدف هذا النوع من الكتاب إعطاء الطالب 

٣٧

.٩ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق، ص.٣٦
.٩ناصر عبداهللا الغااىل، املرجع السابق، ص.٣٧



املعجم.٤
وهو كتاب يشتمل على مفردات لغوية مشروحة و موضوحة معانيها مبرادفها أو 
أضدادها أو إدخاهلا ىف مجل توضح معانيها. و األفضل ىف ترتيب املعاجم هذه أن ترتب 

ق ترتيب الدروس، ال أن ترتب أجبديا، فقد يكون وفق ذكر املفردات ىف الكتاب األساسى وف
٣٨الرتتيب وفق ترتيب الدروس أجدى للدارس من ترتيبها أجبديا أو من الرتتيبات األخرى.

كتاب املطالعة اإلضاىف.٥

أو احملتوى  العلمي و الثقايف. و يعتمد صعوبتها سواء من حيث املفردات أو الرتاكيب
٣٩.الطالب على نفسه يف استخدام هذا الكتاب، ولكن حتت إشراف املدرس عادة

الوسائل السمعية و البصرية.٦
وهي الوسائل معينة على فهم مادة الكتاب األساسى، من أشرطة تسجيلية و أفالم، و 

مناذج توضيحية، و شرائح، و صور، و رسوم و غريها. 

أسس إعداد الكتاب المدرسي.ب
الربامجعناملسؤولنيتواجهاليتاألمورأصعبمنواختيارهاالتعليميةاملوادإعداديعترب
واملواصفاتوالشروطوالضـوابطاملعايريمنحيتاجالعمليتنيمنأياً ألنوذلكالتعليمية،

.علميةغريعمليةكلتامهاتصبحبدونـهااليت
تقومعمليةفهيإذاً ،تربويةعلميةعمليةاألساسيفهيالتعليميةاملوادإعدادعمليةوألن

التعليميةاملـواديفتعاجلأنينبغياليتمناملستمـدةواملبادئاألسسمنجمموعةعلى
٤٠.

١١املرجع نفسه.ص.٣٨
١١املراجع تفسه.ص.٣٩



العلميةاملوادوتأليفإعدادهيصعبةً مهمةً التعليميةالربامجعناملسؤولونيواجهماعادةً 
منأيّاً أنإىلراجعةالصعوبةهذهولعلالكتاب،شكلتأخذماغالباً اليتتلكالتعليمية
واملواصفاتوالشروطوالضوابطاملعايريمنجمموعةإىلحتتاج-والتأليفاإلعداد-العمليتني

٤١.علميةغريعمليةكلتامهاتصبحاليت

املؤلفني و مقرر الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية عند إعداد الكتاب أصبح لزاما على 
فيتناول األسس اآلتية :

الثقافية و االجتماعية األسس .١
األساسيةالتعليميةللمادةالثقايفباحملتوىاملتصلةاملنطلقاتهذهمنإطارويف

اللغةتعليموكتبمؤلفاتيفاجلانبهذامراعاةأساسياتمنأنجنداللغة،لتعليم
:يليماالعربية

.والعامليةواإلسالميةالعربيةالثقافةحمتوىعناملادةتعربأن)أ
.واإلسالميةالعربيةاألقطاريفاحلياةعنوسليمةً صادقةصورةتعطيأن)ب
.اختالفهمعلىللمتعلمنيوالفكريةالثقافيةاالهتماماتاملادةتعكسأن)ج
منإطاريفمتعددةوفكريةثقافيةوجماالتميادينتغطيحبيثاملادةتتنوعأن)د

.العامليةوالثقافةاإلسالميةالعربيةالثقافة
املختلفةالبيئاتمنالدارسنيمنعريضةقطاعاتتقابلحبيثاملادةتتنوعأن)ه

.املتعددةالفرعيةوالثقافات
منالرتبوينيأهدافمعأيضاً ولكنالدارسنيأغراضمعفقطليساملادةتتسقأن)و

.اللغةتعليم
.فيهيعيشالذيالعصرإطاريفاملتحضرالعريباإلنسانحياةاحملتوىيعكسأن)ز

.٣٧املرجع السابق، ص.حممود كامل الناقة،٤٠
نفس املراجع.٤١



هذايفواالستمراراللغةتعلمإىلويدفعهاملتعلمللمادةالثقايفاحملتوىيثريأن)ح
.التعلم

منأواملستقبلإىلاحلاضرمنأوالبعيدإىلالقريبمنإماالثقايفاحملتوىينظمأن)ط
.األوسعإىلاألسرةمنأواآلخرينإىلالشخص

.املعنوياملستوىحنوتتدرجمثالثقافةمناحلسياملستوىاملادةتقدمأن)ي
.والفنيةوالعلميةالفكريةباحلياةاملتعلمخرباتاملادةتوسعأن)ك
.التعليميومستواهمالدارسنيعمريناسبالذيباملستوىالثقايفاحملتوىيقدمأن)ل
العربيةالثقافةيفاملقبولةاألصليةالقيمإىلخاصبشكلاملادةتلتفتأن)م

.واإلسالمية
العربيةالثقافةعنخاطئةأفكارمنالكثريينعقوليفملاوتصحيحاً تقومياً تقدمأن)ن

.واإلسالمية
.األخرىالثقافاتضدأوالعربيةللثقافةمتعصبةأحكامإصدارتتجنبأن)س

ةاألسس النفسي.٢
الشروط النفسية اليت جيب مراعتها عند تصميم الكتاب التعليمي :

يقدممابنيذلكيفمفرقةً للدارسنيوالثقافيةالنفسيةاخلصائصاملادةتناسبأن)أ
.للكباريقدموماللصغار

.اللغةتعلممنالدارسنيوأغراضواهتماماتميولبنيالفروقاملادةتراعيأن)ب
يعطىأنينبغيومااملقدمة،املادةيفاللغةمهاراتمنمهارةكلمكانةحتددأن)ج

.املادةهذهمنمنهالكل
ومراعاةاللغةمهاراتمنمهارةكليفاملطلوبةاألداءمستوياتبوضوححتددأن)د

.املادةمناملختلفةاملراحليفذلك



الدارسني،نضجمراحلوتدرجتتناسبواضحةخطةوفقاملهاراتتقدمييتتابعأن)ه
.املناسبوقتهايفإالاملهارةتقدمالحبيث

:تفصيليبشكلاملهاراتإىلاملادةتلتفتأن)و
.الصويتباجلانبتتصلاليتاملهارات)١
.وتركيبهاوحتليلهاالكلمةتـَُعرِّفمهارات)٢
.وتركيبهاوحتليلهااجلملةتـَُعرِّفمهارات)٣
.والتفصيليالعامالفهممهارات)٤

.اللغةتعلممنللدارسنياألساسيةاملطالباملادةحتققأن)ز
.للدارساالستمتاعحيققمباوالثقايفاملعريفاجلانبمناحملتوىثريةشائقةتكونأن)ح
مستوىيفالتنوعطريقعنالقدراتيفالدارسنيبنيالفرديةالفروقتراعيأن)ط

.املادة
هذالتنشيطمتعددةوسائلإىلتلجأوأنللتعلم،الدارسنياستعداداملادةتراعيأن)ي

.للتعلمالدارساالستعداد
عمليةإمتاممنسريعوبشكلمتكنهأياإلشباع،مننوعاً للدارساملادةحتققأن)ك

.والضرورياليومياحليوياللغوياالتصال
وزيادةاللغةلتعرفالدارسنيرغبةإثارةاملادةتراعيأن)ل

.واملمارساتاألنشطةطريقعنوذلكالثقايفاستطالعهمحبوإشباع
حقائقمنالتعلمنظرياتإليهانتهتماإىلوتنظيمهااملادةإعداديستندأن)م

.ومفاهيم
.اللغاتتدريسيفالفعالةالطرقضوءيفوتنظماملادةتصاغأن)ن



اللغةتعلمطريقعنعليهاالتغلبحياولمشكلةً للدارسدائماً املادةأن)س
.وممارستها

اتصالمواقفيفتعلممااستخدامعلىتشجعهفرصاً للدارساملادةتتيحأن)ع
.وحتريريةشفويةحقيقية

األسس اللغوية .٣
تعد املادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة. فاللغة نظام تتكون من األصوات 
والرتاكيب والبنية. وإلعداد املواد التعليمية قبل التعليم يواجه املعلم بني يديه صعوبتني إما 
يف اختيار املواد أوالكتب املطروحة يف امليدان و يف إعداد املواد التعليمية األخرى غري املواد 

٤٢.ودة يف الكتباملوج

٤٣فاللغة اليت ينبغى أن تقوم عليها املادة هي اللغة العربية املعاصرة ولغة الرتاث.

٤٤ونسدها يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ألسباب وهي:

يسهل على الدارس االتصال بالعرب والتكيف معهم مهما تباعدت املسافات )أ
طار.قواختلفت األ

أن يتصل بالرتاث العرىب.يستطيع الدارس )ب
يستطيع أن يفهم الدارس العامية.)ج

.٦١املرجع السابق، ص. حممود كامل الناقة،٤٢
.٦٢نفس املراجع.ص.٤٣
.٣٩املرجع السابق، ص.، اهللا الغااىلناصر عبد٤٤



األسوس الرتبوية.٤
األسستقدمهملاالتعلمعمليةيفالتطبيقيةالنظرةعنالرتبويةاملبادئتعربماعادةً 

تساعداملبادئهذهومعرفة. والرتبويوالثقايفالنفسياألساسمثلمعلوماتمناألخرى
يصلحأيهاوحتديداملوادهذهحتليلعلىواختيارهاالتعليميةاملوادوضععناملسؤولني
.وتنفيذهختطيطهعلىيقومونالذيللربنامج

التعليميةاملادةتنظيممببادئيتصلفيما)أ
الرتبويةالضوابط)ب
واالنقرائيةالوضوح)ج

حتديديفمهمانأمرانومهااملتعلمةاملادةيفوالفاعليةالسهولةهنابالوضوحنعين
:أمههامنعواملبعدةحيدداملطبوعةاملواديفوالوضوح.التعلمسرعة

إىلاحلجميكونأناألساسيةاملواديفعادةً ويفضلالطباعة،حروفحجم.١
.وواضحاً كبرياً ماحد

.املطبوعةالعربيةالكلمةيفاملستخدمالنسخخطيكونأنويفضلاخلط،نوع.٢
.ومرحيةواسعةاملسافاتتكونأنويستحسناألسطر،بنياملسافات.٣
.الدارسنيألعمارهذاخيضعماوعادةً املطبوع،السطرطول.٤
أناحلالةهذهيفويستحسناملطبوعة،الصفحةطريقعنالضوءانعكاس.٥

.اللمعانقليلالورقيكون

وطولوالرتاكيب،املفرداتنوعتتضمنكثريةبأشياءفتحدداالنقرائيةأما
والرسوموالصورالفكرة،ونوعيةوتنظيمها،الفقراتوطولوقصرها،اجلمل



ماوهوإخل،... القصصيواألسلوبواحلواركالسردالتناولوطريقةالتوضيحية،
.الدراسةهذهيفبعضهتناولنا

املعريفاحملتوى)د
وذلكوأغراضهم،الدارسنيخبرباتمتصالً املعريفاحملتوىيكونأنينبغيحيث

بالنسبةوداللةمعىنذااحملتوىيكونأنيتطلبواالحتفاظامليولتنميةألن
حىتمعرفتهيودونأويعرفونمبايتصلوأنهلماملألوفمنيتحركوأنللدارسني،

كافيةاملعارفتكونأنينبغيكما. واستخدامهوتصديقهفهمهميكنهم
ومناسبتهللدارسنيوفائدتهاحملتوىكمتعينهناوالكفايةلالستخدام،

واضحبشكلاملعارفتقدمأنجيبالسياقهذاويف. الثقافيةالعلمية
جبانبهذاالدارس،منوالقبولللوضوحضروريتانومنطهالعرضفطريقةودقيق،
.املعلوماتيفواحلداثةالدقةعواملمراعاة



المبحث الثالث
تقويم الكتاب المدرسي

مفهوم التقويم الكتاب المدرسي.أ
هو جمموعة اإلجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بيانات خاصة بفرد أو مشروع أو التقومي

ظاهرة أو مادة علمية معينة، و دراسات هذه البيانات بأسلوب علمى للتأكد ن مدى حتقيق 
٤٥إختاد قرارات معينة.أهداف حمددة سلفا، من أجل 

أن ملعظم هذا األنواع من التقومي جماال يف تقومي كتاب تعليم العربية، ولكل جمال من 
جماالت تقومي الكتب منهج و أسلوب. وفيا يلي تفصيل القول يف أهم جماالت تقومي الكتب 

تعليم العربية : 
فمن حيث إخراج الكتاب :.١

ايري اليت جيب أن تراعي يف اإلخراج اجليد الكتاب. و من املمكن إعداد قائمة موسوعة باملع
أنصور أن مثل هذه القائمة يشتمل على عناصر أساسية حتت كل منها عدد املعايري 

التفصيلية. من هذه العناصر:
الغالف )أ

التجليد)ب
الطباعة)ج
نوع الورق)د
الصور و الرسوم التوضيحية)ه

.٣٨ص.،، دليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدى امحد طعيمة٤٥



الفهارس و الكشافات)و
العناوين الداخلية)ز
م الصفحاتطريقة تنظي)ح

و نبط الكتابة و غري ذلك من عناصر حيدد الفنيون معايرهلا
ومن حيث لغة الكتاب :.٢

سبق القول مستوى السهولة و الصعوبة يف املادة التعليمية. و لقد صممت هلذا الغرض 
معادالت رياضية تستخدم يف معظم لغات العام لقياس مدى سهولة املادة التعليمية 

ستوى اجلمهور الذي أعدت له. وصوغها بلغة مفهومة تناسب م
و من حيث املادة العلمية :.٣

من املمكن إعداد قائمة باملعايري اليت ينبغي أن تراعي يف إعداد املادة العلمية اليت يقدمها 
الكتاب. و احملوران األساسيان لتقومي املادة العلمية مها : أساس اختيارها و طريقة تنظيمها.

و من حيث أثر الكتاب : .٤
يتلخص هدف تأليف كتاب لتعليم العربية يف أمرين مها : إكساب الدارسني مهارات لغوية 
معينة، و تعريفهم بالثقافة العربية اإلسالمية، و يتضح مدى حتقيق هذين اهلدفني يف 

مستوى حتصيل الدارسني و الذي يتحدد مبا يعقد من امتحانات وما يطبق من مقاييس. 
ية املصاحبة :و من حيث املواد التعليم.٥

فيستلزم تقوميا إعداد قائم متعددة خيتص كل منها بنوع من األنواع املادة التعليمية 
املصاحبة، مثل شرائط التسجيل، الشرائح واألفالم، االختبارات املصاحبة، مرشد املعلم،  
كراسات التدريبات، كتب القراءة اإلضافية، املذكرات الوسائل التعليمية الالزمة للكتاب،



النماذج احلقيقية للثقافة، قوائم الكتب املرجعية و القراءات، كتب األغاين و األناشيد، 
القواميس املبسطة، دليل احملادثة وغريها.

عناصر التقويم للكتاب المدرسي.ب
نعرض فيما يلي للعناصر الرئيسية اليت اشتملت عليها أداة التقومي مع حماولة لتعريف كل منها و 

٤٦بيان حدودها :

إخراج الكتاب : و يقصد به الشكل املادى للكتاب سواء من حيث طباعته أو تنظيمه .١
بشكل عام أو الوسائل التعليمية اليت يوظفها.

اسس إعداد الكتاب : و يقصد بذلك تعريف املراحل اليت سبقت إخراج الكتاب يف .٢
ن و كذلك شكله الننهائي مبا يف ذلك الدراسات و البحوث اليت يرجع اليها املؤلفو 

املنطلقات اليت استندوا اليها.
حمتوى الكتاب : و يقصد به املادة اللغوية و الثاقفية اليت يقدمها الكتاب للدارسني و .٣

القضيتان الرئيسيتان اللتان تشغالن ذهن مؤلف الكتاب مها اختيار احملتوى و تنظيمه. و 
و نوع اللغة املعلمة، و عناصر احملتوى هي املفردات، و الرتاكيب، و تعليم القواعد،

املضمون الثقاىف.  
٤.

استماعا و كالما و قراءة و كتابة.
طريقة التدريس : تعرف طريقة تعليم اللغة العربية للمؤلفني و اليت تنعكس بدورها على .٥

الكتاب و تنظيمه.اختيار حمتوى
٦.

الكتاب من خالل تعرف مدى حتقق أهداف الكتاب.
ائط التسجيل و كراسة التدريبات.املواد املصاحبة : دليل املعلم و شر .٧

.٣٤٧املرجع السابق، ص.،رشدى امحد طعيمة٤٦





الفصل الثالث
منهجيةالبحث

منهج البحث و مدخله.أ
مى.الكدخلمبالوصفي يف دراسة تقومييةنهج يف هذا البحث املة الباحثاستخدمت

الوصفي يدرس الظواهر الطبيعية و االجتماعية واالقتصادية و السياية الراهنة منهج أما
تغرياته و درجات دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة، و كمية توضح حجمه و 

.و تستخدم الباحثة بيانات األرقام كأداة تقومي الكتاب ١ارتباطها مع الظواهر األخرى
للبحث التقوميي ألن املنهج الوصفيةالباحثت . اختار املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية"

يف هذ البحث أخذت الباحثة أن تقومي الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" على 
إعداد الكتاب املدرسي الىت مأخوذة من الكتب ألفها رشدى أمحد طعيمة فق نظرية و 
و عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان  بأداة تقومي ناصر عبد اهللا الغاىلو الناقةحممودكاملو 

مصادر البيانات .ب
لتعليم اللغة العربية "هيا نفهم اللغة العربية"لكتاب ا:األساسيةالبيانات.١

للمستوى املتوسطة
املعايري إعداد الكتاب املدرسي الىت مأخوذة و :الثانويةالبيانات.٢

.١٠٧.ص،م )١٩٩٩ىف مناحج البحث العلمى و أسالبه ( عمان : جمدالوى ،خالد حسني مصلح و أصحابه١



عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، ،اللناقةكامحممود
.الغاىلناصر عبد اهللا 

أدوات البحث.ج
لكتاب اللغة العربية لغري الناطقني إستخدمت الباحثة الدوات البحث هي أداة التقومي 

إختاذ ىالوثائقى بعالمة الفحص. و الوثائقهى 
البيانات من الكتب و املصادر املتعددة األخرى مث مجعت و حللت يف عبارة واضحة 

٢حمددة.

اسلوب جمع البيانات البحث .د
لنيل البيانات من مصادر البيانات يستعمل الطريقة، أما مصادر البيانات من اإلنسان 
هي الطريقة اإلستبانة أو املقابلة و البيانات من امليدا أو املكان هي الطريقة املالحظة و 

لبياناتالىت تستعمل لاحملتوى الكتب بدقالطريقة الوثائقيةالبيانات من الكتب هي
٣الثانوية.البياناتاألساسية و 

جتمع الباحثة البيانات من ألدوات البحث يف هذا البحث.ىالوثائقتكون أن
الثانوية فالباحثة تدقق الكتب يف البياناتاألساسية و لبياناتالكتب الىت املستخدمة 

تقومي الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية".

٢ Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠١٠), hal.
٢٧٤.
٣ Ibid. Hal. ٤٨.



أسلوب تحليل البيانات.ه
إستخدمت الباحثة البحث التقوميي يف حبثها، أما البحث التقوميي، حتليل 

٤البيانات يف عمليته جتمع البيانات باجلدول.

اليت استعمل الرموز ىف كل إجابة بأداة التقوميلتقومي الكتابتستخدم الباحثة
تستخدم الباحثة البيانات من نتائج التقومي  يف اجلدول و جتمعمث األسئلة ألداة التقومي 

تعيني بأداة التقومي مثوضع الرموز ىف حتليل البيانات عن البيانات اليت قد تقومالباحثة
جيد جدا أو جيد أو  ناقص أو مقبول.عناصر التقومي اليت منالبياناتنتائج 

مراحل تنفيذ الدراسة.و
"هيا نفهم اللغة العربية"، فخطوات الكتاب املدرسييف هذا البحث عن تقومي 

:٥التقومي على الباحثة، اآلتية
التقوميمناهلدفالباحثةحددت.١
اجلزءايف"هيا نفهم اللغة العربية" املدرسيللكتابالتقوميالباحثة عناصرحددت.٢

ألول
الىت عايري إعداد الكتاب اللغة العربية لغري الناطقنيامللتكون البياناتمجع.٣

كاملحممود
.و عبد الرمحن بن الفوزانناصر عبد اهللا الغاىل، الناقة

باداة التقومي الكتاب اللغة العربية لغري الناطقني تعيني الباحثة األسئلة التقومي هي .٤
عبد الرمحن بن الفوزان

من اخلبريالكتاب أدة التقوميعن البيانات مث تصديق.٥

٤ Ibid. Hal.٥٥.
٥ Ibid. Hal .٤٣.



إجابة الباحثة األسئلة التقومي بعالمة الفحص.٦
=البيانات اإلجابة و تقيس برمز :الباحثةحتليل.٧

٢
١٠٠٪

N :يةئو نسبة امل
Fx :عدد النتيجة
N :عدد األسئلة

الكتابتقومينتائجحتليلمناحلكمإصداراإلجابة و البياناتالباحثةتفسري.٨
باملعايري :

بيان النسبة املؤية (%)

جيد جدا ١٠٠-٧٦
جيد٧٥-٥١
ناقص٢٦-٥٠
مقبول-٢٥



الخاميسالفصل
نتائج البحث و توصيات البحث و مقترحات البحث

نتائج البحث.أ
بعد إجرائت الباحثة أن تقوم و تقييم الكتاب هيا نفهم اللغة العربة بأداة التقومي الكتاب

هي ٦٣،٩%النتجية من اإلجابة نسبة املؤيةملدرسي "هيا نفهم اللغة العربية"، الكتاب اأن 
:من حيث جيد

للكتاب املدرسي " هيا نفهم أحكام عامة (إخراج الكتابأن النتيجة من معاجلة.١
اللغة العربية" هي جيد.

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.معاجلة األصواتأن النتيجة من .٢
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي مقبول معاجلة املفرداتأن النتيجة من .٣

.املفردات اجلديدة يف كل درسألن ال توجد 
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.معاجلة الرتاكيبأن النتيجة من .٤
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" معاجلة املهارات بصفة عامةأن النتيجة من .٥

هي جيد.
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.االستماعمعاجلةأن النتيجة من .٦
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.الكالممعاجلةأن النتيجة من .٧
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.القراءةمعاجلةأن النتيجة من .٨
للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.الكتابةمعاجلةأن النتيجة من .٩

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" األمور الثقافيةمعاجلةأن النتيجة من .١٠
هي جيد.



درسي " هيا نفهم اللغة للكتاب املنصوص الكتابمعاجلةأن النتيجة من .١١
العربية" هي جيد.

للكتاب املدرسي " هيا نفهم معاجلة األنشطة التدريبات و التقومي أن النتيجة من .١٢
اللغة العربية" هي جيد.

توصيات البحث .ب
تقدمي الباحثة التوصيات، فيما ياىل :

ملعايري يناسب العربيةخيتارون الكتب املدرسية لتعليم اللغة ان العربيةاللغة درسونمل.١
اللغة العربية الدراسة و املنهج بالعربية لتعليميةلغريالناطقنياملدرسى الكتابتأليف 

.ىف إندونيسيااملستخدم 
الدراسة على املنهج العربية اللغةالكتب املدرسية ملادةتطويرىف لف و الناشر مؤ لل.٢

.ىف إندونيسيااللغة العربية املستخدم 

مقترحات البحث.ج
تقدمي الباحثة املقرتحات، فيما ياىل :

على معايري إعداد هذا البحث يهتم لتعليم اللغة العربية، أن تقومي الكتاب املدرسي 
املعيري إعداد الكتاب املدرسي الىت مأخوذة و جمموعة من 

، ترجو أن تكون ناصر عبد اهللا الغاىل، حممودكاماللناقة
مراجعا على مدرسون اللغة العربية و املألفون الكتاباملدرسي اللغة العربية.

حتتاج هلذا البحث إىل البحث حتليل احملتوى و حتليل األخطاء الكتاب املدرسي، لتنمية 
الكتاباملدرسي اللغة العربية اجليد.



الرابعالفصل
عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

المبحث األول
عرض البيانات

الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" بأداة التقومي و هي بعد أن تقوم الباحثة 

الكتاب 
)١جدوال رقم (

عناصر التقومي  و عدد أسئلتها
نتائج التقويمعدد األسئلةعناصر التقويمالرقم

بيان%
أحكام عامة .١

(إخراج الكتاب)
جيد٢٩٦٢،٩

جيد٦٧٥معاجلة األصوات.٢
مقبول٧٢٥معاجلة املفردات.٣
جيد٩٥٨،٣معاجلة الرتاكيب.٤
معاجلة املهارات .٥

جيد٦٥٣,١بصفة عامة

جيد٨٧٥معاجلة االستماع.٦



جيد٧٧٥معاجلة الكالم.٧
جيد٨٦٨،٧معاجلة القراءة.٨
جيد١٠٦٥معاجلة الكتابة.٩
معاجلة األمور .١٠

جيد١٢٦٦،٦الثقافة

معاجلة نصوص .١١
جيد١٠٦٧،٥الكتاب

معاجلة األنشطة و .١٢
التدريبات و 

التقومي
١٤

جيد٧٥

جيد١٢٦٦٣،٩

بعد إجرائت الباحثة أن تقوم و تقييم الكتاب هيا نفهم اللغة العربة بأداة التقومي 
٦٣،٩من اإلجابةالنتجية نسبة املؤيةملدرسي "هيا نفهم اللغة العربية"، الكتاب اأن الكتاب

هي جيد.



ثانىالمبحث ال
تحليل البيانات و مناقشتها

ىف ، حتلل الباحثة البيانات "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل
الكتاب عناصر التقومي و حتليلها و هي البيانات من هذا املبحث و أرادت الباحثة أن تبني

املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية"، فيما يلى: 

لكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"البيانات العامة تحليل البيانات عن .أ

، حتصلت الباحثة على بعد أن قرأت الباحثة الكتاب املدرسي"هيا نفهم اللغة العربية"
، فيما يلى:العربية"للكتاب "هيا نفهم اللغة البيانات عن البيانات العامة 

هيا نفهم اللغة العربية:اسم الكتاب.١
أمحد شيخ الدين و حسن سيف اهللا:لفاسم املؤ .٢
إندونيسا:بلد الناشر.٣
إيرلنجا:اسم الناشر.٤
٢٠٠٩:رقم الطبعة و ترخيها.٥
ثالثة أجزاء:عدد األجزاء.٦
١٥٣:عدد الصفحات.٧
روبية٢٩.٩٠٠:مثن الكتاب.٨

هو الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي الكتاب 
يف اجلزء األول من ثالثة أجزاء  للمستوى املتوسط و الناشر إيرلنجا جباكارتا و ألف أمحد 

استند على املنهج م.  وهذا الكتاب قد ٢٠٠٩شيخ الدين و حسن سيف اهللا يف السانة  



هي ٢٠٠٨سنة ٢قرر لوزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا رقم و امل٢٠٠٨الدراسة 
معايري الكفاءة و الكفاءة األساسية ملادة اللغة العربية للفصل السابع من املدرسة املتوسطة 

أو املدرسة املتوسطة اإلسالمية.  
يف هذا الكتاب تبدأ باملقدمة للمؤلف مث دليل املعلم و تشتمل على مخس 

الدرس األول عن التعارف و الدرس الثاىن عن املدرسة و الثالث عن البيت و دروس،
الرابع عن األسرة و اخلامس عن العنوان. و املهارات اللغوية يف كل درس هي تبدأ مبهارة 

أما عن االستماع مث مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة و الرتاكيب و مترينات. 
آخر الكتاب.ل درس جتمعو تضع يفاملفردات اجليدة لك

)٢جدوال رقم (
لكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"حمتوى ا

الدرس األول و تقدميه
التعارفاملوضوع

لفظ املفردات اجليدة لفظا صحيحا.١أهداف التدريس
لفظ احلوار نطقا سليما.٢
تطبيق احلوار مثىن مثىن.٣
تستخدم املفردات ىف اجلملة املفيدة.٤
القراءة نطقا سليمالفظ .٥
اجابة األسئلة أو التمرينات صحيحا.٦
تكتب احلروف العربية املعينة.٧
تركيب اجلمل بكلمة معينة.٨

طرقية الصوتية ( تسمع مهارة االستماع
احلروف اهلجائية 

التدريبات بالصورة



( احلروفمفتوحةأوال
تسمعمث..... ) اَ،َب،تَ 

تسمعمضمومة،مث
)مكسورة

التدريباتاحلوارمهارة الكالم
التدريباتبالصورةالقراءة مهارة القراءة
التدريباتمهارة الكتابة

ضمري (انا) و إسم اشارة الرتاكيب
(هذا، هذه) و حرف 

اإلستفهم (هل)

التمرينات

الدرس الثاىن و تقدميه
مدرسيتاملوضوع

لفظ املفردات اجليدة لفظا صحيحا.١أهداف التدريس
نطقا سليمالفظ احلوار .٢
تطبيق احلوار مثىن مثىن.٣
تستخدم املفردات ىف اجلملة املفيدة.٤
لفظ القراءة نطقا سليما.٥
اجابة األسئلة أو التمرينات صحيحا.٦
تكتب احلروف العربية املعينة.٧
تركيب اجلمل بكلمة معينة.٨

طرقية الصوتية ( تسمع مهارة االستماع
احلروفاحلروف اهلجائية 

التدريبات بالصورة



طويلةمفتوحة
التدريباتاحلوارمهارة الكالم
التدريباتالقراءة مهارة القراءة
التدريباتمهارة الكتابة

التمريناتادوات اجلر، نعت، لونالرتاكيب
اإلختبار لالستماع و القراءة الكتابةاإلختبار النصف

الدرس الثالث و تقدميه
ىف البيتاملوضوع
لفظ املفردات اجليدة لفظا صحيحا.١التدريسأهداف 

لفظ احلوار نطقا سليما.٢
تطبيق احلوار مثىن مثىن.٣
تستخدم املفردات ىف اجلملة املفيدة.٤
لفظ القراءة نطقا سليما.٥
اجابة األسئلة أو التمرينات صحيحا.٦
تكتب احلروف العربية املعينة.٧
تركيب اجلمل بكلمة معينة.٨

طرقية الصوتية ( تسمع مهارة االستماع
احلروف اهلجائية 

با "ْي"احلروفمكسورة

التدريبات بالصورة

التدريباتبالصورةاحلوارمهارة الكالم
التدريباتالقراءة مهارة القراءة
التدريباتمهارة الكتابة



خرب مقدم ومبتدا مؤخر و الرتاكيب
نعت

التمرينات

الدرس الرابع و تقدميه
أسريتاملوضوع

لفظ املفردات اجليدة لفظا صحيحا.١أهداف التدريس
لفظ احلوار نطقا سليما.٢
تطبيق احلوار مثىن مثىن.٣
تستخدم املفردات ىف اجلملة املفيدة.٤
لفظ القراءة نطقا سليما.٥
اجابة األسئلة أو التمرينات صحيحا.٦
تكتب احلروف العربية املعينة.٧
تركيب اجلمل بكلمة معينة.٨

طرقية الصوتية ( تسمع مهارة االستماع
مضمومةاحلروف اهلجائية 

"ْو")

التدريبات بالصورة

التدريباتبالصورةاحلوارمهارة الكالم
التدريبات القراءة مهارة القراءة
التدريباتمهارة الكتابة

التمريناتمبتدأ و خرب (مجلة فعلية)الرتاكيب

الدرس اخلامس و تقدميه
العنواناملوضوع

لفظ املفردات اجليدة لفظا صحيحا.١أهداف التدريس



لفظ احلوار نطقا سليما.٢
تطبيق احلوار مثىن مثىن.٣
تستخدم املفردات ىف اجلملة املفيدة.٤
لفظ القراءة نطقا سليما.٥
اجابة األسئلة أو التمرينات صحيحا.٦
تكتب احلروف العربية املعينة.٧
تركيب اجلمل بكلمة معينة.٨

التدريبات املعدودعدد و مهارة االستماع
التدريبات بالصورةاحلوارمهارة الكالم
التدريباتبالصورة القراءة مهارة القراءة
التدريباتمهارة الكتابة

التمريناتعددالرتاكيب
اإلختبار لالستماع و القراءة الكتابةاإلختبار النهائ



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية") الكتابإخراج تحليل البيانات عن  أحكام عمة (.ب

، حتلل الباحثة "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل
، فيما يلى "العربيةاللغةنفهمهيا"للكتاب) الكتابإخراج(عمةأحكامعنالبيانات

:
)٣جدوال رقم (

أحكام عمة (إخراج الكتاب)التقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

حجم الكتاب مناسب.١

عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى .٢

حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى .٣

لغة الكتاب العربية الفصحى.٤

خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.٥

من األخطاء اللغوية.خيلو الكتاب٦

خيلو الكتاب من األخطاء الثقافية.٧

خيلو الكتاب من األخطاء العلمية.٨

تلتزم نصوص الكتاب بعالمات الرتقيم .٩



تتضح يف الكتاب طريقة التدريس اليت يتبناها املؤلف.١٠

الكلمات مضبوطة بالشكل يف مجيع الكتاب.١١

يشتمل الكتاب على مقدمة تساعد على فهم فلسفته ١٢
وطريقته.



يوّضح عنوان / مقّدمة الكتاب فئة املتعلمني العمرية .١٣

يوّضح عنوان / مقّدمة  الكتاب مستوى املتعلمني اللغوي .١٤

يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد على ١٥
استخدامه.



الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة  .يشتمل ١٦

يشتمل الكتاب على قائمة بالرتاكيب اجلديدة  .١٧

عناوين الكتاب الداخلية والفرعية تساعد على فهمه.١٨

يستخدم الكتاب وسائل تعليمية مناسبة.١٩

صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له.٢٠

بالوضوح والبساطة .تتسم الصور ٢١

تتسم الصور بالتشويق واجلمال .٢٢

ترتبط الصور بشكل مباشر باهلدف منها .٢٣



تناسب الصور مستوى الطالب من حيث حجمها وعدد ٢٤
عناصرها



الصور متفقة مع القيم اإلسالمية .٢٥

املصاحبة.يتحقق التكامل بني املواد التعليمية ٢٦

هناك توازن بني وحدات املقرر .٢٧

كثافة حمتوى كل صفحة مناسب .٢٨

ختلو تدريبات الكتاب من احلشو والتكرار .٢٩

Fx=٧٣٣٨١٨

٣١٦٥٤

=
٤

١٠٠٪

٦٢,٩٪ = ٧٣
٢٩ ٤

١٠٠٪

جيد= =٪٦٢,٩النتجية من اإلجابة

النتيجة من أحكام عامة (إخراج الكتاب) للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي أن 
جيد.

الرمحن بن ابراهيم الفوزان  قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري



عامة 
(إخراج كتاب) "هيا نفهم اللغة العربية"، أن النتيجة التقومي للكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة 

حجم % و تشتمل على ٦٢،٩عامة (إخراج كتاب) هي جيد يف العربية" من حيث أحكام
و لغة حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى و عدد صفحات الكتاب و الكتاب مناسب

األخطاء و األخطاء اللغويةو خيلو الكتاب من األخطاء املطبعيةالكتاب العربية الفصحى و 
الكلمات مضبوطة بالشكل يف مجيع و غري ذلك هي جيد إال عن األخطاء العلميةو الثقافية
"هيا يشتمل الكتابالكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" و ال هناك ال توجد يفالكتاب

ايضايشتمل الكتابو ال على فهارس ومالحق تساعد على استخدامهنفهم اللغة العربية"
.درسىف كل على قائمة باملفردات اجلديدة



ية"لكتاب "هيا نفهم اللغة العربتحليل البيانات عن معالجة األصوات .ج

، حتلل الباحثة "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل
، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابمعاجلة األصوات عنالبيانات

)٣جدوال رقم (
معاجلة األصواتالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

األصوات الصعبة .يعاجل الكتاب مجيع ١

تساعد معاجلتها على متييزها والتعرف عليها.٢

تساعد معاجلتها على نطقها وأدائها.٣

يعاجل الكتاُب األصوات بصورة جيدة.٤

يعاجل الكتاب األصوات بصورة متدرجة.٥

ال تشيع املفردات غري املفهومة يف التدريبات الصوتية .٦

Fx= ١٨٦

١٨



=
٤

١٠٠٪

٧٥٪ = ١٨
٦ ٤

١٠٠٪

جيد= =٪٧٥النتجية من اإلجابة

أن النتيجة من معاجلة األصوات للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.

لعبد 
الرمحن بن ابراهيم الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري 

هي جيد.األصوات "هيا نفهم اللغة العربية"
يف كل تساعد معاجلتها على متييزها والتعرف عليهاو اجل الكتاب مجيع األصوات الصعبة يع

."هيا نفهم اللغة العربية"هي ىف أول الدرس يف الكتاب درس



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة المفردات.د
، حتلل الباحثة "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتاباملفرداتمعاجلةعنالبيانات

)٤جدوال رقم (
املفرداتمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
جة القيمدر 

١٢٣٤

عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب.١

يتم عرض املفردات بتدرج مقبول.٢

املفردات اجلديدة برتاكيب معروفة.يتم عرض ٣

ختتار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع.٤

يتم التعريف باملفردات اجلديدة بوسائل حتقق اهلدف.٥

يتم التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناها بصورة ٦
جيدة.



كافية.يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة  ٧

Fx=٧٧

٧



=
٤

١٠٠٪

٢٥٪ = ٧
٧ ٤

١٠٠٪

مقبول= =٪٢٥النتجية من اإلجابة

أن النتيجة من معاجلة املفردات للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي مقبول.
بعد أن أخذت البحثة اداة التقومي من كتاب اللغة العربية لغري 

ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد 

الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"، هي مقبول، ألن يف
يف مجيع الدرس.املفردات اجلديدةالعربية" ال توجد 



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة التراكيب.ه
، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابالرتاكيبمعاجلةعن

)٥جدوال رقم (
الرتاكيبمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

عدد الرتاكيب اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب.١

٢
طي الكتاب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية املناسبة عي

للمستوى .


يقّدم النحو نظرياً مبرحلة مناسبة.٣

يتم تقدمي الرتاكيب بناء على مبدأ الشيوع.٤

يتم عرض الرتاكيب بتدرج مقبول.٥

تقدم الرتاكيب اجلديدة مبفردات معروفة.٦

يتم التدريب على الرتاكيب بصورة كافية.٧

أوائل الدروس.يتم التدريب على الرتاكيب وظيفياً يف٨

يتم تعزيز الرتاكيب السابقة بدرجة كافية.٩



Fx=٢١
٦٣

١٢٩

=
٤

١٠٠٪

٥٨ ٣، % = ٢١
٩ ٤

١٠٠٪

٥٨النتجية من اإلجابة ٣، جيد.==%

أن النتيجة من معاجلة الرتاكيب للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.

بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد الكتاب 
اكيب للكتاب 

جيد."هيا نفهم اللغة العربية" هي 



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة المهارات بصفة عامة.و
، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابعامةبصفةاملهاراتمعاجلةعن
)٦جدوال رقم (

عامةبصفةاملهاراتمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

يعاجل الكتاب املهارات اللغوية كلها .١

يعاجل الكتاب كل مهارة على حدة مع التكامل بينها.٢

٣
بصورة متكاملة دون الفصل ة يعاجل الكتاب املهارات اللغوي

.بينها


٤
وية مفصولة عن بعضها دون يعاجل الكتاب املهارات اللغ

.التكامل


ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها عامة .٥

ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها يف الدرس الواحد .٦

Fx=١٧
١٥

٢١٥



=
٤

١٠٠٪

٥٣,١٢٥٪ = ١٧
٨ ٤

١٠٠٪

جيد.==٪٥٣,١٢٥النتجية من اإلجابة

املهارات بصفة عامة للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي أن النتيجة من معاجلة
جيد.

الرمحن ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري 

.هي جيدللكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"ارات بصفة عامة امله



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة االستماع.ز
، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتاباالستماعمعاجلةعن

)٧جدوال رقم (
االستماعمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
جة القيمدر 

١٢٣٤

يهتم الكتاب مبهارة االستماع.١

يتم يف الكتاب التعرف على األصـوات العربية والتمييز بينـها.٢

٣
واحلركات القصرية يتم يف الكتاب التعرف على احلركات الطويلة 

والتمييز بينـها.


٤
يتم يف الكتاب التعرف على إدراك العالقـة بني الرموز الصوتية 

والرموز املكتوبة.


عدد النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسب .٥

طبيعة النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسبة .٦

مسموع كاف ومناسب .عدد التمارين املصاحبة لكل نص ٧

يدرب الطالب على فهم املسموع من املعلم والشريط .٨



٢٤=Fx
٨

٢٤

=
٤

١٠٠٪

٧٥٪ = ٢٤
٨ ٤

١٠٠٪

جيد.==٪٧٥النتجية من اإلجابة

جيد.للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي االستماع أن النتيجة من معاجلة

ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد 
ة االستماع 

جيد.هي للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة الكالم.ح
، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابالكالممعاجلةعن

)٨جدوال رقم (
الكالممعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

يهتم الكتاب مبهارة الكالم.١

تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة .٢

نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب .٣

عدد التمارين على مهارة الكالم كاف .٤

يتم التدريب عليها من خالل حوارات طبيعية .٥

يتم التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات .٦

يتم التدريب على التعبري عن موضوعات جديدة .٧

٢١Fx=
٧

٢١



=
٤

١٠٠٪

٧٥% = ٢١
٧ ٤

١٠٠٪

جيد.=٧٥=%النتجية من اإلجابة

الكالم للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.أن النتيجة من معاجلة

الرمحن ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري 

.هي جيدللكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"،



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة القراءة.ط
، حتلل الباحثة البياناتاللغة العربية""هيا نفهم املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابالقراءةمعاجلةعن

)٩جدوال رقم (
القراءةمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

يهتم الكتاب بالقراءة.١

عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب .٢

طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبة .٣

عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب .٤

يتم معاجلة القراءة بصورة مناسبة.٥

يتم معاجلة القراءة بصورة متدرجة.٦

التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة.٧

على القراءة ال يشتمل على تراكيب جديدة.التدريب ٨

٢٢Fx=١٧



١٢١

=
٤

١٠٠٪

٦٨ ٧٥، % = ٢٢
٨ ٤

١٠٠٪

٦٨النتجية من اإلجابة ٧٥، جيد.==%

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.القراءة أن النتيجة من معاجلة
بعد أن أخذت البحثة اداة

ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد 

.هي جيدلغة العربية"،للكتاب "هيا نفهم ال



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"تحليل البيانات عن معالجة الكتابة.ي
، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابالكتابةمعاجلةعن

)١٠جدوال رقم (
الكتابةمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

يهتم الكتاب مبهارة الكتابة.١

يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة.٢

يدرب الكتاب على الكتابة اآللية.٣

يدرب الكتاب على الكتابة اإلبداعية.٤

باآللية.تبدأ تدريبات الكتابة ٥

يتم التدريب على الكتابة اإلبداعية مبرحلة مناسبة.٦

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية وإدراك العالقـة بني ٧
شكل احلرف وصوته.



يتم التدريب على كتابة احلروف العربية متصلة يف مواقعها ٨
املختلفة .





الكتابة كاف .عدد التمارين على مهارة ٩

نوع التمارين على مهارة الكتابة مناسب .١٠

٢٦Fx=٤٦

٨١٨

=
٤

١٠٠٪

٦٥٪ = ٢٦
١٠ ٤

١٠٠٪

جيد.==٪٦٥النتجية من اإلجابة

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.الكتابةأن النتيجة من معاجلة
بعد 

ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد 

هي جيد.للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"،



للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"األمور الثقافيةتحليل البيانات عن معالجة .ك
، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل

، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابالثقافيةاألمورمعاجلةعن

)١١جدوال رقم (
الثقافيةاألمورمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة.١

يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مباشرة.٢

العربية واإلسالمية بصورة غري مباشرة.يقدم الكتاب الثقافة ٣

حيتوي الكتاب على نصوص متعددة من الكتاب والسنة .٤

يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم .٥

خيلو الكتاب من املخالفات الثقافية واإلسالمية .٦

احملتوى ثري باملفردات اإلسالمية الشائعة .٧

الكتاب تتفق وتتكامل مع مفاهيم الثقافة اإلسالمية .نصوص ٨

مدى تنوّع احملتوى الثقايف .٩



١٠
حيتوي الكتاب على ألفاظ وتعبريات إسالمية شائعة بدرجة 

مقبولة .


يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية .١١

من احلضارة اإلسالمية .يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية١٢

Fx=٣٢
٤٨

٨٢٤

=
٤

١٠٠٪

٦٦،٦٪ = ٣٢
١٢ ٤

١٠٠٪

جيد.==٪٦٦,٦النتجية من اإلجابة

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.األمور الثقافية أن النتيجة من معاجلة
بعد أن أخذت البحثة اداة التقومي

ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد 
األمور

هي جيد.لغة العربية"،للكتاب "هيا نفهم الالثقافية

للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"نصوص الكتابتحليل البيانات عن معالجة .ل



، حتلل الباحثة البيانات"هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل
، فيما يلى:"العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابالكتابنصوصمعاجلةعن

)١٢جدوال رقم (
الكتابنصوصمعاجلةالتقومي عناألسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

تشيع يف الكتاب النصوص احلوارية.١

حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف اليومية الشائعة.٢

حوارات الكتاب واقعية.٣

نصوص الكتاب كلها مصطنعة.٤

األصلية.يشيع يف الكتاب النصوص٥

ترتبط النصوص يف الكتاب باهتمامات املتعلم وخرباته .٦

حترص نصوص الكتاب على تربية القيم اإلسالمية .٧

يهتم الكتاب بإثراء النصوص باملفردات اإلسالمية .٨

تتصف نصوص الكتاب باجلاذبية والتشويق .٩

نصوص الكتاب صحيحة ودقيقة .املعلومات اليت تضمنتها ١٠



٢٧Fx=
١١٨

١٢٢٤

=
٤

١٠٠٪

٦٧ ٥، % = ٢٧
١٠ ٤

١٠٠٪

٦٧النتجية من اإلجابة ٥، جيد.==%

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية" هي جيد.نصوص الكتابأن النتيجة من معاجلة

ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" مبعايري إعداد 
كتابنصوص ال

هي جيد.للكتاب "هيا نفهم اللغة العربية"،



للكتاب "هيا نفهم اللغة األنشطة والتدريبات والتقويمتحليل البيانات عن معالجة .م
العربية"

، حتلل الباحثة "هيا نفهم اللغة العربية"املدرسي لكتاب بعد أن عرض البيانات ل
، فيما "العربيةاللغةنفهمهيا"للكتابوالتقوميوالتدريباتاألنشطةمعاجلةعنالبيانات

يلى:

)١٣جدوال رقم (
والتقوميوالتدريباتاألنشطةالتقومي عن األسئلة 

البنودم
دراجة القيم

١٢٣٤

عدد  التدريبات يف الكتاب مناسبة .١

عدد التدريبات يف كل درس مناسب .٢

النمطية.تشيع يف الكتاب التدريبات٣

تشيع يف الكتاب التدريبات االتصالية.٤

تشيع يف الكتاب تدريبات املعىن.٥

يبدأ الكتاب بتدريبات األمناط .٦

يقدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية النشاط .٧



يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات .٨

بالتنوع والتجديد .تتسم األنشطة ٩

التدريبات االتصالية متعددة .١٠

بشتمل الكتاب على عدد كاٍف من اختبارات التحصيل .١١

تعزز وحدة املراجعة املهارات اللغوية يف الوحدة السابقة .١٢

تقود النشاطات املقرتحة إىل حتقيق املهارات اللغوية .١٣

الكتاب أساليب تقومي متنوعة .يقدم ١٤

٤٢Fx=
١٤

٤٢

=
٤

١٠٠٪

٧٥٪ = ٤٢
١٤ ٤

١٠٠٪

جيد.==٪٧٥النتجية من اإلجابة

للكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة والتقوميوالتدريباتاألنشطةأن النتيجة من معاجلة
العربية" هي جيد.



بعد أن أخذت البحثة 
الرمحن ابراهيم بن الفوزان قارنت الباحثة بني الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" 
، حتصلت الباحثة على البيانات 

هي جيد.، كتاب "هيا نفهم اللغة العربية"للوالتقوميوالتدريباتاألنشطةمعاجلة 
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استمارة تقومي كتاب تعليم اللغة لغري الناطقني بـها
:  هيا نفهم اللغة العربية اسم الكتاب

: املتوسط  املرحلة
: األولالصف

هذه االستبانة لتقومي الكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية " لتعليم اللغة العربية .1
للمستوى املتوسط 

حليل صالحية الكتاب املدرسي " هيا نفهم اللغة العربية " إن اهلدف من هذه االستبانة لت.2
.لتعليم اللغة العربية للمستوى املتوسط

نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحثة يف جتربة تقومي الكتاب املدرسي " هيا .3
نفهم اللغة العربية " لتعليم اللغة العربية للمستوى املتوسط

) يف القائمة اليت يعرب تعبريا Vاإلجابة املالئمة بوضع عالمة (املرجو أن ختتار الباحثة .4
صادقا عن وجهة نظره.

: جيد جدا4: جيد3: ناقص2: مقبول5.1
البيانات اإلجابة و تقيس برمز :الباحثةحتليل.6

Nنسبة املئوية :
Fxعدد النتيجة :
Nعدد األسئلة :

الكتاب باملعايري :تقومينتائجحتليلمناحلكماإلجابة وإصدارالبياناتالباحثةتفسري.7
بيان النسبة املؤية (%)

جيد جدا 76-100
جيد51-75
ناقص50-26
مقبول-25



أوال : أحكام عامة :

البنودم
دراجة القيم

1234

حجم الكتاب مناسب.1

عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى .2

سب للمستوى .حجم حروف الكتاب منا3

لغة الكتاب العربية الفصحى.4

خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.5

خيلو الكتاب من األخطاء اللغوية.6

خيلو الكتاب من األخطاء الثقافية.7

خيلو الكتاب من األخطاء العلمية.8

تلتزم نصوص الكتاب بعالمات الرتقيم .9

تتضح يف الكتاب طريقة التدريس اليت يتبناها املؤلف.10

الكلمات مضبوطة بالشكل يف مجيع الكتاب.11

يشتمل الكتاب على مقدمة تساعد على فهم فلسفته وطريقته.12

يوّضح عنوان / مقّدمة الكتاب فئة املتعلمني العمرية .13

توى املتعلمني اللغوي .يوّضح عنوان / مقّدمة  الكتاب مس14



يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد على استخدامه.15

يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة  .16

يشتمل الكتاب على قائمة بالرتاكيب اجلديدة  .17

عناوين الكتاب الداخلية والفرعية تساعد على فهمه.18

الكتاب وسائل تعليمية مناسبة.يستخدم 19

صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له.20

تتسم الصور بالوضوح والبساطة .21

تتسم الصور بالتشويق واجلمال .22

ترتبط الصور بشكل مباشر باهلدف منها .23

تناسب الصور مستوى الطالب من حيث حجمها وعدد 24
عناصرها

الصور متفقة مع القيم اإلسالمية .25

يتحقق التكامل بني املواد التعليمية املصاحبة.26

هناك توازن بني وحدات املقرر .27

كثافة حمتوى كل صفحة مناسب .28

ختلو تدريبات الكتاب من احلشو والتكرار .29



ثانيا : معالجة األصوات :

البنودم
لقيمدراجة ا

1234

يعاجل الكتاب مجيع األصوات الصعبة .1

تساعد معاجلتها على متييزها والتعرف عليها.2

تساعد معاجلتها على نطقها وأدائها.3

يعاجل الكتاُب األصوات بصورة جيدة.4

يعاجل الكتاب األصوات بصورة متدرجة.5

ملفهومة يف التدريبات الصوتية .ال تشيع املفردات غري ا6



ثالثا : معالجة المفردات :

البنودم
دراجة القيم

1234

عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب.1

يتم عرض املفردات بتدرج مقبول.2

يتم عرض املفردات اجلديدة برتاكيب معروفة.3

ت يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع.ختتار املفردا4

يتم التعريف باملفردات اجلديدة بوسائل حتقق اهلدف.5

يتم التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناها بصورة 6
جيدة.

يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية.7



رابعا : معالجة التراكيب :

البنودم
اجة القيمدر 

1234

عدد الرتاكيب اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب.1

2
طي الكتاب القواعد والرتاكيب اللغوية األساسية املناسبة عي

للمستوى .

يقّدم النحو نظرياً مبرحلة مناسبة.3

يتم تقدمي الرتاكيب بناء على مبدأ الشيوع.4

درج مقبول.يتم عرض الرتاكيب بت5

تقدم الرتاكيب اجلديدة مبفردات معروفة.6

يتم التدريب على الرتاكيب بصورة كافية.7

يتم التدريب على الرتاكيب وظيفياً يف أوائل الدروس.8

يتم تعزيز الرتاكيب السابقة بدرجة كافية.9



ا : معالجة المهارات بصفة عامة :خامس

بنودالم
دراجة القيم

1234

يعاجل الكتاب املهارات اللغوية كلها .1

يعاجل الكتاب كل مهارة على حدة مع التكامل بينها.2

3
ة بصورة متكاملة دون الفصل يعاجل الكتاب املهارات اللغوي

.بينها

4
وية مفصولة عن بعضها دون يعاجل الكتاب املهارات اللغ

.التكامل

ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها عامة .5

ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها يف الدرس الواحد .6



سادسا : معالجة االستماع :

البنودم
دراجة القيم

1234

يهتم الكتاب مبهارة االستماع.1

يتم يف الكتاب التعرف على األصـوات العربية والتمييز بينـها.2

3
يتم يف الكتاب التعرف على احلركات الطويلة واحلركات القصرية 

والتمييز بينـها.

4
يتم يف الكتاب التعرف على إدراك العالقـة بني الرموز الصوتية 

والرموز املكتوبة.

ل وحدة مناسب .عدد النصوص املسموعة يف ك5

طبيعة النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسبة .6

عدد التمارين املصاحبة لكل نص مسموع كاف ومناسب .7

يدرب الطالب على فهم املسموع من املعلم والشريط .8

سابعا : معالجة الكالم :



البنودم
دراجة القيم

1234

هارة الكالم.يهتم الكتاب مب1

تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة .2

نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب .3

عدد التمارين على مهارة الكالم كاف .4

يتم التدريب عليها من خالل حوارات طبيعية .5

يتم التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات .6

ريب على التعبري عن موضوعات جديدة .يتم التد7

ثامنا : معالجة القراءة :



البنودم
دراجة القيم

1234

يهتم الكتاب بالقراءة.1

عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب .2

طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبة .3

كل نص مقروء كاف ومناسب .عدد التمارين املصاحبة ل4

يتم معاجلة القراءة بصورة مناسبة.5

يتم معاجلة القراءة بصورة متدرجة.6

التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة.7

التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكيب جديدة.8

تاسعا : معالجة الكتابة :



نودالبم
دراجة القيم

1234

يهتم الكتاب مبهارة الكتابة.1

يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة.2

.الكاسوبيةيدرب الكتاب على الكتابة اآللية3

يدرب الكتاب على الكتابة اإلبداعية.4

تبدأ تدريبات الكتابة باآللية.5

اإلبداعية مبرحلة مناسبة.يتم التدريب على الكتابة 6

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية وإدراك العالقـة بني 7
شكل احلرف وصوته.

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية متصلة يف مواقعها 8
املختلفة .

عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف .9

تابة مناسب .نوع التمارين على مهارة الك10

عاشرا : معالجة األمور الثقافية :



البنودم
دراجة القيم

1234

يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة.1

يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مباشرة.2

ري مباشرة.يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة غ3

حيتوي الكتاب على نصوص متعددة من الكتاب والسنة .4

يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم .5

خيلو الكتاب من املخالفات الثقافية واإلسالمية .6

احملتوى ثري باملفردات اإلسالمية الشائعة .7

قافة اإلسالمية .نصوص الكتاب تتفق وتتكامل مع مفاهيم الث8

مدى تنوّع احملتوى الثقايف .9

10
حيتوي الكتاب على ألفاظ وتعبريات إسالمية شائعة بدرجة 

مقبولة .

يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية .11

يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من احلضارة اإلسالمية .12

شر : نصوص الكتاب :حادي ع



البنودم
دراجة القيم

1234

تشيع يف الكتاب النصوص احلوارية.1

حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف اليومية الشائعة.2

حوارات الكتاب واقعية.3

نصوص الكتاب كلها مصطنعة.4

يشيع يف الكتاب النصوص األصلية.5

نصوص يف الكتاب باهتمامات املتعلم وخرباته .ترتبط ال6

حترص نصوص الكتاب على تربية القيم اإلسالمية .7

يهتم الكتاب بإثراء النصوص باملفردات اإلسالمية .8

تتصف نصوص الكتاب باجلاذبية والتشويق .9

املعلومات اليت تضمنتها نصوص الكتاب صحيحة ودقيقة .10

ثاني عشر : األنشطة والتدريبات والتقويم :



البنودم
دراجة القيم

1234

عدد  التدريبات يف الكتاب مناسبة .1

عدد التدريبات يف كل درس مناسب .2

تشيع يف الكتاب التدريبات النمطية.3

تشيع يف الكتاب التدريبات االتصالية.4

لكتاب تدريبات املعىن.تشيع يف ا5

يبدأ الكتاب بتدريبات األمناط .6

يقدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية النشاط .7

يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات .8

تتسم األنشطة بالتنوع والتجديد .9

التدريبات االتصالية متعددة .10

لى عدد كاٍف من اختبارات التحصيل .بشتمل الكتاب ع11

تعزز وحدة املراجعة املهارات اللغوية يف الوحدة السابقة .12

تقود النشاطات املقرتحة إىل حتقيق املهارات اللغوية .13

يقدم الكتاب أساليب تقومي متنوعة .14
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