
  تقويم المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية بمعهد سونان أمبيل العالى 
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 

 بحث العلمي

 

  إعداد:
  ربيعة العدوية

)١٠١٥٠٠٤٢(  
  
  

  

  

  
  

  تعليم اللغة العربيةقسم 
  التربية واعداد المعلمين العلوم كلية

  إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنقجامعة موالنا مالك 
٢٠١٤  

  



  تقويم المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية بمعهد سونان أمبيل العالى
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

  
 (S-1)مقدم إلكمال بعض الشروط االختبار للحصول على درجة سرجانا 

  تعليم اللغة العربيةلكلية الرتبية والتعليم يف قسم 
 

  إعداد:
  ربيعة العدوية

)١٠١٥٠٠٤٢(  
  املشرف:

 الماجستير نور هاديالدكتور 

  ١٩٦٤٠١٠٣٢٠٠٣١٢١٠٠١رقم التوظيف : 
  
  
  

  

  
  تعليم اللغة العربيةقسم 

  التربية واعداد المعلمين العلوم كلية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق

٢٠١٤  



 استهالل

           

                      

  

           

                              

               .......  

  

  

 

 

 

 

 



 إهداء
  أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

، على الدعاء يف الليل والنهار وعلى التشجيع يف كل أيب شيخ املشايخ وأمي سيت بدرية

  حال. رمحهما و حفظهما اهللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.

وأخي الصغري حمّمد  أمحد خريالدين وأخيت الصغرية إصالح الزاكية أخي الكبري احملبوب

  شكرا جزيال، بارك اهللا هلم. صدوق،شيخ امل

  ومجيع األسرة، شكرا كثريا على هذه األخّوة اجلميلة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  كلمة الشكر والتقدير

لو ال أن هدانا اهللا ، وصلى اهللا  كنا لنهتدي احلمد هللا الذي هدانا هلذا، وما

  أما بعد : على سيـدنا حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم ومن اهتداه خبري،آمني.

كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامه دون مساعدة اآلخر،  قد انتهت

  لذلك تقدم الباحثة شكرا كثريا إىل :

جامعة موالنا  فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راهارجو املاجستري ، مدير -١
  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

، عميد كلية علوم الرتبية احلاج نور علي املاجستري الدكتور فضيلة -٢
واعداد املعلمني جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 .ماالنق
قسم تعليم اللغة  مملوءة احلسنة املاجسترية، رئيسة فضيلة الدكتورة -٣

 .العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
املشرف الذي أفاد الباحثة علميا نورهــادي املاجستري ،  فضيلة الدكتور -٤

وعمليا وتوجيه خطواتـها يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ 
بداية فكرة الباحثة حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن 

 الباحثة عظيم الشكر والتقدير.



 مجيع األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية  يف كلية علوم الرتبية واعداد -٥
 املعلمني.

فضيلة الدكتور احلاج إشراق النجاح، مدير املعهد سونان أمبيل  - ٦
العايل جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق الذي 

 .قد أعطى الباحثة الفرصة للبحث يف معهد سونان أمبيل العاىل  
، خصوصا إىل أخيت فاردة نافعة Ao Communityصاحبيت احملبوبة يف  - ٧

يت رزيقة النظيفة وأخيت إيلي نوريايت وأخيت دوي لينداساري وأخ
 وأخيت رفيعة االندفية

مبىن أم سلمة وهن إسوة حسنة و خالدة  ١٧زمالئي يف غرفة  - ٨
اإلمانية و غياث حممدايت و حممودة و يونيا مرأة الكرمية وعملية عني 

 النجاح
والنقصان ترجو وأخريا إن توجد يف هذا البحث اجلامعي كثرية بعض اخلطايا 

الباحثة من القراء األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها املوجودة فيه حىت يصبح هذا 
 البحث اجلامعي حبثا كامال. وباهللا التوفيق وهللا احلمد يف األوىل واآلخرة.

  
  

  م ٢٠١٤أبريل  ٢١تقريرا مباالنق، 
  الباحثة

  
  ربيعة العدوية

  ١٠١٥٠٠٤٢رقم القيد: 
 
  

  

  



 اللغة العربية قسم تعليم
   كلية علوم التربية واعداد المعلمين

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 

 موافقة عميد كلية التربية والتعليم
  قد وافق عميد كلية علوم الرتبية واعداد املعلمني البحث اجلامعي الذي أعدته الطالبة:

  : ربيعة العدوية      االسم
  ١٠١٥٠٠٤٢ :    رقم القيد

: تقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان   موضوع البحث
أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  ماالنق.
لكلية علوم الرتبية واعداد املعلمني  (S-1)إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا 

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق يف قسم تعليم اللغة العربية جب
  .٢٠١٤- ٢٠١٣للسنة الدراسية 

  
  ٢٠١٤أبريل  ٢١ماالنق، 

  عميد كلية الرتبية والتعليم
  

  الدكتور احلاج نور علي املاجستري
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 

  
  
  
  



 قسم تعليم اللغة العربية
   كلية علوم التربية واعداد المعلمين

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 

  
 موافقة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

قد وافقت رئيسة قسم التعليم اللغة العربية لكلية الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك 
  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق هذا البحث اجلامعي الذي أعدته الطالبة:

  : ربيعة العدوية      االسم
  ١٠١٥٠٠٤٢:     رقم القيد

: تقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان   موضوع البحث
أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  ماالنق.
مقدم إىل قسم تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية والتعليم إلكمال بعض شروط احلصول 

  .٢٠١٤-٢٠١٣للسنة الدراسية  (S-1)على درجة سرجانا 
  

  ٢٠١٤أبريل  ٢١ماالنق، 
  املعرف

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  

  الدكتورة مملوؤة احلسنة املاجستري
  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف: 

  
  



 قسم تعليم اللغة العربية
   كلية علوم التربية واعداد المعلمين

  براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إ
 

 تقرير لجنة المناقشة
  لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

  : ربيعة العدوية      االسم
  ١٠١٥٠٠٤٢:     رقم القيد

: تقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان   موضوع البحث
اإلسالمية احلكومية  أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم

  ماالنق.
يف قسم تعليم اللغة العربية  )S-1(وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 

لكلية علوم الرتبية واعداد املعلمني جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ماالنق.

  جملس املناقشة:
  )  (   الدكتورة أمي حممودة املاجسترية  - ١
 )  (   جستري رضوان املا - ٢
  )      (   الدكتور نور هادي املاجستري  - ٣

  ماالنق،
  علمنيعميد كلية علوم الرتبية واعداد امل

  
  

  الدكتور احلاج نور علي املاجستري
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 



 قسم تعليم اللغة العربية
   كلية علوم التربية واعداد المعلمين

  مية الحكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال
 

 تقرير المشرف
  إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:

  : ربيعة العدوية      االسم
  ١٠١٥٠٠٤٢:     رقم القيد

: تقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان   موضوع البحث
أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  ماالنق.
رنا وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على قد نظ

الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 
يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية العلوم الرتبية واعداد املعلمني يف العام الدراسي 

  م. ٢٠١٤
  
  

  ٢٠١٤أبريل  ٢١تقرير مباالنق، 
  شرفامل

  
  الدكتور نور هادي املاجستري

  ١٩٦٤٠١٠٣٢٠٠٣١٢١٠٠١رقم التوظيف: 
  



 إقرار الباحثة
  بسم اهللا الحمن الرحيم

  تشهد هذه الورقة أن البحث اجلامعي الذي كتبته:
  : ربيعة العدوية    اسم

  ١٠١٥٠٠٤٢:   رقم القيد
  : قسم تعليم اللغة العربية    الشعبة

ية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان أمبيل العاىل موضوع البحث: تقومي املواد التعليم
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

أنا موقّفة ادناه بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح للحصول 
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية واعداد  (S-1)على درجة سرجانا 

تقومي  امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت العنوان: "املعلمني جب
املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ".
حضرته بنفسي وما زور�ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى أحد  
استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 
ولن تكون املسؤولية عليه من جلنة املناقشة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 

  كومية ماالنق.مالك إبراهيم اإلسالمية احل
  حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.

  ٢٠١٤أبريل  ٢١ماالنق، 
  
  

  ربيعة العدوية
  ١٠١٥٠٠٤٢رقم القيد: 



  مستخلص البحث
. تقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان ٢٠١٤العدوية، ربيعة. 

لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. حبث موالنا ماجامعة  أمبيل العاىل
جامعة موالنا مالك إبراهيم  اعداد املعلمنيالرتبية و  علوم جامعي. كلية

  اإلسالمية احلكومية ماالنق. املشرف: الدكتور نور هادي املاجستري.
  الرئيسية: املواد التعليمية، التقومي، األسس يف إعداد املواد التعليمية الكلمات

نتائج على  ثرؤ مهّم يف عملية الدراسة وهي عاملة ت ءشيالتعليمية هي  املواد
 معايري لتحقيق وسيلة أو أداة التعليمية، تلعب مواد ومن ناحية أخرى الدراسة

واملواد التعليمية جيدة هي املواد اليت تستوىف  .األساسية الكفاءاتالكفاءة و 
سونان أمبيل العاىل املواد التعليمية األسس يف اعداد املواد التعليمية. يستخدم معهد 

يف تعليم اللغة العربية اليت طبعتها اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
   ماالنق.

يهدف هذا البحث ملعرفة كيف أسس اإلعداد املواد التعليمية يف املواد 
سالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل التعليمية مبعهد سونان أمبيل العاىل

  األسس اللغوية والرتبوية.خصوصا يف . ماالنق
ستخدم الباحثة مدخل نوعية. لذا تيستخدم هذا البحث منهج وصفية و 

 األدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث هي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية
ية احلكومية ماالنق " جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالم مبعهد سونان أمبيل العاىل

Conversation Book "  يف إعداد املواد  اللغوية والرتبويةاألسس عن  قائمة التدقيقو
  . التعليمية

املواد التعليمية اليت  يف اللغوية والرتبويةاألسس  أما نتائج البحث هي أن
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  يستخدمها معهد سونان أمبيل العاىل

يف تعليم اللغة العربية تبلغ درجة جّيد جدا. ألّن األسس اللغوية  مية ماالنقاحلكو 
   يف اعداد املواد التعليمية. اللغوية والرتبويةتستوىف مبعيار األسس والرتبوية فيها 

 



ABSTRACT 

Adawiyah, Robiatul. 2014. Shobahul Lugho Textbook Evaluation at Ma’had 

Sunan Ampel Al-Ali State Islamic University of Malang, Arabic Education 

Department, Education Faculty of State Islamic University of Malang. 

Advisor: Dr. H. Nur Hadi, M.Pd.  

Key Words: Textbook, Evaluation, the Principles of Textbook.  

Textbook is an important thing in learning process because textbook 

is the factor which influence of learning objectives. In the other hand, 

textbook has role as the mean or mediator to apply basic competence 

standard. Good textbook is textbook which fulfill the principles of arranging 

textbook such as social culture aspect, psychological aspect, language aspect 

and education. Ma’had Sunan Ampel Al-Ali of Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University of Malang use textbook wich printed by Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang in Arabic learning. 

Through conducting this study, the researcher will know the 

principles of textbook which used by Ma’had Sunan Ampel Al-Ali of 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Specially 

language aspect and also education.  

This study uses descriptive method and it uses qualitative approach. 

Therefore, instrument used in this study is textbook in Arabic learning at 

Ma’had Sunan Ampel Al-Ali of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang and check list about language aspect and also 

education in arranging textbook.  

The finding of this study is the principle language aspect and also 

education of textbook which used by Ma’had Sunan Ampel Al-Ali of 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang  achieve great 

criteria. Because principle language aspect and also education fulfill the 

standard principle language aspect and also education in arranging textbook.   

 

 



ABSTRAK 

Adawiyah, Robiatul. 2014. Evaluasi Bahan Ajar Shobahul Lughoh di Ma’had 

Sunan Ampel Al-‘Aly UIN MALIKI MALANG. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Malang. Pembimbing : Dr. H. Nur Hadi, M.Pd.  

Kata kunci: Bahan Ajar ( Materi ), Evaluasi, Asas-asas Bahan Ajar. 

Bahan ajar adalah sesuatu yang sangat urgen dalam proses 

pembelajaran karena bahan ajar merupakan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran. Disisi lain,  bahan ajar berperan sebagai alat 

atau perantara untuk merealisasikan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Dan bahan ajar yang bagus adalah bahan ajar yang memenuhi asas-

asas pembuatan bahan ajar. Ma’had Sunan Ampel Al-Ali menggunakan 

bahan ajar yang dicetak oleh UIN MALIKI MALANG dalam pembelajaran 

bahasa arab. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas - asas yang ada 

dalam bahan ajar di Ma’had Sunan Ampel Al-Ali UIN MALIKI MALANG 

khususnya asas bahasa dan pendidikan. 

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sehingga instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini adalah bahan ajar dalam pembelajaran bahasa arab di Ma’had Sunan 

Ampel Al Ali UIN MALIKI MALANG yang disebut dengan “Conversation 

Book” dan check list tentang asas bahasa dan pendidikan dalam pembuatan 

bahan ajar. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya asas bahasa dan 

pendidikan dalam bahan ajar yang digunakan di Ma’had Sunan Ampel Al 

Ali UIN MALIKI MALANG mencapai kriteria bagus. Karena asas bahasa 

dan pendidikan yang ada dalam bahan ajar tersebut memenuhi asas bahasa 

dan pendidikan dalam pembuatan bahan ajar.   

  
  



  محتويات البحث
  صفحة الغالف

  ورقة الفارغة
  صفحة العنوان

  أ     ..................................................................  استهالل
  ب   ....................................................................    إهداء

  ج     ..............................................................  شكر وتقدير
  هـ     ...........................................  موافقة عميدة كلية الرتبية والتعليم

  و     .......................................  موافقة رئيسة قسم التعليم اللغة العربية
  ز     ......................... ................................  تقرير جلنة املناقشة

  ح     .............................................................  تقرير املشرف
  ط     ...............................................................  إقرار الباحثة
  ي     ......................... ................................  لبحثمستخلص ا

  ك     ................................................  مستخلص البحث اإلجنليزية
  ل     ..............................................  مستخلص البحث اإلندونيسية
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  الفصل األول

  إطارالعام

  المبحث األول : أساسية البحث 

  مقدمة  .أ 

كانت عملية الدراسة والتعلم تلعب دورا هاّما يف حياة اإلنسان، و هي السبيل 

وفيها عناصر متنّوعة وإحدى منها املواد التعليمية أو املواد الدراسية.  الوحيد لنيل العلوم.

ثر ؤ شيئ هاّمة يف عملية الدراسة وهي عاملة تاملواد التعليمية أو املواد الدراسية هي 

 ١النتائج الدراسة.

وضح أن كتاب( النص)  ٢٠٠٥لسنة  ١١يف النظام وزير الرتبية الوطنية رقم 

سي اإللزامي لالستخدام يف املدارس اليت حتتوي على املواد الدروس هي الكتاب املدر 

التعليمية من أجل زيادة اإلميان والتقوى واألخالق والشخصية ، والقدرة على إتقان العلم 

على معايري الرتبية  ةوالتكنولوجيا ، وحساسية و إمكانات اجلسم و الصحية اليت مرتّب

  ٢الوطنية.
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 هاأن املواد التعليمية هي الكتب اليت يستخدم بناء على ما سبق نعرف اخلالصة

عيار الذي ألّفه املالطالب يف مرحلة معينة كوسيلة للتعليم. الكتاب املدرسي هو كتاب 

أمر مهّم  الكتب التعليمية .التعليمي كمساعد برنامجالكتاب   يف جماله. ويستخدم عامل

تب التعليمية  أن تكون ميتها جتب على كـاملعلمني. لتلك أه جّدا، سواء للطالب و

  اخلربة. مصادر العلوم و

 معايري الكفاءات لتحقيق وسيلة أو أداة التعليميةواد امل، تلعب ومن ناحية أخرى

باملادة واملتعّلمني  مناسبة الكتب اليت روااأن خيت جيب على املعلمني األساسية. ولذلك،

  ٣اليت سيلقيها املعلم.

التعليمية و إقامتها على أسس تنفق والنظريات الرتبوية �تم الرتبية احلديثة بالكتب 

احلديثة، وكان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل التزامهـــا عند 

  ٤تأليف الكتب التعليمية واستخدامها.

والواقع أن الفرق بني الكتاب التعليمي يف النظر الرتبوى احلديث والكتاب التعليمي 

بوي القدمي ليس فرقا يف مكانه وأمهّيته ووظيفته فحسب، بل هو فرق  وفق املفهوم الرت 
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  ناصر عبدهللا الغالي و عبد الحميد، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ١٩)، ص.١٩٩١اغالي، (الرياض: دار  ٤



كذلك يف األسس اليت يقوم عليهــا، ويف درجة الوعي بـهذه األسس ومدى االسرتشاد 

  بــها عن وعي وبصرية يف أثناء تأليفه و استخدامه.

لعاىل تقومي املواد التعليمية ملعهد سونان أمبيل ا يف يف هذا البحث تبحث الباحثة

 ةبطللفيه عملية الدراسة ل نأل. جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

املواد التعليمية الذي طبعت اجلامعة موالنا مالك إبراهيم  الطلبة  ويستخدم ةاجلديد

ويستخدم املواد كل الطلبة يف معهد سونان أمبيل نفسها.  اإلسالمية احلكومية ماالنق

لذلك تبحث الباحثة عن  يف تلك املواد التعليمية؟ اللغوية والرتبوية كيف أسس  العاىل.

ألّن وجود املواد التعليمية يف  .فيها اللغوية والرتبوية من ناحية األسس لك املوادتتقومي 

   للمتعلم. العربية تعليم اللغة العربية يؤثر إىل مفاهيم واكتساب اللغة

  

 أسئلة البحث  .ب 

  هي:الباحثة مشكلة البحث  رتقتصاة البحث السابقة فاعتمادا على خلفي

جامعة عهد سونان أمبيل العاىل مبواد التعليمية امليف اللغوية والرتبوية س أس كيف .١

 ؟ موالنا مالك إبراهيم ماالنق

 



 أهداف البحث  .ج 

بالنظر إىل مشكالت أو أسئلة البحث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق، فاألهداف 

  يلى:اليت أرادت كما 

وصف أسس اللغوية والرتبوية يف املواد التعليمية مبعهد سونان أمبيل العاىل جامعة  .١

 موالنا مالك إبراهيم ماالنق.

 

 فوائد البحثأهمّية و   .د 

 ، وجهةوجهات ثالثتعود إىل  فهذه الفوائدإن هذا البحث له الفوائد الكثرية. 

عهد سونان مبتنمية املواد التعليمية  إىل . فاألوىل تعودووجهة إدارية  نظرية ووجهة تطبيقية

 تعود إىل الثانيةو  .أمبيل العاىل جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 ناحية األسس اللغوية و الرتبوية من بتقومي املواد التعليمية املتعلقة الرتبية العلوم تطبيق

والثالثة تعود إىل تقومي املواد ملعهد  يف عملية البحث. ةوكذلك اتساع معلومات الباحث

 سونان أمبيل العاىل جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

  

  



 البحث يةحدود  .ه 

 عو وضامل يةحدود .١

عهد سونان أمبيل العاىل جبامعة موالنا مب تقومي املواد التعليميةب هذه الدراسة متعلقة

يعين  .أسس يف اعداد املواد التعليميةمن ناحية  ماالنقمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

جامعة موالنا  عهد سونان أمبيل العاىلمباملواد التعليمية  اعداد يف أسسكيف وصف  

يف املواد التعليمية مبعهد سونان  الرتبوية أسس اللغوية وكيف  مالك إبراهيم ماالنق.

ب  اليت تسمى ة احلكومية ماالنقأمبيل العاىل جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي

"Conversation Book" .  

 كان امل يةحدود .٢

يف معهد سونان أمبيل العاىل  دتهتسهيال لعملية البحث اليت عملتها الباحثة فحدّ 

  .ماالنق جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية

 زمانال يةحدود .٣

عملية البحث يف السنة الدراسية دت الباحثة هلذه من حيث احلدود الزمانية، حتدّ 

  امليالدية. ٢٠١٤ \ ٢٠١٣

  

  



 تحديد المصطلحات  .و 

  تقييم الّنظامي إىل شيئ.التقومي هو  - ١

  املشاريع. من فائدة عدد أوقيمة تقييم منهجي ل هو التقومي

  ٥التقومي هو العملية اليت تسمح بالوصول إىل حكم عن قيمة الشيئ.

مهم يف عملية التعلم ألّ�ا وسيلة اليت يستخدمها  عنصرتعليمية هي المواد  - ٢

   .املعلم ليعّلم الطالب والطالبات

ثر النتائج تؤ شيئ هاّمة يف عملية الدراسة وهي عاملة  يه ةمواد تعليمي

  ٦الدراسة.

 ٧مواد تعليمية هي األدوات املصاحبة اليت يتلقى الطالب منها املعرفة.

أساس الثقافة و اإلجتماعية و أساس  هي األسس يف اعداد املواد التعليمية  - ٣

 .السيكولوجية و أساس اللغوية و الرتبوية
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 الدراسة السابقة  .ز 

" الكتاب التعليمي اللغة العربية  تقومي عن دراسة وصفية ٢٠١٣ مفتاح الرمحة .١

معرفة معايري . يستهدف هذا البحث إىل فصيح بالعربية " للمدرسة املتوسطة

اختيار احملتوى و تنظيم املادة التعليمية و معرفة مهارات اللغوية املدروسة و 

وأما منهج هذا  .أهداف التعليمية من الكتاب التعليمي " فصيح بالعربية"

أن كتاب "فصيح بالعربية" يبلغ البحث هو منهج الوصفي التقوميي ونتيجته هي 

% يف قابلية يف ٦٠ول ويبلغ درجة % يف صدقه و أمهيته و مي ١٠٠درجة 

 التعلم. 

دراسة وصفية عن الكتاب التعليمي اللغة العربية ملعهد  ٢٠١٣عملية علمييت  .٢

موالنا مالك إبراهيم ماالنق. يستهدف هذا البحث سونان أمبيل العاىل جامعة 

إىل وصف التقومي الذي يطّبق يف الكتاب التعليمي اللغة العربية ملعهد سونان 

وأما منهج هذا البحث هو  العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق. أمبيل

% يف  ١٠٠منهج الوصفي ونتيجته هي أن كتاب "فصيح بالعربية" يبلغ درجة 

 .صدقه و أمهيته ألن املادته مناسبة باحلياة الطلبة وتنظيم املنطقيه غري مناسب

بية على موضوع دراسة وصفية عن كتاب تعليم اللغة العر  ٢٠١٣نور آسية  .٣

تقومي كتاب تعليم اللغة العربية يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورو املتوسطة 



بأسئلة البحث كيف تقومي كتاب تعليم اللغة العربية  اإلسالمية تومبانق ماالنق

يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورو من ناحية عناصر اللغة و مهارات اللغة 

يستهدف هذا البحث إىل معرفة تقومي كتاب تعليم اللغة العربية . و أمورالثقافية

يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورو من ناحية عناصر اللغة و مهارات اللغة 

يف  وأما منهج هذا البحث هو منهج الوصفي ونتيجته هي أن  و أمورالثقافية.

عناصر اللغة  غوروكتاب تعليم اللغة العربية يف السنة الثالثة يف مدرسة ديفونو 

وهي األصوات ودرجتها ضعيف والثاين املفردات ودرجتها متوسطة والثالث 

 الرتاكيب ودرجتها جّيد جّدا. 

دراسة وصفية عن تقومي كتاب العربية بني يديك يف  ٢٠١٣ذاهـــّمة عالية  .٤

الربنامج اخلاصة لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق. 

هذا البحث إىل معرفة هضم احملتوى يف الكتاب العربية بني يديك  يستهدف

للمستوى املتوسطة يف الربنامج اخلاصة لتعليم اللغة العربية و معرفة صدق 

احملتوى يف الكتاب العربية بني يديك للمستوى املتوسطة يف الربنامج اخلاصة 

ونتيجة  اليت  وأما منهج هذا البحث هو منهج الوصفي لتعليم اللغة العربية.

حصلت تلك الباحثة عن صدق احملتوى وهضم احملتوى يف الكتاب العربية بني 

  %.٦١،٨يديك يبلغ 



الفرق بني هذا البحث و الدراسات السابقة هي أن هذ البحث يبحث عن 

يف املواد التعليمية مبعهد سةنان أمبيل العاىل و الدراسات السابقة  اللغوية والرتبوية األسس

مهارات اللغوية يف التقومي الذي يطّبقه الكتاب و عناصر اللغة يف الكتاب و  تبحث عن

   ه الدراسات السابقة.تحثـالكتاب. إذا يبحث هذا البحث ما مل ب

  

  المبحث الثاني : منهجية البحث

 منهج البحث     . أ

إن البيانات يف البحث النوعي أو الكيفي ليست كما أن البيانات يف البحث 

البيانات يف البحث الكمي تكون من األرقام و البيانات األساسية يف البحث الكمي. 

النوعي أو الكيفي هي الكلمات املكتوبة و املنطوقة و السلوك املبحوثة، أما الوثائق 

  املكتوبة تكون بيانات زائدة.

أو نوعية ألنه جيمع البيانات من  )Qualitative(إن هذه الدراسة دراسة كيفية 

 Data(و ليس من األرقام. و بيانات هذا البحث يسمى بالبيانات الكيفية الكلمات 

Qualitative.(  

  

 



 أدوات البحث  . ب

 األسسعن  قائمة التدقيقأداة البحث اليت تستخدم الباحثة يف هذا البحث 

الذي تأخذه الباحثة من الكتاب " أسس إعداد  يف اعداد املواد التعليمية اللغوية والرتبوية

 عليمية لغري الناطقني بالعربية "الكتب الت

 البيانات مصادر  . ج

 Human(يف البحث الكيفي حتصل الباحثة على البيانات من املصادر اإلنسانية 

Resource(  بوسيلة املالحظة و املقابلة. وهناك توجد كذلك مصادر البحث اليت ليست

ون احلكومة، و ، منها من الوثائق املكتوبة، وقان)Non Human Resource( من اإلنسان

الرسائل الرمسية، و ما أشبه ذلك. و مصادر البحث الصحيحة هي احملصول عليها يف 

 ).Natural Setting(حالة طبيعية 

). "مصادر البيانات الرئيسية يف البحث النوعي ٤٧: ١٩٨٤كما قال لوفالن (

أفعال من وغريها. أقوال و  الوثائقهي أقوال وأفعال، والباقي هو بيانات إضافية مثل 

الذين يلحظون أو مقابالت مع مصدر البيانات األساسي. وتسجل مصادر البيانات 

  ٨الرئيسية من خالل مذكرات مكتوبة أو من خالل تسجيل الفيديو أو صورة أو أفالم.
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هي املواد التعليمية اليت يستخدمها املعّلم يف  البحث و مصادر البيانات يف هذا

صباح اللغة مبعهد سونان أمبيل العاىل باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 وألّفه امحد حمفوظي مفروضى Conversation Book"ويسمى هذا الكتاب ب " ماالنق

ديدة يف معهد سونان لطالب اجل ٢٠١١املاجسترية يف سنة  و فين رسفايت املاجستري

  .النا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقأمبيل العاىل جبامعة مو 

 

 أسلوب تحليل البيانات  . د

على العموم أن أساليب مجع البيانات يف البحث النوعي تشمل على األساليب 

التفاعلية بوسيلة الوثائق املكتوبة. وفقا لنوع هذا البحث يعين الكيفي أو النوعي، 

و أما  ).documentary(الوثائق الكتابية  يف هذا البحث هو ب مجع البياناتلو أسف

كما   )Content analysis(هو حتليل احملتوى أسلوب حتليل البيانات يف هذا البحث 

يعرف بريلسون حتليل احملتوى بقوله إنّه " أسلوب من أساليب البحث العلمي 

ي للمضمون الظاهر ملادة الذي يستهدف الوصف املوضوعي املنظم والكم

     ٩.االتصال"
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  وأما خطوات حتليل البيانات يف هذا البحث هي:

 تـهتم الباحثة معايري األسس يف إعداد املواد التعليمية. - ١

 مناسبة باملعايريغري  حمتوى يف املواد التعليمية. مناسبة أو حتّل الباحثة - ٢

 يف اعداد املواد التعليمية. اللغوية والرتبوية األسس

 لباحثة امللخص عن التحليل السابق.جتعل ا - ٣

  

  

  

  

  

 



  الباب الثاني

 اإلطار النظري

  المبحث األول : المواد التعليمية ( الكتاب التعليمي )

 المواد التعليمية مفهوم -أ 

 ١شيئ مهّم يف عملية الدراسة وهي عاملة تتأثر النتائج الدراسة يواد التعليمية هامل

 الكفاءات معايري لتحقيق وسيلة أو أداة التعليمية، تلعب مواد ومن ناحية أخرى

باملادة اليت سيلقيها  مناسبة الكتب اليت روااأن خيت جيب على املعلمني األساسية. ولذلك،

  ٢املعلم.

قد  . من إّحتاد الرتبية أيضا للمتعلمني هي شكل من أشكال اخلدمة املواد التعليمية

وكان  وثقت.  املواد اليت معتيعّلم املتعّلمون  .التعليميةاملواد  اخلدمة الفردية مع حتدث

املواد التعليمية.  قدر�م بدراسة تلك للتعلم، فألئك قادر على حتسني سريعة املتعلمون

ة املواد التعليمي قدر�م بدراسة تلك للتعلم، فألئك قادر على حتسني وأّما املتعلمون بطيئ
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مواد  مع للمتعلم التعلم خدمة يم االستفادة منتعظ، ميكن أن حيدث وبالتايل تكرارا.

 ٣التعليمية.

  

  ب. أهّمية المواد التعليمية 

عملية واملواد التعليمية أو الكتاب املدرسي عنصرا أساسيا من مكونات املنهجو 

التدريس أيًا كان نوعها أو منطها أو مادتـها وحمتواها تعتمـد اعتمادًا كبريًا على الكتاب 

ميثل بالنسـبة للمتعّلم أساسًا باقيًا لعملية تعّلم منظمـة، وأساسًا دائمـاً املدرسي، فهو 

   ٤لتعزيز هذه العملية.

أّما أمهّية املواد التعليمية يف عملية التدريس فطبعا مهّم جدا وهي مهم ألساتذة و 

بة، الطلبة. يصعب األساتذة يف تنمية الفعالية التدريس بدون املواد التعليمية. وكذلك الطل

  ٥يصعب الطلبة يف فهم املادة بدون املواد التعليمية.
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  ج. المواصفات المواد التعليمية

  ٦وبإجياز هذه بعض مسات الكتاب اجلّيد:

 .إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه  - ١

 .املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني  - ٢

 .عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية املقرتحة  - ٣

 .الواحد مناسب للزمن احملدد لهالدرس   - ٤

 .لغة الكتاب العربية الفصحى الصحيحة  - ٥

 .ال يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة  - ٦

 .صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له  - ٧

 .تبىن الكتاب ملبدأ التدرج وااللتزام به يف شىت أجزائه ونصوصه وتدريباته  - ٨

 .متكاملةالعناصر و املهارات اللغوية كلها بصورة  يعاجل الكتاب  - ٩

 .يهتم الكتاب باألصوات العربية و التدريب عليها -١٠

 .يهتم الكتاب باملفردات، ويعرضهــا بتدرج مقبول -١١

 .يهتم الكتاب بالرتاكيب، ويعرضهــا بتدرج مقبول -١٢

 .يهتم الكتاب مبهارة االستماع، وتعرض بصورة متدرجة -١٣
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 .يهتم الكتاب مبهارة الكالم، وتعرض بصورة متدرجة -١٤

 .هارة القراءة، ويعرضها بصورة مناسبة و متدرجةيهتم الكتاب مب -١٥

 .يهتم الكتاب مبهارة الكتابة، ويعرضها بصورة مناسبة و متدرجة -١٦

 .يقّدم الكتاب الثقافة العربية و اإلسالمية بصورة مناسبة -١٧

 .عدد تدريبات يف الكتاب مناسب -١٨

 نصوصه متنّوعة : حوارية، قطع قرائية... -١٩

 اختبارات التحصيل.يشتمل الكتاب على عدد كاف من  -٢٠

 له مصاحبات مساعدة على تعّلم اللغة . -٢١

 يتحقق التكامل بني املواد التعليمية املصاحبة. -٢٢

 يعني كتاب املعّلم على رسم اخلطة اليومية والفصيلة. -٢٣

  

  

  

  

  

  



  المبحث الثاني: التقويم

 مفهوم التقويم  . أ

 ٧.كثري من الرتبوينيقدمها  للتقومي تعريفات خمتلفة 

 املشاريع. من فائدة عدد أوقيمة تقييم منهجي ل هو التقومي  - ١

التقومي عملية تصدر فيها أحكام تستخدم كأساس للتخطيط. إّ�ا عملية  - ٢

تشتمل على حتديد األهداف وتوضيح اخلطط وإصدار األحكام على 

و األهداف يف ضوء هذه األحكام ( غامن  األدّلة، ومراجعة األساليب

 العبيد وحنان اجلبوري).

غامن العبيدي وحنان عملية التأكيد من قيمة الشيء بشمينة بعناية ( التقومي - ٣

 ).اجلبوري

التقومي هو حتديد مدى ما بلغناه من جناح يف حتقيق األهداف اليت يسعى  - ٤

إىل حتقيقها، حبيث يكون عونا لنا على حتديد املشكالت وتشخيص 

ستواها األوضاع ومعرفة العقبات بقصد حتسني العملية التعليمية، ورفع م

 داش سرحان).ومساعد�ا على حتقيق أهدافها ( الدمر 
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التقومي هو عملية الوصف الدقيق للحصول على، وتوفري املعلومات املفيدة  - ٥

 للحكم على بدائل القررات ( حممد عبد العزيز عيد).

   التقومي هو حتديد مدى التطابق فيما بني األداء واألهداف ( - ٦

 حممدعبد العزيز عيد).

قيمة الشيء ( حممد التقومي هو العملية اليت تسمح بالوصول إىل حكم عن  - ٧

 عبد العزيز عيد).

التقومي هو جمموع اإلجراءات اليت يتّم بواسطتهـــا مجع يبانات خاّصة بفرد  - ٨

أو مشروع أو ظاهرة أو مادة علمية معينة، ودراسة هذه البيانات بأسلوب 

سلفا، من أجل اختاذ قرارات  علمي للتأكد من مدى حتقيق أهداف حمددة

   معينة    ( رشدي أمحد طعيمة). 

على عدد من  لتوفري التغذية الراجعة املنتظم للمعلومات هوتقييم التقومي - ٩

 الكائنات.

  

  



  ٨، وهي:صفات التقومي توجدومن هذه التعريفات 

واحدا وإّمنا تتعدد أنواعه وختتلف باختالف كل من:  أوهلــــــما: أن التقومي ليس نوعا

وقت اإلجراء ومدى الشمول ودرجة الشكلية وطبيعة املعلومات والبيانات والقائمني به 

  وفلسفة التقومي. واالمتداد املكاين ومعاجلة البيانات واملوقف من األهداف 

ب تعليم العربية، ولكل أن ملعظم هذه األنواع من التقومي جماال يف تقومي كتثانيهما: 

جمال من جماالت تقومي الكتب منهج وأسلوب. وفيما يلي تفصيل يف أهّم جماالت تقومي  

كتب تعليم العربية: من حيث إخراج الكتاب ومن حيث لغة الكتاب ومن حيث املادة 

 العلمية ومن حيث أثر الكتاب يف الدارسني ومن حيث املواد التعليمية املصاحبة.

 ويمعناصر التق  . ب

قد ذكر يف دليل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية لرشدي أمحد طعيمة 

   أّن عناصر التقومي كما يلي:

أسس إعداد الكتاب: ويقصد بذلك تعرف املراحل اليت سبقت اخراج الكتاب يف  .١

شكله النهائي مبا يف ذلك الدراسات والبحوث اليت يرجع اليها املؤلفون وكذلك 

  ٩.ليهاإلقات اليت استندو املنط
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ويقصد به املادة اللغوية والثاقفية اليت يقدمها الكتاب للدارسني.  حمتوى الكتاب: .٢

والقضيتان الرئيسيتان اللتان تشغالن ذهن مؤلف الكتاب مها اختيار احملتوى 

وتنظيمه. من هنا فقد تنوعت األسئلة اليت تندرج حتت هذا ا�ال لتشمل خمتلف 

وى (املفردات والرتاكيب وتعليم القواعد ونوع اللغة املعلمة واملضمون عناصر احملت

  الثقايف) سواء فيما خيص اختيار احملتوى أو تنظيمه.

ويقصد بــها املهارات العامة والتفصيلية اليت يتوخى الكتاب اكثر املهارات اللغوية:  .٣

 للدارسني، استماعا وكالما وقراءة وكتابة. 

ويقصد بذلك تعرف طريقة تعليم اللغات األجنبية اليت يتبناها  طريقة التدريس: .٤

 املؤلفون واليت تنعكس بدورها على اختبار حمتوى الكتاب وتنظيمه.

ويقصد بذلك تعرف أنواع التدريبات اللغوية وعددها ومدى  التدريبات و التقومي: .٥

رسني وكذلك تعرف قدرتـــها على تثبيت املهارات اللغوية اليت يسعى ال كسابـهــا للدا

ميكن من خالله تعرف مدى حتقيق أسلوب التقومي الذي يشيع يف الكتاب والذي 

  أهداف الكتاب.

الكتاب وتساعد على  ويقصد بـــها خمتلف األدوات اليت تصحب املواد املصاحبة: .٦

حتقيق أهدافه بكفاءة مثل دليل املعلم وشرائط التسجيل وكراسة التدريبات، وغري 

 ات.ذلك من أدو 



ويقصد بــه الشكل املادى للكتاب سواء من حيث طباعته أو  إخراج الكتاب: .٧

 تنظيمه بشكل عام أو الوسائل التعليمية اليت يوظفهـــا.

ويقصد بذلك تعرف مدى مناسبة الكتاب للربنامج الذي خيتار له  االنطباع العام: .٨

 ح الستخدامه.رتيا وكذلك إحساس املعلم باال

 

  إعداد الكتاب التعليمي أسسالمبحث الثالث: 

�تم الرتبية احلديثة بالكتب التعليمية و إقامتها على أسس تنفق والنظريات الرتبوية 

احلديثة، وكان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل التزامهـــا عند 

  تأليف الكتب التعليمية واستخدامها.

ر الرتبوى احلديث والكتاب التعليمي والواقع أن الفرق بني الكتاب التعليمي يف النظ

وفق املفهوم الرتبوي القدمي ليس فرقا يف مكانه وأمهّيته ووظيفته فحسب، بل هو فرق  

كذلك يف األسس اليت يقوم عليهــا، ويف درجة الوعي بـهذه األسس ومدى االسرتشاد 

  ١٠بــها عن وعي وبصرية يف أثناء تأليفه و استخدامه.

لزاما على املؤلفني ومقررى الكتب التعليمية لتعليم العربية  ومن هذا املنطلق أصبح

  لألجانب مراعاة األسس اآلتية: 
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 األسس الثقافة و اإلجتماعية  . أ

 األسس السيكولوجية  . ب

 األسس اللغوية و الرتبوية.  . ت

  األسس اللغوية والتربوية  - أ

اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت  ويقصد بــهذا اجلانب املادة

  تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني بــها واألسلوب املناسب يف عرضها للدارسني.

وتناول اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على املستوى اللغوي  

معرفة أي نوع من اجلمل يقدم؟  واملستوى الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم

هل االمسية أم الفعلية؟ وهل تبدأ بالبسيطة أم املركبة؟ اإلجابة عن هذه األسئلة من 

الصعب تناولــها لغويا مبعزل عن اجلانب الرتبوي، ومن مث رأينا أن هذين األساسني 

لصعب (اللغوي / الرتبوي) يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفته ولكن من ا

  .الفصل بينهما نظرا لتداخلهما، ولذا فضلنا تقدميهما كأساس واحد

  على اآليت:  تركيز ويف هذا اجلانب

 اللغة اليت ينبغي أن تعلم - ١

 أو عناصر اللغة مكونات اللغة - ٢

  مهارات اللغة - ٣



  علم بــها: تاللغة اليت ينبغي أن 

صرفية واملعجمية اليت تعرف اللغة على أنــها جمموعة من النظم الصوتية والنحوية وال

تتكامل فيما بينها لتنتج عبارات ومجال لـــها معىن وداللة بني فئة معينة من البشر، كما 

  ١١أصوات يعرب بــها كل قوم عن أغراضهم. أّن اللغة هي ابن جىن قال

واللغة هي وعاء الفكر وأداته أي أن الفكر يظهر من خالل اللغة، ووظيفتها هي 

التعبري عن الفكر البشرى سواء أكان متعلقا بأمور عقلية أم بالعواطف واإلحساس 

والرغبات اإلنسانية، وجيانب هذا تظهر وظيفة أخرى للغة هي متكني الفرد من القدرة 

  ١٣بية مكانة خاصة بني اللغات العامل.واللغة العر ١٢على االتصال باآلخرين.

ومعىن ذلك أن دارس اللغة العربية من غري الناطقني بــها يتعلمها إما بدافع وغرض 

ــها واالتصال  التعبري عن فكره ومعرفة فكر العرب، وإما بدافع التعامل مع الناطقني ب

علمها لألجانب، وهي بــهم. وهذا حيدد لنا منذ الوهلة األوىل نوع اللغة اليت ينبغي أن ن

قد تكون اللغة اليت يستطيع من خاللــها التعامل واالتصال مبتحدثي اللغة العربية 

األصليني وتسمى اللغة العربية املعاصرة (لغة احلديث واللغة احلياتية الفصيحة) وإما اللغة 
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يف تنمية  املعربة عن الرتاث والفكر وتسمى اللغة العربية الفصحى (لغة الرتاث) فهي تفيده

  فكرهن العرب وثقافتهم القدمية.

تتنوع اللغة إىل اللغة العربية الفصحى وهي اللغة ذات الطابع اخلاص من املفردات 

وهناك العربية املعاصرة: وهي  .املنتقاة، واملعاىن العميقة اليت حتملها األلفاظ والعبارات

ضافة مصطلحات جديدة إواء بساللغة اليت تواكب احلياة وما حيدث يف ا�تمع من تغيري 

من  كتعماالت خمتلفة للمفردات ذا�ا أو بتنوع أساليب التعبري أو غري ذلسأو بشيوع ا

وهناك العربية التخصصية وهي اللغة املرتبطة بتخصص أو مهنة  أشكال التطور اللغوي.

 يني.بعينها ويشيع فيها مفردات وتراكيب معينة مثل لغة األطباء والدبلوماسيني واحلرف

وهي اللغة ذات املعىن الواضح واأللفاظ املألوفة مع  وهناك العربية الفصيحة املعاصرة

مراعاتـها قواعد اللغة وهي غالبا ما يكتب بــها يف الصحف وا�الت وغري ذلك من 

  وسائل اإلعالم.

  

  

  

  

  



  مكونات اللغة

  تتكون اللغة من جمموعة من النظم هي:

 النظام الصويت - ١

من الرموز الصوتية املنطوقة قبل أن تكون  ماألوىل هي نظاللغة يف حقيقتها ا

  ١٤مكتوبة، وحنن هنا ال نتحدث عن أنواع األصوات العربية، وكيفية خمارجها.

 النظام الرتاكييب - ٢
هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد واألنظمة اليت تتحكم يف وضع الكلمات 

أي  أواخرها من أشكال إعرابية خمتلفة.وترتيبها وصورة النطق بــها عن طريق ما يطرأ على 

أن النحو يهتم بكيفية قيام العالقات بني الكلمات يف اجلملة، وكيفية فهم أداء الكلمات 

لوظيفتها النحوية يف اجلملة، كما أنه العلم الذي يساعد املتعلم على تقومي لسانه وبعده 

يست غاية يف ذاتــها وإمنا عن الزلل واخلطأ يف الكالم. ومعىن ذلك أن دراسة القواعد ل

 هي وسيلة لغاية، وتعد هذه الوسيلة أمرا مهما لتعليم العربية لغري الناطقني بــها.

 النظام املعجمي - ٣
املعجم هو فرع من فروع علم اللغة، ويهتم بدراسةاملفردات اللغوية من حيث 

بويبها وفقا توضيح معناها وإزالة غموضها لغويا، كما يهتم بدراسة تصنيف املفردات وت

                                   
  ٣٩)ص.٢٠١١لكتب لتعليمية لغير الناطقين بالعربية (الرياض، ناصر عبد هللا الغالي وعبد المحيد عبدهللا، أسس إعداد ا ١٤



ألنظمة خمتلفة وترتيب معني، وقد يعرف املعجم بأنه كتاب حيوى مفردات اللغة وتوضيح 

  معانيها، أما باملرادف أو بالضد أو من خالل السياق أو باالشتقاق.

  وتنوع املعاجم إىل : 

معجم أحادي اللغة: وهو الذي يشرح املفردات اللغوية بنفس لغة املفردات، مبعىن  - ١

 دم لغة واحدة باللغة العربية فقط، أو اإلجنليزية، أو غري ذلك.أنه يستخ

معجم ثنائي اللغة: وهو يعرف املفردات ويشرحها بلغة أخرى كأن يوضح املفردات  - ٢

 يف اللغة االجنليزية باللغة العربية أو العكس.

معجم متعدد اللغة: ويتناول شرح املفردات بأكثر من لغتني مثل العربية واالجنليزية  - ٣

الفرنسية واألملانية وغري ذلك ومثل هذه املعاجم حتتاج إىل فئة معينة من املتعلمني و 

 الذين جييدون لغات عدة.

جم للمتعلم األجنيب للغة العربية هو املعجم األحادي اللغة اإن أنسب أنواع املع

املرتب ترتيبا موضوعيا أي وفق موضوعات الكتاب األساسي للطالب. ألّن اهلدف من 

العربية لغري الناطقني �ا إمنا هو لتنمية ثرو�م اللغوية اليت تعينهم على االتصال  تعليم

   .باآلخرين والتعبري عن افكارهم

  

 



  الباب الثالث

  وتحليلها  عرض البيانات

  المعهدالمبحث األول: لمحة 

اُعتربت طلبة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق مجاعة حمرتمة 

) و أجيال العلماء اليت انتمت العلوم ١١ن الكرمي ( ا�ادلة : آحممودة كما يف القر 

) ومجاعة حترك ا�تمع االسالم إىل  ١٢٢وتشرح على ا�تمع بعلومهم ( التوبة : 

خالفتهـــم، ويستطيع أن يقرأ الوقائع. فلذلك جناح الطلبة يدّل على أّن هلم عالمات  

  كأفرد هلم علوم مبّحر حميط و بصرية وذكاء و ريقات القلب ونشاط عاّيل هللا. 

جلامعي، واإلبداع، فعال العلمية الدينية وتقاليد األنيل ما قصده فبإمناء   أّما احملاولة

  وقدرة استعداد املستقبال ونشاط، بيئة اسالمية اليت تعطي منما خلربة الدينية وأخالقية.

الرجاء من بناء املعهد تشجيع إلجياد مؤسسة التعليمية اإلسالمية العلمية الدينية و 

ريا ما وجود تأكيدا إىل بناء املتخرجني العامل املهين أو املهين العامل. باعتبار التاريخ كث

املعهد أعطى مساعدة كبرية هلـــذا البالد مبتخرجــــه لتشكيل اإلنسان الكامل. من ّمث وجود 

  املعهد يف جمتمع اجلامعي اإلسالمّي حقيقة ستكون عمادا مهما من بناء اجلامعي. 

  

  



  تاريخ البناء المعهد سونان أمبيل العالى 

موالنا مالك العاىل للطلبة اجلامعة  قد ُفكر الفكرة البناء املعهد سونان أمبيل

يف الزمان أستاذ عثمان منصور احلج لكن مل حتقق  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

تلك الفكرة. وحتقق تلك الفكرة يف الزمان أستاذ إمام سوفرايوكا وهو رئيس املدرسة 

  العاىل الدينية احلكومية.

م.  ١٩٩٩أبريل  ٤األحد الواكي بدأ وضع احلجر األول لبناء املعهد يف يوم 

ويضعه العلماء التسعة املشهورة يف جاوى الشرقية ويشاهد العلماء من املاالنق. وقد 

انتهى بناء املباين األربعة (يف ثالثة املباين كان مخسون غرفة لنفسه واملبىن فيه تسعة 

م.  ٢٠٠٠من أغسطوس سنة  ٢٦وثالثون غرفة) مّدة سنة واحدة. وأجرى املباين يف 

من  ٥٥٨من الطالب و ٤٨٣) تعين ١٠٤١وكان عدد الطلبة ألف وواحد وأربعون (

  الطالبات وهم مسّجلون كالطلبة يف مجيع الكلية.

قد حضر ودّشن الرئيس اجلمهورية الشيخ عبد الرمحن واحد املباين األربعة وهم 

املبىن فيه  يسمى ب " الغزايل وابن رشدي وابن سينا وابن خلدون" ّمث بعد أشهر بين

مخسون غرفة لثالثة مائة من الطلبة ويسّمى ب "الفرايب" الذي يدّشنه الوكيل الرئيس 

اجلمهورية مهزة هاز وصاحبه الوكيل الرئيس اجلمهورية من السودان حني يدّشن دراجة 

  املدرسة العاىل الدينية احلكومية إىل اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية السودان.



تلك املباين و تسكن الطالبات املباين األربعة اليت بُنيت يف  يسكن الطالب يف

م وهم أّم سلمة فيه أربعة وسّتون غرفة و أمساء بنت أيب بكر فيه أربعة  ٢٠٠٦السنة 

من الطالبات وفاطمة الزهراء فيه سّتون غرفة ألربعة مائة  ٥١٢وسّتون غرفة وكّل منهما 

ة وأربعون غرفة لثالثة مائة ومثانية وأربعني ومثانني طالبات وخدجية الكربى فيه مثاني

  طالبات.ويسكن مثانية الطالبات يف كّل الغرفة من تلك املباين األربعة.

يضع املبىن للطالب وللطالبات يف املكان املفرق حبّي اجلامعة، هناك أربعة مائة 

األثري يف وستة وعشرين غرفة لثالثة ألف و ثانية وعشرين يف مجيع املباين. كان البناء 

البّوابة وفيه الكتابة عن رؤية وبعثة املعهد وهي " كونوا أوىل األبصار وكونوا أوىل النهى 

وكونوا أوىل األلباب وجاهدوا يف اهللا حّق جهاده". ويبىن البناء األثري يف بّوابة املباين 

  الطالبات وأمام اإلدارة املدير اجلامعة أيضا.

  فة للمعهدالرؤية والبعثة واألهداف والوظي
الرؤية : وجود املركز اإلثبات العقيدة وتنمية العلوم اإلسالم والعمل الصاحل 

واألخالق الكرمية واملركز املعلومات املعهدي، واألساس ا�تمع اإلسالمي اإلندونيسي 

  الذاكي والفّعال واإلبكاري واإلصالح واألمن.ميلك اإلثبات

  

  



  البعثة:

ات العقيدة والعمق الروحانية واألخالق الكرمية والواسع يوصل الطلبَة ليملك اإلثب -١ 

  العلوم واإلثبات املهنّية.

  يعطي الطلبة الكفائة العربية واإلجنليزية. -٢ 

  يعمق القراءة واملعىن القرآن جّيدا. -٣ 

  األهداف:

وجود احلالة املناسبة لتنمية شخصية الطلبة اليت لـــها إثبات العقيدة والروحانية  - ١

  خالق الكرمية والواسع العلوم واإلثبات املهنية. واأل

  وجود احلالة املناسبة لتنمية أنشطة الدينية.  - ٢

وجود البيئة املناسبة  -٤وجود البيئة اللغوية املناسبة لتنمية اللغة العربية و اإلجنليزية.  - ٣

  لتنمية الرغبة وامللكة.

  الوظيفة:

يف  لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقموالنا ماكمركب التأسيس الطلبة اجلامعة  - ١

  جمال تنمية العلوم الدينية واللغوية مع تنمية ويهّيئ التقليد الروحانية الدينية.

  كمركز الفحص والبحث العلوم الدينية واللغوية وأنواع ا�تمع اجلامعة.- ٢

  كمركز اخلدمة املعلومات املعهد يف أحناء اإلندونيسية.  - ٣



  الدريئة:

يف مرحلة األوىل  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقاجلامعة طلبة  - ١

  والثانية.

يف مرحلة الثالثة و  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقطلبة اجلامعة  - ٢

  أكثر اليت تـمالء املعيار واألهلّية املخصوصة. 

  برامج المعهد

 نامج تتكون على: ارشاد العقول والدين والعبادة، وهذا الرب  - ١

 حماضرة العام عن الصالة -

 يقّلد الصالة املكتوبة مجاعة -

 يقّلد الصالة النوافل املؤكدة -

 حماضرة العام عن الصيام -

 يقّلد الصالة املسنونة -

 حماضرة العام عن الذكر -

 يقّلد قراءة األذكار املأثورة.   -

 اإلرتقاء األهلية اجلامعي، وهذا الربنامج تتكون على: - ٢

 فكار اإلسالميتعليم األ -



 تعليم القرآن -

 ختم القرآن   -

 اإلرتقاء األهلية اللغوي، وهذا الربنامج تتكون على: - ٣

 إجياد البيئة اللغوية -

 خدمة اإلستشارة اللغوية -

 اليوم العريب -

 املسابقة العربية -

 يوم اإلجنيلزي -

 املسابقة اإلجنيلزية -

 صباح اللغة. -

 تتكون على:اإلرتقاء األهلية املهــــارتية، وهذا الربنامج  - ٤

 طبعة النشرة " املعرفة " -

 تدريب الفّن الديين و الرياضي -

 حلقة العلمية -

 ندوة الصحافية -

 ندوة اخلطابة و الرئيس اجللسة -



 نظام التقومي:  - ٥

الفصول يف تعليم القرآن منقسم إىل ثالثة فصول فصل تصويت و فصل قراءة و  -

 فصل الرتتيل.

صول فصل أساسي و فصل متوسط الفصول يف تعليم القرآن منقسم إىل ثالثة ف -

 و فصل عايل. 

الفصول يف صباح اللغة منقسم إىل ثالثة فصول فصل أساسي و فصل متوسط و  -

 فصل عايل.

  نظام التقومي لتعليم األفكار كما يلي:

 % ٢٠التطبيق عشرين يف املائة   -

 % ١٠اإلماطة عشر يف املائة  -

 % ٣٠اإلمتحان النصفي ثالثون يف املائة  -

 %  ٤٠اإلنتهــــائي أربعون يف املائة اإلمتحان  -

  نظام التقومي لتعليم القرآن  كما يلي:

 % ٢٠التطبيق عشرين يف املائة   -

 % ١٠اإلماطة عشر يف املائة  -

 % ٣٠اإلمتحان النصفي ثالثون يف املائة  -



 %  ٤٠اإلمتحان اإلنتهــــائي أربعون يف املائة  -

  نظام التقومي لصباح اللغة  كما يلي:

 % ٢٠يق عشرين يف املائة التطب  -

 % ١٠اإلماطة عشر يف املائة  -

 % ٣٠اإلمتحان النصفي ثالثون يف املائة  -

 % ٤٠اإلمتحان اإلنتهــــائي أربعون يف املائة  -

  مدبر معهد سونان أمبيل العايل

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  موقف  االسم  رقم

  الرعاية  هرجو الدكتور احلاج موجيا را  ١

  التوجية واإلشراف  احلاج محزوي املاجستري  ٢

  مدير املعهد  الدكتور احلاج إشراق النجاح  ٣

  كاتب املعهد  احلاج حممد عون احلكيم املاجستري  ٤

  موظف  S.Siحممد شفيع الدين لطفي،  ٥

  صندوقال نيما   S.Sosبيضوي،  ٦



  الصندوق  امينة  S.Sألفني ناظرية،   ٧

  رئيس قسم تعليم األفكار  احلاج شهداء صاحل املاجستريالدكتور   ٨

  رئيس قسم تعليم القرآن  الدكتور احلاج أمحد مزّكي املاجستري  ٩

  رئيس قسم الصحة  فران محبلي املاجستريغاحلاج   ١٠

  رئيس قسم اللغة الدكتور احلاج ولدانا.الليسانس ، املاجستري  ١١

  قسم األمنرئيس   احلاج جائز كومكيلو املاجستري  ١٢

  رئيس قسم الطلبة  الدكتور احلاج رائبني املاجستري  ١٣

  رئيس قسم النظافة واملواصلة  الدكتورة احلاجة ساللة املاجستري  ١٤

  رئيس قسم األكادمي املعهدي S.Sسلمان فاريسى،   ١٥

  مرّيب املبىن  S.Pdإمام صاحلني   ١٦

  مرّيب املبىن  S.Hiيوليان أدي وجايا.   ١٧

  مرّيب املبىن  S.Sمني اهللا. لطفي أ  ١٨

  مرّيب املبىن  S.Hiخري األمم.   ١٩

  مرّيب املبىن  S.Siلقمان حكيم.   ٢٠

  مربّية املبىن  S.Sنور املشافعة.   ٢١



  مربّية املبىن  S.Sهداية الرمحة.   ٢٢

  مربّية املبىن  S.Pdiولدا رحلة الشتاء.   ٢٣

  مربّية املبىن  S.Pdرمحة نور اهلداية.   ٢٤

  

  واد التعليمية وتحليلهاث الثاني: لمحة المالمبح

: كتاب تعليم اللغة مبعهد سونان أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك   االسم الكتاب 

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  و أمحد حمفوظي مفروضى املاجيستري ة: فىن رسفاتى يوريسا املاجيستري   املؤلف 

  اتا احلجالدكتور ولدنا واركا دين :   املصحح

  : اندرا مصطفى  ختطيط الغالف 

  حتليل األسس اللغوية والرتبوية - ١

  غري مناسبة  مناسبة  البيانات  حتليل  رقم
عدم املبالغة يف   ١

دراسة القواعد العربية 
  والتعمق يف تفاصيلها 

  "السكن: "١الباب 
  املفردات:

أسكن، حّي املطار، حّي اجلامعة، شّقة،  
  رقم.

  فيدةالرتاكيب: اجلملة امل
القاعدة: الرتكيب الذي يفيد فائدة تامة 

  يسمى مجلة مفيدة، ويسمى أيضا كالما.

     



الشمس طالعة، شم  األمثلة: البيت كبري،
  علي وردة، يعيش السمك يف املاء.

  : يف العطلة٢الباب 
املفردات: العطلة، تقطع، مباشرة، رغبة، 

  اجلرس
  الرتاكيب: أجزاء اجلملة

ثة أنواع: أسم، وفعل، القاعدة: الكلمة ثال
  وحرف.

فاإلسم: كل لفظ يسمى به إنسان أو 
حيوان، أو نبات، أو مجاد، أو أّي شيء 

  آخر
والفعل: كّل لفظ يدّل على حصول عمل 

  يف زمن خاص
واحلرف: كّل لفظ ال يظهر معناه كامال إال 

  مع غريه
األمثلة: ركب عيسى احلصان، يضرب حممد 

  .الكلب، ينام الطفل على السرير

     

  : التعلم٣الباب 
املفردات: تستغرق، حواىل، أحفظ، 

  النجاح، مهمّ 
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

  املاضى)
القاعدة: الفعل املاضى هو كّل فعل يدّل 

  على حصول عمل يف الومن املاضى.
مثال: جلس املدرس، باضت الدجاجة، 

  جاءت األمّ 

     

  آداب املتعلم: ٤الباب 
ملفردات: اغتنم يغتنم، صالح، عالقة، أثر، ا

  رذائل
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

     



  املضارع)
القاعدة: الفعل املضارع هو كّل فعل يدّل 
على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو 
املستقبل. وال بّد أن يكون مبدوءا حبرف 
من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون 

  والياء والتاء.
األمثلة: أفتح الباب، أغسل املالبس، تأكل 

  البنت، تذبل الوردة
  القاضي العادل: ٥الباب

املفردات: أّدى يؤّدى، مكث ميكث، سّلم 
  يسّلم، فحص يفحص، أعاد يعيد

الرتاكيب: تقسيم الفعل باعتبار زمنه (فعل 
  األمر)

القاعدة: فعل األمر هو كّل فعل يطلب به 
  حصول شيء يف الزمان

مثلة: ادخل الغرفة، من مبكرا، اجلس األ
  على الكرسي، تعلم باجلّد.

     

  يف املكتبة: ٦الباب 
املفردات: ملّخص، القصة الفكاهّية، 

  التسجيل، كما نشاء، مقرر
  الرتاكيب: الفاعل

القاعدة: اسم مرفوع تقّدمه فعل، ودّل على 
  الذي فعل الفعل. 

األمثلة: طار العصفور، لعب الولد، ينام 
  لطفب، يعود الولد إىل البيتا

     

  عمر بن اخلطاب: ٧الباب 
املفردات: شجاع، خاف، شاهد، انطلق، 

  شبع
  الرتاكيب: املفعول به

القاعدة: املفعول به اسم منصوب وقع عليه 

     



  فعل الفاعل.
األمثلة: أكل الولد الطعام،يبيع البائع 
اللحم، يلبس الولد اللباس، يصيد الثعلب 

  دجاجة
  تعاليم اإلسالم: ٨ب البا

املفردات: صلى يصلى، أقام يقيم، ضاق 
  يضيق، الصالة املفروضة، صالة الرتاويح
  الرتاكيب: املوازنة بني الفاعل ومفعول به

  النتائج: 
  أّن كّل الفاعل وكّل مفعول به اسم -١
 أّن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل -٢
أّن املفعول به هو الذي وقع عليه  -٣

 الفعل
 آخره مرفوع أّن الفاعل -٤
 أّن املفعول به آخره منصوب -٥

األمثلة: جيّر احلصان العجلة، قطف الغالم 
الزهرة، رفس الالعب الكرة، يسمع الرجل 

  األغنية

     

  خدجية بنت خويلد: ٩الباب 
املفردات: كسب، حدث، وجد، أمر، 

  أخرب
  الرتاكيب: املبتدأ واخلرب

القاعدة: املبتدأ هو اسم مرفوع يف أّول 
ة. اخلرب هو اسم مرفوع يكون مع اجلمل

  املبتدأ مجلة مفيدة.
األمثلة: التفاحة حلوة، الصورة مجيلة، 

  النظافة واجبة، األرض مستديرة

     

  اقرتاح طالب: ١٠الباب 
املفردات: اقرتاح، مزدمحًا، انتقل ينتقل، 

     



  اقرتب، أظنّ 
  الرتاكيب: اجلملة الفعلية

 القاعدة: كّل مجلة ترتكب من فعل وفاعل
  تسّمى مجلة فعلية.

األمثلة: يسقط الثلج، ينام الرجل، خذ 
  الكتاب
  احلكومة: ١١الباب 

املفردات: املظاهرة، احملكمة الدستورية، 
  الدميوقراطية، اإلصالح، االستقالل

  الرتاكيب: اجلملةاإلمسية
القاعدة: كّل مجلة ترتكب من مبتدأ وخرب 

  تسّمى مجلة إمسية.
ة، اجلّو معتدل، الغبار األمثلة: الدار واسع

  ثائر، الشارع مزدحم، الطريق واسع

     

  إصابة املرض -: ١٢الباب 
املفردات: مشغول، مغص، مطلوب، 

  النادى الرياضي، الراحة
  الرتاكيب: نصب الفعل املضارع

القاعدة: ينصب الفعل املضارع مىت سبقه 
-إذن-لن-أحد النواصب األربعة هي: أن

  كي.
يعتدل اجلو، لن أكذب،  األمثلة: أرجوا أن

لن أضرب القط، إذن تقيم عندنا، جئت  
  كي أتعّلم

     

  عند الطبيب: ١٣الباب 
املفردات: كرّة السّلة، أصاب، فحص، 

  شراء، تشعر
  الرتاكيب: جزم فعل املضارع

القاعدة: جيزم فعل املضارع إذا سبقه حرف 
جازم كاحلروف اآلتية، وهي: مل، وال 

     



  الناهية، وإن.
ة: مل حيفظ حممد درسه، مل يقبض األمثل

أحد على اللص، ال تأكل وأنت شبعا، إن 
تفتح نوافذ احلجرة يتجّدد هواؤها، ال تكثر 

  من الضحك
  السفر: ١٤الباب 

املفردات: الطائرة، طار يطري، إّجته يّتجه، 
  قلع يقلع، قضى يقضى
  الرتاكيب: كان وأخوا�ا

، القاعدة: تدخل كان على املبتدأ واخلرب
فرتفع األول ويسّمى امسها وتنصب الثاين 

  ويسّمى خربها. 
مثل كان فيما تقدم صار وليس، وأصبح 
وأمسى وأضحى وظّل وبات وتسّمى هذه 

  األفعال أخوات كان.
األمثلة: كان الزحام شديدا، طار الثوب 

  اقصريا، ليس اخلادم قويّا، أصبح اجلّو ممطر 

     

  الروح التعاون: ١٥الباب 
ات: الروح التعاونية، حّد سواء، نشر، املفرد

  حّقق حيقق، األنانية
  الرتاكيب: إّن وأخوا�ا.

القاعدة: إنن وأن، وكأن، ولكن، وليت، 
ولعل، تدخل على املبتدأ واخلرب. فتنصب 
املبتدأ ويسّمى امسها، وترفع اخلرب ويسّم 

  خربها.
األمثلة: أّن االمتحان قريب، كأّن الكتاب 

د ولكن األثاث قدمي، أستاذ، البيت جدي
  لعّل املريض نائم

     

  خالد بن الوليد: ١٦الباب 
  املفردات: أصبح، أعلن، كسر، رجع، شارك

     



  الرتاكيب: النعت
القاعدة: النعت لفظ يدّل على صفة يف 
اسم قبله ويسّمى االسم املوصوف منعوتا. 

  النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره.
قرأت كتابا األمثلة: هذا كتاب مفيد، 

مفيدا، هذا ميدان قبيح، رأيت يف ميدان 
  فسيح، تفّتحت الوردة اجلميلة

  يف الطريق: ١٧الباب 
املفردات: السوق، نافذة، حقيبة، يسقط، 

  حيتاج
الرتاكيب: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا
القاعدة: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا هي: ملا والم االمر.
ألمثلة: كرب الغالم وملا يتهذب، طاب الزرع ا

وملا حيصد، لتجتنب على النافذة، ليتقن  
  كّإلنسان عمله، لتجتنب كثرة املزاح

     

  الطقس: ١٨الباب 
املفردات: يتجّول، احلدائق، اختالف، 

  فاكهة، نقف
الرتاكيب: تقسيم االسم إىل مفرد ومثّىن 

  ومجع
ام: القاعدة: اإلسم ينقسم إىل ثالثة أقس

  مفرد و مثّىن ومجع.
األمثلة: تعب العامل، حضر املهندس، 
تعب العامالن، تعب العمال، حضر 

  املهندسون

     

  يف حمطة القطارات: ١٩الباب 
املفردات: سّباك، وصل، أخشى، ممتعة، 

   أعطين

     



  الرتاكيب: تقسيم اجلمع
ينقسم اجلمع إىل ثالثة أقسام: مجع 
 تكسري، مجع مذكر سامل، مجع مؤنث

  سامل.
األمثلة: حضر الرجال، قرأت الكتب، 

  أكلرمت الضيفات
  املرأة يف اإلسالم: ٢٠الباب 

املفردات: رائع، أدرك، يعامل، نصر، 
  يغضب

  الرتاكيب: العطف
  القاعدة: 

يعطف االسم على األسم، ويعطف  -١
الفعل على الفعل حبرف يسّمى حروف 

 العطف.
ما قبل حرف العطف يسمى معطوف  -٢

 بعده يسمى معطوفا. عليه وما
 من حروف العطف:  -٣

الواو: تفيد اجلمع  بني املعطوف واملعطوف 
  عليه يف حكم واحد

  الفاء: تفيد الرتتيب مع التعقيب (مباشرة)
ّمث: تفيد الرتتيب مع الرتاخي (وجود فرتة 

  زمنه)
  أو: تفيد التخيري (تعيني أحد الشيئني)

ال: تفيد إثبات احلكم للمعطوف عليه 
  ن املعطوفونفيه ع

لكن: تفيد االستدرك (ال بّد أن يسبقها 
 نفي أو �ـي)

املعطوف يّتبع املعطوف عليه يف  -٤
  االعراب: (الرفع والنصب واجلر واجلزم)

     



عدم الرتكيز على   ٢
طريقة النحو والرتمجة 

يف تعليم القواعد 
العربية للمبتدئني من 

. (املؤشرة: األجانب
تقدمي املفردات 
قبل  والنص أو احلوار

  تقدمي القواعد العربية)

  "السكن: "١الباب 
  املفردات:

أسكن، حّي املطار، حّي اجلامعة، شّقة،  
  رقم.

  احلوار أو النص.
  الرتاكيب: اجلملة املفيدة

القاعدة: الرتكيب الذي يفيد فائدة تامة 
  يسمى مجلة مفيدة، ويسمى أيضا كالما.

الشمس طالعة، شم  األمثلة: البيت كبري،
  ة، يعيش السمك يف املاء.علي ورد

     

  : يف العطلة٢الباب 
املفردات: العطلة، تقطع، مباشرة، رغبة، 

  .اجلرس
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: أجزاء اجلملة
القاعدة: الكلمة ثالثة أنواع: أسم، وفعل، 

  وحرف.
فاإلسم: كل لفظ يسمى به إنسان أو 
حيوان، أو نبات، أو مجاد، أو أّي شيء 

  آخر
: كّل لفظ يدّل على حصول عمل والفعل

  يف زمن خاص
واحلرف: كّل لفظ ال يظهر معناه كامال إال 

  مع غريه
األمثلة: ركب عيسى احلصان، يضرب حممد 

  الكلب، ينام الطفل على السرير.

     

  : التعلم٣الباب 
املفردات: تستغرق، حواىل، أحفظ، 

  .النجاح، مهمّ 
  احلوار أو النص

     



باعتبار زمنه (الفعل الرتاكيب: تنقسم الفعل 
  املاضى)

القاعدة: الفعل املاضى هو كّل فعل يدّل 
  على حصول عمل يف الومن املاضى.

مثال: جلس املدرس، باضت الدجاجة، 
  جاءت األمّ 

  آداب املتعلم: ٤الباب 
املفردات: اغتنم يغتنم، صالح، عالقة، أثر، 

  .رذائل
  احلوار أو النص.

بار زمنه (الفعل الرتاكيب: تنقسم الفعل باعت
  املضارع)

القاعدة: الفعل املضارع هو كّل فعل يدّل 
على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو 
املستقبل. وال بّد أن يكون مبدوءا حبرف 
من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون 

  والياء والتاء.
األمثلة: أفتح الباب، أغسل املالبس، تأكل 

  البنت، تذبل الوردة

     

  القاضي العادل: ٥الباب
املفردات: أّدى يؤّدى، مكث ميكث، سّلم 

  .يسّلم، فحص يفحص، أعاد يعيد
  احلوار أو النص.

الرتاكيب: تقسيم الفعل باعتبار زمنه (فعل 
  األمر)

القاعدة: فعل األمر هو كّل فعل يطلب به 
  حصول شيء يف الزمان

األمثلة: ادخل الغرفة، من مبكرا، اجلس 
  ّد.على الكرسي، تعلم باجل

     

       يف املكتبة: ٦الباب 



املفردات: ملّخص، القصة الفكاهّية، 
  .التسجيل، كما نشاء، مقرر

  احلوار أو النص.
  الرتاكيب: الفاعل

القاعدة: اسم مرفوع تقّدمه فعل، ودّل على 
  الذي فعل الفعل. 

األمثلة: طار العصفور، لعب الولد، ينام 
  الطفب، يعود الولد إىل البيت

  عمر بن اخلطاب: ٧الباب 
املفردات: شجاع، خاف، شاهد، انطلق، 

  .شبع
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: املفعول به
القاعدة: املفعول به اسم منصوب وقع عليه 

  فعل الفاعل.
األمثلة: أكل الولد الطعام،يبيع البائع 
اللحم، يلبس الولد اللباس، يصيد الثعلب 

  دجاجة

     

  تعاليم اإلسالم: ٨الباب 
ملفردات: صلى يصلى، أقام يقيم، ضاق ا

  .يضيق، الصالة املفروضة، صالة الرتاويح
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: املوازنة بني الفاعل ومفعول به
  النتائج: 

  أّن كّل الفاعل وكّل مفعول به اسم -١
 أّن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل -٢
أّن املفعول به هو الذي وقع عليه  -٣

 الفعل
 ه مرفوعأّن الفاعل آخر  -٤

     



 أّن املفعول به آخره منصوب -٥

األمثلة: جيّر احلصان العجلة، قطف الغالم 
الزهرة، رفس الالعب الكرة، يسمع الرجل 

  األغنية
  خدجية بنت خويلد: ٩الباب 

املفردات: كسب، حدث، وجد، أمر، 
  .أخرب

  احلوار أو النص.
  الرتاكيب: املبتدأ واخلرب

يف أّول القاعدة: املبتدأ هو اسم مرفوع 
اجلملة. اخلرب هو اسم مرفوع يكون مع 

  املبتدأ مجلة مفيدة.
األمثلة: التفاحة حلوة، الصورة مجيلة، 

  النظافة واجبة، األرض مستديرة

     

  اقرتاح طالب: ١٠الباب 
املفردات: اقرتاح، مزدمحًا، انتقل ينتقل، 

  .اقرتب، أظنّ 
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: اجلملة الفعلية
ة: كّل مجلة ترتكب من فعل وفاعل القاعد

  تسّمى مجلة فعلية.
األمثلة: يسقط الثلج، ينام الرجل، خذ 

  الكتاب

     

  احلكومة: ١١الباب 
املفردات: املظاهرة، احملكمة الدستورية، 

  .الدميوقراطية، اإلصالح، االستقالل
  احلوار أو النص.
  اإلمسية الرتاكيب: اجلملة

مبتدأ وخرب القاعدة: كّل مجلة ترتكب من 
  تسّمى مجلة إمسية.

     



األمثلة: الدار واسعة، اجلّو معتدل، الغبار 
  ثائر، الشارع مزدحم، الطريق واسع

  إصابة املرض -: ١٢الباب 
املفردات: مشغول، مغص، مطلوب، 

  .النادى الرياضي، الراحة
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: نصب الفعل املضارع
مىت سبقه  القاعدة: ينصب الفعل املضارع
-إذن-لن-أحد النواصب األربعة هي: أن

  كي.
األمثلة: أرجوا أن يعتدل اجلو، لن أكذب، 
لن أضرب القط، إذن تقيم عندنا، جئت  

  كي أتعّلم

     

  عند الطبيب: ١٣الباب 
املفردات: كرّة السّلة، أصاب، فحص، 

  .شراء، تشعر
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: جزم فعل املضارع
زم فعل املضارع إذا سبقه حرف القاعدة: جي

جازم كاحلروف اآلتية، وهي: مل، وال 
  الناهية، وإن.

األمثلة: مل حيفظ حممد درسه، مل يقبض 
أحد على اللص، ال تأكل وأنت شبعا، إن 
تفتح نوافذ احلجرة يتجّدد هواؤها، ال تكثر 

  من الضحك

     

  السفر: ١٤الباب 
جه، املفردات: الطائرة، طار يطري، إّجته يتّ 

  .قلع يقلع، قضى يقضى
  احلوار أو النص.

  الرتاكيب: كان وأخوا�ا

     



القاعدة: تدخل كان على املبتدأ واخلرب، 
فرتفع األول ويسّمى امسها وتنصب الثاين 

  ويسّمى خربها. 
مثل كان فيما تقدم صار وليس، وأصبح 
وأمسى وأضحى وظّل وبات وتسّمى هذه 

  األفعال أخوات كان.
زحام شديدا، طار الثوب األمثلة: كان ال

  اقصريا، ليس اخلادم قويّا، أصبح اجلّو ممطر 
  الروح التعاون: ١٥الباب 

املفردات: الروح التعاونية، حّد سواء، نشر، 
  .حّقق حيقق، األنانية

  احلوار أو النص.
  الرتاكيب: إّن وأخوا�ا.

القاعدة: إنن وأن، وكأن، ولكن، وليت، 
اخلرب. فتنصب ولعل، تدخل على املبتدأ و 

املبتدأ ويسّمى امسها، وترفع اخلرب ويسّم 
  خربها.

األمثلة: أّن االمتحان قريب، كأّن الكتاب 
أستاذ، البيت جديد ولكن األثاث قدمي، 

  لعّل املريض نائم

     

  خالد بن الوليد: ١٦الباب 
املفردات: أصبح، أعلن، كسر، رجع، 

  .شارك
  احلوار أو النص.
  الرتاكيب: النعت

اعدة: النعت لفظ يدّل على صفة يف الق
اسم قبله ويسّمى االسم املوصوف منعوتا. 

  النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره.
األمثلة: هذا كتاب مفيد، قرأت كتابا 
مفيدا، هذا ميدان قبيح، رأيت يف ميدان 

     



  فسيح، تفّتحت الوردة اجلميلة
  يف الطريق: ١٧الباب 

، حقيبة، يسقط، املفردات: السوق، نافذة
  .حيتاج

  احلوار أو النص.
الرتاكيب: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا
القاعدة: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا هي: ملا والم االمر.
األمثلة: كرب الغالم وملا يتهذب، طاب الزرع 
وملا حيصد، لتجتنب على النافذة، ليتقن  

  ملزاحكّإلنسان عمله، لتجتنب كثرة ا

     

  الطقس: ١٨الباب 
املفردات: يتجّول، احلدائق، اختالف، 

  .فاكهة، نقف
  احلوار أو النص.

الرتاكيب: تقسيم االسم إىل مفرد ومثّىن 
  ومجع

القاعدة: اإلسم ينقسم إىل ثالثة أقسام: 
  مفرد و مثّىن ومجع.

األمثلة: تعب العامل، حضر املهندس، 
تعب العامالن، تعب العمال، حضر 

  هندسونامل

     

  يف حمطة القطارات: ١٩الباب 
املفردات: سّباك، وصل، أخشى، ممتعة، 

  .أعطين
  احلوار أو النص. 

  الرتاكيب: تقسيم اجلمع
ينقسم اجلمع إىل ثالثة أقسام: مجع 
تكسري، مجع مذكر سامل، مجع مؤنث 

     



  سامل.
األمثلة: حضر الرجال، قرأت الكتب، 

  أكلرمت الضيفات
  رأة يف اإلسالمامل: ٢٠الباب 

املفردات: رائع، أدرك، يعامل، نصر، 
  .يغضب

  احلوار أو النص.
  الرتاكيب: العطف

  القاعدة: 
يعطف االسم على األسم، ويعطف  -١

الفعل على الفعل حبرف يسّمى حروف 
 العطف.

ما قبل حرف العطف يسمى معطوف  -٢
 عليه وما بعده يسمى معطوفا.

 من حروف العطف:  -٣

الواو: تفيد اجلمع  بني املعطوف واملعطوف 
  عليه يف حكم واحد

  الفاء: تفيد الرتتيب مع التعقيب (مباشرة)
ّمث: تفيد الرتتيب مع الرتاخي (وجود فرتة 

  زمنه)
  أو: تفيد التخيري (تعيني أحد الشيئني)

ال: تفيد إثبات احلكم للمعطوف عليه 
  ونفيه عن املعطوف

أن يسبقها  لكن: تفيد االستدرك (ال بدّ 
 نفي أو �ـي)

املعطوف يّتبع املعطوف عليه يف  -٤
  االعراب: (الرفع والنصب واجلر واجلزم)

     

       "السكن: "١الباب عدم تقدمي القواعد   ٣



العربية بشكل أمثلة 
  مبتورة عن املعىن

  املفردات:
أسكن، حّي املطار، حّي اجلامعة، شّقة،  

  رقم.
  الرتاكيب: اجلملة املفيدة

لرتكيب الذي يفيد فائدة تامة القاعدة: ا
  يسمى مجلة مفيدة، ويسمى أيضا كالما.

الشمس طالعة، شم  األمثلة: البيت كبري،
  علي وردة، يعيش السمك يف املاء.

  : يف العطلة٢الباب   
املفردات: العطلة، تقطع، مباشرة، رغبة، 

  اجلرس
  الرتاكيب: أجزاء اجلملة

وفعل، القاعدة: الكلمة ثالثة أنواع: أسم، 
  وحرف.

فاإلسم: كل لفظ يسمى به إنسان أو 
حيوان، أو نبات، أو مجاد، أو أّي شيء 

  آخر
والفعل: كّل لفظ يدّل على حصول عمل 

  يف زمن خاص
واحلرف: كّل لفظ ال يظهر معناه كامال إال 

  مع غريه
األمثلة: ركب عيسى احلصان، يضرب حممد 

  الكلب، ينام الطفل على السرير.

     

  التعلم :٣الباب 
املفردات: تستغرق، حواىل، أحفظ، 

  النجاح، مهمّ 
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

  املاضى)
القاعدة: الفعل املاضى هو كّل فعل يدّل 

  على حصول عمل يف الومن املاضى.

     



مثال: جلس املدرس، باضت الدجاجة، 
  جاءت األمّ 

  آداب املتعلم: ٤الباب 
يغتنم، صالح، عالقة، أثر، املفردات: اغتنم 

  رذائل
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

  املضارع)
القاعدة: الفعل املضارع هو كّل فعل يدّل 
على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو 
املستقبل. وال بّد أن يكون مبدوءا حبرف 
من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون 

  والياء والتاء.
لباب، أغسل املالبس، تأكل األمثلة: أفتح ا

  البنت، تذبل الوردة

     

  القاضي العادل: ٥الباب
املفردات: أّدى يؤّدى، مكث ميكث، سّلم 

  .يسّلم، فحص يفحص، أعاد يعيد
الرتاكيب: تقسيم الفعل باعتبار زمنه (فعل 

  األمر)
القاعدة: فعل األمر هو كّل فعل يطلب به 

  حصول شيء يف الزمان
غرفة، من مبكرا، اجلس األمثلة: ادخل ال

  على الكرسي، تعلم باجلّد.

     

  يف املكتبة: ٦الباب 
املفردات: ملّخص، القصة الفكاهّية، 

  التسجيل، كما نشاء، مقرر
  الرتاكيب: الفاعل

القاعدة: اسم مرفوع تقّدمه فعل، ودّل على 
  الذي فعل الفعل. 

األمثلة: طار العصفور، لعب الولد، ينام 

     



  لد إىل البيتالطفب، يعود الو 
  عمر بن اخلطاب: ٧الباب 

املفردات: شجاع، خاف، شاهد، انطلق، 
  شبع

  الرتاكيب: املفعول به
القاعدة: املفعول به اسم منصوب وقع عليه 

  فعل الفاعل.
األمثلة: أكل الولد الطعام،يبيع البائع 
اللحم، يلبس الولد اللباس، يصيد الثعلب 

  دجاجة

     

  سالمتعاليم اإل: ٨الباب 
املفردات: صلى يصلى، أقام يقيم، ضاق 

  يضيق، الصالة املفروضة، صالة الرتاويح
  الرتاكيب: املوازنة بني الفاعل ومفعول به

  النتائج: 
  أّن كّل الفاعل وكّل مفعول به اسم -١
 أّن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل -٢
أّن املفعول به هو الذي وقع عليه  -٣

 الفعل
 أّن الفاعل آخره مرفوع -٤
 املفعول به آخره منصوب أنّ  -٥

األمثلة: جيّر احلصان العجلة، قطف الغالم 
الزهرة، رفس الالعب الكرة، يسمع الرجل 

  األغنية

     

  خدجية بنت خويلد: ٩الباب 
املفردات: كسب، حدث، وجد، أمر، 

  أخرب
  الرتاكيب: املبتدأ واخلرب

القاعدة: املبتدأ هو اسم مرفوع يف أّول 

     



م مرفوع يكون مع اجلملة. اخلرب هو اس
  املبتدأ مجلة مفيدة.

األمثلة: التفاحة حلوة، الصورة مجيلة، 
  النظافة واجبة، األرض مستديرة

  اقرتاح طالب: ١٠الباب 
املفردات: اقرتاح، مزدمحًا، انتقل ينتقل، 

  اقرتب، أظنّ 
  الرتاكيب: اجلملة الفعلية

القاعدة: كّل مجلة ترتكب من فعل وفاعل 
  لية.تسّمى مجلة فع

األمثلة: يسقط الثلج، ينام الرجل، خذ 
  الكتاب

     

  احلكومة: ١١الباب 
املفردات: املظاهرة، احملكمة الدستورية، 

  الدميوقراطية، اإلصالح، االستقالل
  الرتاكيب: اجلملةاإلمسية

القاعدة: كّل مجلة ترتكب من مبتدأ وخرب 
  تسّمى مجلة إمسية.

، الغبار األمثلة: الدار واسعة، اجلّو معتدل
  ثائر، الشارع مزدحم، الطريق واسع

     

  إصابة املرض -: ١٢الباب 
املفردات: مشغول، مغص، مطلوب، 

  النادى الرياضي، الراحة
  الرتاكيب: نصب الفعل املضارع

القاعدة: ينصب الفعل املضارع مىت سبقه 
-إذن-لن-أحد النواصب األربعة هي: أن

  كي.
ن أكذب، األمثلة: أرجوا أن يعتدل اجلو، ل

لن أضرب القط، إذن تقيم عندنا، جئت  
  كي أتعّلم

     



  عند الطبيب: ١٣الباب 
املفردات: كرّة السّلة، أصاب، فحص، 

  شراء، تشعر
  الرتاكيب: جزم فعل املضارع

القاعدة: جيزم فعل املضارع إذا سبقه حرف 
جازم كاحلروف اآلتية، وهي: مل، وال 

  الناهية، وإن.
د درسه، مل يقبض األمثلة: مل حيفظ حمم

أحد على اللص، ال تأكل وأنت شبعا، إن 
تفتح نوافذ احلجرة يتجّدد هواؤها، ال تكثر 

  من الضحك

     

  السفر: ١٤الباب 
املفردات: الطائرة، طار يطري، إّجته يّتجه، 

  قلع يقلع، قضى يقضى
  الرتاكيب: كان وأخوا�ا

القاعدة: تدخل كان على املبتدأ واخلرب، 
ويسّمى امسها وتنصب الثاين  فرتفع األول

  ويسّمى خربها. 
مثل كان فيما تقدم صار وليس، وأصبح 
وأمسى وأضحى وظّل وبات وتسّمى هذه 

  األفعال أخوات كان.
األمثلة: كان الزحام شديدا، طار الثوب 

  اقصريا، ليس اخلادم قويّا، أصبح اجلّو ممطر 

     

  الروح التعاون: ١٥الباب 
اونية، حّد سواء، نشر، املفردات: الروح التع
  حّقق حيقق، األنانية

  الرتاكيب: إّن وأخوا�ا.
القاعدة: إنن وأن، وكأن، ولكن، وليت، 
ولعل، تدخل على املبتدأ واخلرب. فتنصب 
املبتدأ ويسّمى امسها، وترفع اخلرب ويسّم 

     



  خربها.
األمثلة: أّن االمتحان قريب، كأّن الكتاب 

قدمي، أستاذ، البيت جديد ولكن األثاث 
  لعّل املريض نائم

  خالد بن الوليد: ١٦الباب 
  املفردات: أصبح، أعلن، كسر، رجع، شارك

  الرتاكيب: النعت
القاعدة: النعت لفظ يدّل على صفة يف 
اسم قبله ويسّمى االسم املوصوف منعوتا. 

  النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره.
األمثلة: هذا كتاب مفيد، قرأت كتابا 

دا، هذا ميدان قبيح، رأيت يف ميدان مفي
  فسيح، تفّتحت الوردة اجلميلة

     

  يف الطريق: ١٧الباب 
املفردات: السوق، نافذة، حقيبة، يسقط، 

  حيتاج
الرتاكيب: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا
القاعدة: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا هي: ملا والم االمر.
غالم وملا يتهذب، طاب الزرع األمثلة: كرب ال

وملا حيصد، لتجتنب على النافذة، ليتقن  
  كّإلنسان عمله، لتجتنب كثرة املزاح

     

  الطقس: ١٨الباب 
املفردات: يتجّول، احلدائق، اختالف، 

  فاكهة، نقف
الرتاكيب: تقسيم االسم إىل مفرد ومثّىن 

  ومجع
القاعدة: اإلسم ينقسم إىل ثالثة أقسام: 

   ومجع.مفرد و مثّىن 

     



األمثلة: تعب العامل، حضر املهندس، 
تعب العامالن، تعب العمال، حضر 

  املهندسون
  يف حمطة القطارات: ١٩الباب 

املفردات: سّباك، وصل، أخشى، ممتعة، 
   أعطين

  الرتاكيب: تقسيم اجلمع
ينقسم اجلمع إىل ثالثة أقسام: مجع 
تكسري، مجع مذكر سامل، مجع مؤنث 

  سامل.
: حضر الرجال، قرأت الكتب، األمثلة

  أكلرمت الضيفات

     

  املرأة يف اإلسالم: ٢٠الباب 
املفردات: رائع، أدرك، يعامل، نصر، 

  يغضب
  الرتاكيب: العطف

  القاعدة: 
يعطف االسم على األسم، ويعطف  -١

الفعل على الفعل حبرف يسّمى حروف 
 العطف.

ما قبل حرف العطف يسمى معطوف  -٢
 وفا.عليه وما بعده يسمى معط

 من حروف العطف:  -٣

الواو: تفيد اجلمع  بني املعطوف واملعطوف 
  عليه يف حكم واحد

  الفاء: تفيد الرتتيب مع التعقيب (مباشرة)
ّمث: تفيد الرتتيب مع الرتاخي (وجود فرتة 

  زمنه)
  أو: تفيد التخيري (تعيني أحد الشيئني)

     



ال: تفيد إثبات احلكم للمعطوف عليه 
  ونفيه عن املعطوف

تفيد االستدرك (ال بّد أن يسبقها  لكن:
 نفي أو �ـي)

املعطوف يّتبع املعطوف عليه يف  -٤
  االعراب: (الرفع والنصب واجلر واجلزم)

عدم تدريس القواعد   ٤
النحوية العربية إال 

بعد التأكد من قدرة 
املتعلم األجنيب على 

التمييز بني األصوات 
  ونطق املفردات

  "السكن: "١الباب 
  املفردات:

أسكن، حّي املطار، حّي اجلامعة، شّقة،  
  رقم.

  الرتاكيب: اجلملة املفيدة
القاعدة: الرتكيب الذي يفيد فائدة تامة 

  يسمى مجلة مفيدة، ويسمى أيضا كالما.
الشمس طالعة، شم  األمثلة: البيت كبري،

  علي وردة، يعيش السمك يف املاء.

     

  : يف العطلة٢الباب 
مباشرة، رغبة،  املفردات: العطلة، تقطع،

  اجلرس
  الرتاكيب: أجزاء اجلملة

القاعدة: الكلمة ثالثة أنواع: أسم، وفعل، 
  وحرف.

فاإلسم: كل لفظ يسمى به إنسان أو 
حيوان، أو نبات، أو مجاد، أو أّي شيء 

  آخر
والفعل: كّل لفظ يدّل على حصول عمل 

  يف زمن خاص
واحلرف: كّل لفظ ال يظهر معناه كامال إال 

  مع غريه
ألمثلة: ركب عيسى احلصان، يضرب حممد ا

  الكلب، ينام الطفل على السرير.

     



  : التعلم٣الباب 
املفردات: تستغرق، حواىل، أحفظ، 

  النجاح، مهمّ 
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

  املاضى)
القاعدة: الفعل املاضى هو كّل فعل يدّل 

  على حصول عمل يف الومن املاضى.
س املدرس، باضت الدجاجة، مثال: جل

  جاءت األمّ 

     

  آداب املتعلم: ٤الباب 
املفردات: اغتنم يغتنم، صالح، عالقة، أثر، 

  رذائل
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

  املضارع)
القاعدة: الفعل املضارع هو كّل فعل يدّل 
على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو 

مبدوءا حبرف  املستقبل. وال بّد أن يكون
من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون 

  والياء والتاء.
األمثلة: أفتح الباب، أغسل املالبس، تأكل 

  البنت، تذبل الوردة

     

  القاضي العادل: ٥الباب
املفردات: أّدى يؤّدى، مكث ميكث، سّلم 

  يسّلم، فحص يفحص، أعاد يعيد
الرتاكيب: تقسيم الفعل باعتبار زمنه (فعل 

  مر)األ
القاعدة: فعل األمر هو كّل فعل يطلب به 

  حصول شيء يف الزمان
األمثلة: ادخل الغرفة، من مبكرا، اجلس 

  على الكرسي، تعلم باجلّد.

     



  يف املكتبة: ٦الباب 
املفردات: ملّخص، القصة الفكاهّية، 

  التسجيل، كما نشاء، مقرر
  الرتاكيب: الفاعل

ّل على القاعدة: اسم مرفوع تقّدمه فعل، ود
  الذي فعل الفعل. 

األمثلة: طار العصفور، لعب الولد، ينام 
  الطفب، يعود الولد إىل البيت

     

  عمر بن اخلطاب: ٧الباب 
املفردات: شجاع، خاف، شاهد، انطلق، 

  شبع
  الرتاكيب: املفعول به

القاعدة: املفعول به اسم منصوب وقع عليه 
  فعل الفاعل.

يع البائع األمثلة: أكل الولد الطعام،يب
اللحم، يلبس الولد اللباس، يصيد الثعلب 

  دجاجة

     

  تعاليم اإلسالم: ٨الباب 
املفردات: صلى يصلى، أقام يقيم، ضاق 

  يضيق، الصالة املفروضة، صالة الرتاويح
  الرتاكيب: املوازنة بني الفاعل ومفعول به

  النتائج: 
  أّن كّل الفاعل وكّل مفعول به اسم -١
 صدر عنه الفعل أّن الفاعل هو الذي -٢
أّن املفعول به هو الذي وقع عليه  -٣

 الفعل
 أّن الفاعل آخره مرفوع -٤
 أّن املفعول به آخره منصوب -٥

األمثلة: جيّر احلصان العجلة، قطف الغالم 

     



الزهرة، رفس الالعب الكرة، يسمع الرجل 
  األغنية
  خدجية بنت خويلد: ٩الباب 

املفردات: كسب، حدث، وجد، أمر، 
  أخرب
  كيب: املبتدأ واخلربالرتا 

القاعدة: املبتدأ هو اسم مرفوع يف أّول 
اجلملة. اخلرب هو اسم مرفوع يكون مع 

  املبتدأ مجلة مفيدة.
األمثلة: التفاحة حلوة، الصورة مجيلة، 

  النظافة واجبة، األرض مستديرة

     

  اقرتاح طالب: ١٠الباب 
املفردات: اقرتاح، مزدمحًا، انتقل ينتقل، 

  اقرتب، أظنّ 
  الرتاكيب: اجلملة الفعلية

القاعدة: كّل مجلة ترتكب من فعل وفاعل 
  تسّمى مجلة فعلية.

األمثلة: يسقط الثلج، ينام الرجل، خذ 
  الكتاب

     

  احلكومة: ١١الباب 
املفردات: املظاهرة، احملكمة الدستورية، 

  الدميوقراطية، اإلصالح، االستقالل
  الرتاكيب: اجلملةاإلمسية

مجلة ترتكب من مبتدأ وخرب  القاعدة: كلّ 
  تسّمى مجلة إمسية.

األمثلة: الدار واسعة، اجلّو معتدل، الغبار 
  ثائر، الشارع مزدحم، الطريق واسع

     

  إصابة املرض -: ١٢الباب 
املفردات: مشغول، مغص، مطلوب، 

  النادى الرياضي، الراحة

     



  الرتاكيب: نصب الفعل املضارع
ىت سبقه القاعدة: ينصب الفعل املضارع م

-إذن-لن-أحد النواصب األربعة هي: أن
  كي.

األمثلة: أرجوا أن يعتدل اجلو، لن أكذب، 
لن أضرب القط، إذن تقيم عندنا، جئت  

  كي أتعّلم
  عند الطبيب: ١٣الباب 

املفردات: كرّة السّلة، أصاب، فحص، 
  شراء، تشعر

  الرتاكيب: جزم فعل املضارع
سبقه حرف القاعدة: جيزم فعل املضارع إذا 

جازم كاحلروف اآلتية، وهي: مل، وال 
  الناهية، وإن.

األمثلة: مل حيفظ حممد درسه، مل يقبض 
أحد على اللص، ال تأكل وأنت شبعا، إن 
تفتح نوافذ احلجرة يتجّدد هواؤها، ال تكثر 

  من الضحك

     

  السفر: ١٤الباب 
املفردات: الطائرة، طار يطري، إّجته يّتجه، 

  يقضىقلع يقلع، قضى 
  الرتاكيب: كان وأخوا�ا

القاعدة: تدخل كان على املبتدأ واخلرب، 
فرتفع األول ويسّمى امسها وتنصب الثاين 

  ويسّمى خربها. 
مثل كان فيما تقدم صار وليس، وأصبح 
وأمسى وأضحى وظّل وبات وتسّمى هذه 

  األفعال أخوات كان.
األمثلة: كان الزحام شديدا، طار الثوب 

  اادم قويّا، أصبح اجلّو ممطر قصريا، ليس اخل

     



  الروح التعاون: ١٥الباب 
املفردات: الروح التعاونية، حّد سواء، نشر، 

  حّقق حيقق، األنانية
  الرتاكيب: إّن وأخوا�ا.

القاعدة: إنن وأن، وكأن، ولكن، وليت، 
ولعل، تدخل على املبتدأ واخلرب. فتنصب 
املبتدأ ويسّمى امسها، وترفع اخلرب ويسّم 

  خربها.
األمثلة: أّن االمتحان قريب، كأّن الكتاب 
أستاذ، البيت جديد ولكن األثاث قدمي، 

  لعّل املريض نائم

     

  خالد بن الوليد: ١٦الباب 
  املفردات: أصبح، أعلن، كسر، رجع، شارك

  الرتاكيب: النعت
القاعدة: النعت لفظ يدّل على صفة يف 
اسم قبله ويسّمى االسم املوصوف منعوتا. 

  النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره.
األمثلة: هذا كتاب مفيد، قرأت كتابا 
مفيدا، هذا ميدان قبيح، رأيت يف ميدان 

  فسيح، تفّتحت الوردة اجلميلة

     

  يف الطريق: ١٧الباب 
املفردات: السوق، نافذة، حقيبة، يسقط، 

  حيتاج
الرتاكيب: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا
اعدة: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا الق

  واحدا هي: ملا والم االمر.
األمثلة: كرب الغالم وملا يتهذب، طاب الزرع 
وملا حيصد، لتجتنب على النافذة، ليتقن  

  كّإلنسان عمله، لتجتنب كثرة املزاح

     



  الطقس: ١٨الباب 
املفردات: يتجّول، احلدائق، اختالف، 

  فاكهة، نقف
م االسم إىل مفرد ومثّىن الرتاكيب: تقسي

  ومجع
القاعدة: اإلسم ينقسم إىل ثالثة أقسام: 

  مفرد و مثّىن ومجع.
األمثلة: تعب العامل، حضر املهندس، 
تعب العامالن، تعب العمال، حضر 

  املهندسون

     

  يف حمطة القطارات: ١٩الباب 
املفردات: سّباك، وصل، أخشى، ممتعة، 

   أعطين
  الرتاكيب: تقسيم اجلمع

ينقسم اجلمع إىل ثالثة أقسام: مجع 
تكسري، مجع مذكر سامل، مجع مؤنث 

  سامل.
األمثلة: حضر الرجال، قرأت الكتب، 

  أكلرمت الضيفات

     

  املرأة يف اإلسالم: ٢٠الباب 
املفردات: رائع، أدرك، يعامل، نصر، 

  يغضب
  الرتاكيب: العطف

  القاعدة: 
يعطف االسم على األسم، ويعطف  -١

فعل حبرف يسّمى حروف الفعل على ال
 العطف.

ما قبل حرف العطف يسمى معطوف  -٢
 عليه وما بعده يسمى معطوفا.

     



 من حروف العطف:  -٣

الواو: تفيد اجلمع  بني املعطوف واملعطوف 
  عليه يف حكم واحد

  الفاء: تفيد الرتتيب مع التعقيب (مباشرة)
ّمث: تفيد الرتتيب مع الرتاخي (وجود فرتة 

  زمنه)
   (تعيني أحد الشيئني)أو: تفيد التخيري

ال: تفيد إثبات احلكم للمعطوف عليه 
  ونفيه عن املعطوف

لكن: تفيد االستدرك (ال بّد أن يسبقها 
 نفي أو �ـي)

املعطوف يّتبع املعطوف عليه يف  -٤
  االعراب: (الرفع والنصب واجلر واجلزم)

تقدمي كتاب مستقل   ٥
للمفردات اللغوية 

حيوي مفردات اللغة 
 الكتب املقدمة يف

  املقررة

     

تقدمي املفردات   ٦
اللغوية وشرحها يف 

اهلامش يف نفس 
الصفحة يف كتاب 
الطالب األساسي 

  أي يف �اية الصفحة

     

  "السكن: "١الباب تقدمي املفردات   ٧
  املفردات:

     



اجلديدة يف بداية 
  املوضوع وقبل املنت

أسكن، حّي املطار، حّي اجلامعة، شّقة،  
  رقم.

  جلملة املفيدةالرتاكيب: ا
القاعدة: الرتكيب الذي يفيد فائدة تامة 

  يسمى مجلة مفيدة، ويسمى أيضا كالما.
الشمس طالعة، شم  األمثلة: البيت كبري،

  علي وردة، يعيش السمك يف املاء.
  : يف العطلة٢الباب 

املفردات: العطلة، تقطع، مباشرة، رغبة، 
  اجلرس

  الرتاكيب: أجزاء اجلملة
لكلمة ثالثة أنواع: أسم، وفعل، القاعدة: ا

  وحرف.
فاإلسم: كل لفظ يسمى به إنسان أو 
حيوان، أو نبات، أو مجاد، أو أّي شيء 

  آخر
والفعل: كّل لفظ يدّل على حصول عمل 

  يف زمن خاص
واحلرف: كّل لفظ ال يظهر معناه كامال إال 

  مع غريه
األمثلة: ركب عيسى احلصان، يضرب حممد 

  لى السرير.الكلب، ينام الطفل ع

     

  : التعلم٣الباب 
املفردات: تستغرق، حواىل، أحفظ، 

  النجاح، مهمّ 
الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 

  املاضى)
القاعدة: الفعل املاضى هو كّل فعل يدّل 

  على حصول عمل يف الومن املاضى.
مثال: جلس املدرس، باضت الدجاجة، 

     



  جاءت األمّ 
  املتعلمآداب : ٤الباب 

املفردات: اغتنم يغتنم، صالح، عالقة، أثر، 
  رذائل

الرتاكيب: تنقسم الفعل باعتبار زمنه (الفعل 
  املضارع)

القاعدة: الفعل املضارع هو كّل فعل يدّل 
على حصول عمل يف الزمن احلاضر أو 
املستقبل. وال بّد أن يكون مبدوءا حبرف 
من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون 

  والتاء. والياء
األمثلة: أفتح الباب، أغسل املالبس، تأكل 

  البنت، تذبل الوردة

     

  القاضي العادل: ٥الباب
املفردات: أّدى يؤّدى، مكث ميكث، سّلم 

  يسّلم، فحص يفحص، أعاد يعيد
الرتاكيب: تقسيم الفعل باعتبار زمنه (فعل 

  األمر)
القاعدة: فعل األمر هو كّل فعل يطلب به 

  الزمانحصول شيء يف 
األمثلة: ادخل الغرفة، من مبكرا، اجلس 

  على الكرسي، تعلم باجلّد.

     

  يف املكتبة: ٦الباب 
املفردات: ملّخص، القصة الفكاهّية، 

  التسجيل، كما نشاء، مقرر
  الرتاكيب: الفاعل

القاعدة: اسم مرفوع تقّدمه فعل، ودّل على 
  الذي فعل الفعل. 

د، ينام األمثلة: طار العصفور، لعب الول
  الطفب، يعود الولد إىل البيت

     



  عمر بن اخلطاب: ٧الباب 
املفردات: شجاع، خاف، شاهد، انطلق، 

  شبع
  الرتاكيب: املفعول به

القاعدة: املفعول به اسم منصوب وقع عليه 
  فعل الفاعل.

األمثلة: أكل الولد الطعام،يبيع البائع 
اللحم، يلبس الولد اللباس، يصيد الثعلب 

  دجاجة

     

  تعاليم اإلسالم: ٨الباب 
املفردات: صلى يصلى، أقام يقيم، ضاق 

  يضيق، الصالة املفروضة، صالة الرتاويح
  الرتاكيب: املوازنة بني الفاعل ومفعول به

  النتائج: 
  أّن كّل الفاعل وكّل مفعول به اسم -١
 أّن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل -٢
أّن املفعول به هو الذي وقع عليه  -٣

 الفعل
 ّن الفاعل آخره مرفوعأ -٤
 أّن املفعول به آخره منصوب -٥

األمثلة: جيّر احلصان العجلة، قطف الغالم 
الزهرة، رفس الالعب الكرة، يسمع الرجل 

  األغنية

     

  خدجية بنت خويلد: ٩الباب 
املفردات: كسب، حدث، وجد، أمر، 

  أخرب
  الرتاكيب: املبتدأ واخلرب

ّول القاعدة: املبتدأ هو اسم مرفوع يف أ
اجلملة. اخلرب هو اسم مرفوع يكون مع 

     



  املبتدأ مجلة مفيدة.
األمثلة: التفاحة حلوة، الصورة مجيلة، 

  النظافة واجبة، األرض مستديرة
  اقرتاح طالب: ١٠الباب 

املفردات: اقرتاح، مزدمحًا، انتقل ينتقل، 
  اقرتب، أظنّ 

  الرتاكيب: اجلملة الفعلية
فعل وفاعل القاعدة: كّل مجلة ترتكب من 

  تسّمى مجلة فعلية.
األمثلة: يسقط الثلج، ينام الرجل، خذ 

  الكتاب

     

  احلكومة: ١١الباب 
املفردات: املظاهرة، احملكمة الدستورية، 

  الدميوقراطية، اإلصالح، االستقالل
  الرتاكيب: اجلملةاإلمسية

القاعدة: كّل مجلة ترتكب من مبتدأ وخرب 
  تسّمى مجلة إمسية.

لدار واسعة، اجلّو معتدل، الغبار األمثلة: ا
  ثائر، الشارع مزدحم، الطريق واسع

     

  إصابة املرض -: ١٢الباب 
املفردات: مشغول، مغص، مطلوب، 

  النادى الرياضي، الراحة
  الرتاكيب: نصب الفعل املضارع

القاعدة: ينصب الفعل املضارع مىت سبقه 
-إذن-لن-أحد النواصب األربعة هي: أن

  كي.
أرجوا أن يعتدل اجلو، لن أكذب،  األمثلة:

لن أضرب القط، إذن تقيم عندنا، جئت  
  كي أتعّلم

     

       عند الطبيب: ١٣الباب 



املفردات: كرّة السّلة، أصاب، فحص، 
  شراء، تشعر

  الرتاكيب: جزم فعل املضارع
القاعدة: جيزم فعل املضارع إذا سبقه حرف 
جازم كاحلروف اآلتية، وهي: مل، وال 

  ن.الناهية، وإ
األمثلة: مل حيفظ حممد درسه، مل يقبض 
أحد على اللص، ال تأكل وأنت شبعا، إن 
تفتح نوافذ احلجرة يتجّدد هواؤها، ال تكثر 

  من الضحك
  السفر: ١٤الباب 

املفردات: الطائرة، طار يطري، إّجته يّتجه، 
  قلع يقلع، قضى يقضى
  الرتاكيب: كان وأخوا�ا

تدأ واخلرب، القاعدة: تدخل كان على املب
فرتفع األول ويسّمى امسها وتنصب الثاين 

  ويسّمى خربها. 
مثل كان فيما تقدم صار وليس، وأصبح 
وأمسى وأضحى وظّل وبات وتسّمى هذه 

  األفعال أخوات كان.
األمثلة: كان الزحام شديدا، طار الثوب 

  اقصريا، ليس اخلادم قويّا، أصبح اجلّو ممطر 

     

  ونالروح التعا: ١٥الباب 
املفردات: الروح التعاونية، حّد سواء، نشر، 

  حّقق حيقق، األنانية
  الرتاكيب: إّن وأخوا�ا.

القاعدة: إنن وأن، وكأن، ولكن، وليت، 
ولعل، تدخل على املبتدأ واخلرب. فتنصب 
املبتدأ ويسّمى امسها، وترفع اخلرب ويسّم 

  خربها.

     



األمثلة: أّن االمتحان قريب، كأّن الكتاب 
البيت جديد ولكن األثاث قدمي، أستاذ، 

  لعّل املريض نائم
  خالد بن الوليد: ١٦الباب 

  املفردات: أصبح، أعلن، كسر، رجع، شارك
  الرتاكيب: النعت

القاعدة: النعت لفظ يدّل على صفة يف 
اسم قبله ويسّمى االسم املوصوف منعوتا. 

  النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره.
اب مفيد، قرأت كتابا األمثلة: هذا كت

مفيدا، هذا ميدان قبيح، رأيت يف ميدان 
  فسيح، تفّتحت الوردة اجلميلة

     

  يف الطريق: ١٧الباب 
املفردات: السوق، نافذة، حقيبة، يسقط، 

  حيتاج
الرتاكيب: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  واحدا
القاعدة: األدوات اليت جتزم فعال مضارعا 

  االمر. واحدا هي: ملا والم
األمثلة: كرب الغالم وملا يتهذب، طاب الزرع 
وملا حيصد، لتجتنب على النافذة، ليتقن  

  كّإلنسان عمله، لتجتنب كثرة املزاح

     

  الطقس: ١٨الباب 
املفردات: يتجّول، احلدائق، اختالف، 

  فاكهة، نقف
الرتاكيب: تقسيم االسم إىل مفرد ومثّىن 

  ومجع
ثالثة أقسام: القاعدة: اإلسم ينقسم إىل 

  مفرد و مثّىن ومجع.
األمثلة: تعب العامل، حضر املهندس، 

     



تعب العامالن، تعب العمال، حضر 
  املهندسون

  يف حمطة القطارات: ١٩الباب 
املفردات: سّباك، وصل، أخشى، ممتعة، 

   أعطين
  الرتاكيب: تقسيم اجلمع

ينقسم اجلمع إىل ثالثة أقسام: مجع 
مجع مؤنث  تكسري، مجع مذكر سامل،

  سامل.
األمثلة: حضر الرجال، قرأت الكتب، 

  أكلرمت الضيفات

     

  املرأة يف اإلسالم: ٢٠الباب 
املفردات: رائع، أدرك، يعامل، نصر، 

  يغضب
  الرتاكيب: العطف

  القاعدة: 
يعطف االسم على األسم، ويعطف  -١

الفعل على الفعل حبرف يسّمى حروف 
 العطف.

 ما قبل حرف العطف يسمى معطوف -٢
 عليه وما بعده يسمى معطوفا.

 من حروف العطف:  -٣

الواو: تفيد اجلمع  بني املعطوف واملعطوف 
  عليه يف حكم واحد

  الفاء: تفيد الرتتيب مع التعقيب (مباشرة)
ّمث: تفيد الرتتيب مع الرتاخي (وجود فرتة 

  زمنه)
  أو: تفيد التخيري (تعيني أحد الشيئني)

ه ال: تفيد إثبات احلكم للمعطوف علي

     



  ونفيه عن املعطوف
لكن: تفيد االستدرك (ال بّد أن يسبقها 

 نفي أو �ـي)
املعطوف يّتبع املعطوف عليه يف  -٤

  االعراب: (الرفع والنصب واجلر واجلزم)

  
اعتمادا على قائمة التدقيق عن التحليل األسس اللغوية والرتبوية السابق تستطيع 

وية يف املواد التعليمية مبعهد سونان أمبيل الباحثة  أن تعرف أّن األسس اللغوية والرتب
العاىل تبلغ درجة جّيد جدا ألّن مخسة من سبعة بنود مناسبة مبعيار األسس اللغوية 

  والرتبوية.
من قائمة التدقيق السابق ختلص الباحثة أن املواد التعليمية مبعهد سونان أمبيل 

إعداد املواد التعليمية وهي األسس العاىل تبلغ درجة جّيد ّجدا ألنــها تستوىف األسس يف 
 اللغوية والرتبوية.

  

  
  

  

 

  

  

  



  



  الفصل الرابع

  اإلختتام

 الخالصة  - أ

 اللغوية والرتبوية عرف أّن األسستأن  الباحثة ستطيعتاعتمادا على التحليل السابق 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مبعهد سونان أمبيل العاىل يف املواد التعليمية

بة مبعيار ألّن مخسة من سبعة بنود مناس جّيد جّدا تبلغ درجة احلكومية ماالنق

  األسس اللغوية والرتبوية.

 االقتراحات  - ب

ملعهد سونان أمبيل العايل لتنمية املواد التعليمية من ناحية احملتوى  ينبغي - ١

 وتزيد املفردات.

سونان أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  لمعهدل ينبغي - ٢

 يفرق كتب التعليمية لفصل املتفرقة. احلكومية ماالنق أن

وجود املفردات اللغوية وشرحها يف اهلامش يف نفس الصفحة يف �اية  - ٣

  الصفحة يف الكتاب. 

 

  



  قائمة المراجع

  قائمة المراجع العربية

الدكتور أوريل حبر الدين. فقه اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة. ماالنق: 

  م٢٠٠٩

التعليمية لربامج تعليم العربية.  دليل عمل يف إعداد املواد .الدكتور رشدي أمحد طعيمة

  م.١٩٨٠:مكة املكرمة

إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بــها.  .الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان

  ٢٠١١:الرياض

  ١٩٨٤الدكتور حممد على اخلويل. أساليب تدريس اللغة العربية. 

إلعداد الكتاب التعليمي يف اللغة اشرتاطات مقرتحة  .الدكتور موفق عبداهللا القصريي

  دون مطبع:العربية كلغة أجنبية. كوال ملبور ماليزيا

أسس إعداد الكتب التعليمية  .الدكتور ناصر عبداهللا الغاىل و الدكتور عبد احلميد عبداهللا

  ١٩٩١:لغري الناطقني بـالعربية. الرياض

كاتب ٢٠١٣ .م ماالنجوالنا مالك إبراهيمعهد سونان امبيل العايل جامعة م. دليل

  املعهد
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 قسم تعليم اللغة العربية
   كلية علوم التربية واعداد المعلمين

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 

 حجة استشارة المشرف
  : ربيعة العدوية      االسم

  ١٠١٥٠٠٤٢:     رقم القيد
تقومي املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبعهد سونان :   موضوع البحث

أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ماالنق

  : الدكتور نور هادي املاجستري  املشرف
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم

  الفصل األول والثاين ٢٠١٤فربايري  ٠٢ - ١
  موافقة للفصل األول والثاين ٢٠١٤فربايري  ١٢ - ٢

٣ - 
الفصل الثالث والفصل  ٢٠١٤ماريس  ٢٧

 الرابع
 

  موافقة للفصل الثالث والرابع ٢٠١٤أبريل  ٣ - ٤

٥ - 
 -موافقة للفصل األول  ٢٠١٤أبريل  ٧

 الرابع
 

  
  مبعرفة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  
  الدكتورة مملوؤة احلسنة املاجستري

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف: 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



  السيرة الذاتية للباحثة
 المعلومات الشخصية  - أ

 ربيعة العدوية:                      االسم .١
 .١٩٩٢ يويل ١٠، توبان: مكان وتاريخ الوالدة      .٢
 ث:مؤن  اجلنس .٣
 ةإندونيسياجلنسية                  : .٤
 : مسلمةالديانة                    .٥
 :اجلاوية إندونيسيةاللغة املستخدمة          .٦
 جعفر صديق: اسم الوالد                .٧
 سيت بدرية: اسم الوالدة               .٨
 إصالح الزاكية:                   تاألخ .٩
 أمحد خريالدين و حمّمد شيخ املصدوق:        األخ .١٠
 توبان -  تامباك بويو –  فابيان : العنوان األصلي          .١١
 مبىن أّم سلمة معهد سونان أمبيل العاىل:  العنوان مباالنج           .١٢
 ٠٨٥٧٥٥١٤٣٣٦٩:  رقم اجلوال               .١٣
 robeeah_saronggi@yahoo.com:الربيد اإللكرتوين          .١٤

  
  
  
  
 



 المرحلة العلمية  - ب

  لرقم

  السنة  الدراسة

 – فابيان" مسلمةاألطفال " روضة   .١
  توبان - تامباك بويو

١٩٩٦ - 
١٩٩٨  

 فابيان ٤٠٦ احلكومية املدرسة اإلبتدائية   .٢
  توبان - تامباك بويو –

١٩٩٨ - 
٢٠٠٤  

 "٥-٤" املتوسطة اإلسالميةاملدرسة    .٣
  توبان – تامباك بويو – فابيان

٢٠٠٤ - 
٢٠٠٧  

 – سارانج" األنوار" العاليةاملدرسة    .٤
  جاوى الوسطى – رمبانج

٢٠٠٧ - 
٢٠١٠  

اإلسالمية  جامعة موالنا مالك إبراهيم   .٥
احلكومية مباالنق كلية العلوم اإلنسانية قسم تعليم 

  اللغة العربية

٢٠١٠ - 
٢٠١٤  
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