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ال فه  (Ayo Belajar Bahasa Arabحتليل كتاب اللغة العربية لطالب املدرسة اإلبتدائية ) .2019نعمة.اخلريية، 
 تعليم ،رياملاجسترسالة  ،)دراسة حتليلية تقوميية( جالل السيوطى و أخرون و سريي صباحة و أمحد شيخ الدين

 .املاجسرت ور زهر الفىتالدكت :املشرف .احلكومية اإلسالمية فونوروغو جامعة العليا، الدراسات كلية العربية، اللغة
 عليانا مصلحة املاجستري رزق :اللغوي املدقق

 .دراسة حتليلية تقوميية اللغة العربية، مواد كتاب التعليم:  الكلمات األساسية
التعليم هو التفاعل بني املعلمني و املتعلمني أو الطالب و موارد التعلم ىف بيئة حمددة. و أما اللغة 
العربية هى الكلمات الىت مؤلفة و مستخدمة من العرب للتعبري عن اعراضهم. من التعرفني أن التعليم اللغة العربية 

اللغة العربية و نطاقها. فاملسئلة احملددة ىف هذه الرسالة هي عملية التعليم اللغة العربية هبدف تسهيل فهم الطالب ب
هى ما واقع املواد التعليمية عن تنظيم املواد واملفردات و أساليب التقومي املستخدمة ىف كتاب تعليم اللغة العربية 

ظيم املواد باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. وهتدف هذه رسالة املاجستري على ثالثة أمور، وهي كيف استخدام تن
 . 2013واملفردات و اساليب التقومي ىف كتاب اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية على أساس املنهج الدراسي 

وأساليب مجع البيانات املستخدمة ىف هذه الرسالة املاجستري هى املالحظة هى مراقبة كتب اللغة 
والسادس. و حتليل البحث استخدمته الباحثة للصف الرابع واخلامس  2013العربية على أساس املنهج الدراسي 

هو البحث التقوميى هو األنشطة الىت تبحث ىف أسباب الضعف. وغرض البحث التقوميي هو للبحث عن نقاط 
 الضعف و تنفيذه ىف كتاب اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية للصف الرابع و اخلامس و السادس. 

( من حيث تنظيم الكتاب من جهة بنية الدرس كان هذا الكتاب ال 1وأما نتيجة البحث فهى: )              
توجد بعناصر الذى ينبغى ان يستوىف ىف كتاب التعليمى يعىن مهارة اإلستماع. و ىف كتاب اللغة العربية الصف 

لية الصحيحة، كما قال الشيخ السادس الذى الفه امحد شيخ الدين كان كتابة مواد القواعد خمالفة للقواعد احلا
( املفردات املستخدمة بصورة القرأة القصرية أوتقدمي الصورة قبل أن تستخدم املفردات، أن 2املصطفى الغاليىن. )

تكون املفردات من األمساء واألفعال، وسهولة الكتابة، مث  يستخدم هذا الكتاب املفردات الوظيفية. وأم ا عدد 
( أساليب التقومي 3مفردات ) 300العربية الصف الرابع واخلامس والسادس حوايل املفردات ىف كتاب اللغة 

يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع واخلامس والسادس لطالب املدرسة اإلبتدائي ة اإلسالمية  املستخدمة 
يبات على الرتاكيب التدر ، و التدريبات على القراءة، و املفرداتالتدريبات على  تتكون على ثالثة أنواع وهي:

  )القواعد(
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 
Khoiriyah, Nikmatul. 2019. Analysis of book Arabic teaching for Islamic 

elementary school (Ayo Belajar Bahasa Arab) By Jalal Suyuti dkk, Sri 

Shabbahatun dan A. Syaekhudin (Evaluative Analysis Study), Advisor: Zahrul 

Fata, ph.D . Proofreader : Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I  

 

Keywords: Arabic Language Learning Material, Evaluative Analysis 

 

Learning is the interaction of students, educators and learning resources in a 

learning environment. While Arabic is words that are compiled and used by Arabs 

to express their purpose. From these two meanings it can be argued that learning 

Arabic is the process of learning Arabic in order to make it easier for students to 

understand Arabic and its scope. 

The formulation of the problem in this study is how the writing and use of 

material structure, mufrodat (vocabulary) and evaluation in the Arabic language 

books of  Islamic elementary school for students in grades IV, V, and VI.  

For data collection methods used by the author are observations, that is 

observations of Arabic-language books class IV, V, and VI for Islamic elementary 

schools. And the data analysis used by the researcher is evaluative research 

analysis, which is an analysis of the strengths and weaknesses of the material that 

includes material structure, vocabulary and evaluation in Arabic language books 

for class IV, V, and VI Islamic Elementary School.  

The results of this study are: 1) The listening skill material is not available 

in Arabic books in grades IV, V, and VI and Qowaid material in class VI Arabic 

books do not comply with the correct rules according to Syaikh Musthofa Al-

ghulayani in jami'ud durus. 2) Mufrodat which is used in the form of short stories 

or pictures before using vocabulary, mufrodat consists of isim and fiil, mufrodat is 

easy to write, mufrodat uses informal / formal language. The total  of Mufrodate 

in Arabic books in class IV, V, and VI is around 300 mufrodats. 3. Evaluation used 

consists of three types, that is : 1. Evaluation for mufrodat / vocabulary. 2. 

Evaluation for Qiro'ah 3. Evaluation for grammar (Qowa'id) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 
Khoiriyah, Nikmatul. 2019. Analisis Buku Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah 

(Ayo Belajar Bahasa Arab) Karya Jalal Suyuti dkk, Sri Shabbahatun dan A. 

Syaekhudin (Study analisis evaluative), Pembimbing: Zahrul Fata, ph.D. 

Proofreader : Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I  

 

Kata Kunci:  Materi Pembelajaran Bahasa Arab, Analisis Evaluative   

Pembelajaran adalah interaksi peserta didik, pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan Bahasa arab adalah kata-kata yang 

disusun dan digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-

tujuan mereka. Dari kedua pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa 

pembelajaran bahasa Arab adalah proses belajar bahasa Arab dengan tujuan 

memudahkan peserta didik memahami bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penulisan dan penggunaan susunan materi , mufrodat (kosa kata) dan Evaluasi 

dalam buku bahasa arab MI bagi siswa kelas IV, V, dan VI. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penulisan dan 

penggunaan susunan materi, mufrodat (kosa kata) dan evaluasi dalam buku bahasa 

Arab bagi siswa MI kelas IV, V, dan VI. 

Untuk metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

observasi, yaitu observasi buku bahasa Arab kelas IV, V, dan VI untuk Madrasah 

Ibtidaiyah. Dan analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis penelitian 

evaluative yaitu analisis mengenai kekuatan dan kelemahan materi yang 

mencakup susunan materi, kosa kata dan evaluasi dalam buku bahasa Arab untuk 

kelas IV, V, dan VI Madrasah Ibtidaiyah. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Materi ketrampilan mendengar tidak 

ada pada buku bahasa arab kelas IV, V, dan VI dan Materi Qowaid pada buku 

bahasa Arab kelas VI tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut Syaikh 

Musthofa Al-ghulayani dalam kitab Jami’ud durus. 2) Mufrodat yang digunakan 

dalam bentuk cerita pendek atau di tampilkan gambar sebelum menggunakan kosa 

kata, mufrodat terdiri dari isim dan fi’il, mufrodatnya mudah dalam penulisan, 

mufrodat menggunakan bahasa resmi/formal. Adapun jumlah mufrodat dalam 

buku bahasa Arab kelas IV, V, dan VI kira-kira berjumlah 300 mufrodat. 3. 

Evaluasi yang digunakan terdiri dari tiga macam yaitu: 1. Evaluasi untuk 

mufrodat/kosa kata. 2. Evaluasi untuk Qiro’ah 3. Evaluasi untuk tata bahasa 

(Qowa’id) 
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 الباب األول
 المقدمة

 
 خلفية البحث  .أ﴾ ﴿

فهي الىت يتخذها املرء للتعبري عما  الفرد، ان اللغة وظيفة كربى ىف حياة
وللغة دور  جييش نفسه من احاسات افكار وهى وسيلة التصال املرء بغريه.

 1هام يف حياة اجلتمع فهي اداة التفاهم بني الفرد واجلماعات.

غة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل كما أن أمهية تعلم هذه اللغة لل  و 
لغة املسلمني خاصة ولغة العامل عموما. ومن تزيد يوما بعد يوم، ألهنا من 

لغة القرآن الكرمي ولغة عليه  ـَىسا  الذ  ب األمكانتها كلغة املسلمني بأهنا 
 عليها تعتمدأن لغة عاملية باعتبارها أما مكانتها  2،الرتاث العريبولغة  الصالة
األممية، ويف عمل يف امل ظمات الدولية واإلقليمية، ويف احملافل واللقاءات اللغات 

 3.بعد اإلجنليزية التواصل الفكر  واالجتماعي واالقتصاد  بني خمتلف األقطار
من حيث االنتشار، تُعد  اللغة العربية اللغة اخلامسة يف العامل بعد اللغة الصي ية 

 4واإلجنيليزية واهل دية واألسبانية.

هي أمور مهمة  اللغة العربية من احدى املواد التعليمية. واملواد التعليمية
هي إحدى العوامل وهي كروح العملية التعليمية و كذلك  ،يف عملية التعليم

و تغري  دور املعلم و املتعلم يف عملية التعليم بعد وجود  ،املؤثرة يف جودة التعليم
                                                 

 .9، (1986)سورية : دارالفكر,  ،تدريس اللغة العربية قطر جورت الركاىب,  1
 35، (2002قاهرة: دار الفكر العريب، )ال تدريس ف ون اللغة العربية،، على أمحد مدكور2
 7 دون تاريخ، ،تعليمها وتعلمها يف إندونيسيا احلديثة، قراءة واقعية منوذجيةاللغة العربية: إعداد دحية مسقان، 3
)إيسيسكو: م شورات امل ظمة  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري ال اطقني هبا، أمحد رشد  طعيمة وكامل ال اقة4

 10(. 2003اإلسالمية والعلوم والثقافة، 
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ليس املعلم مصدرا رئيسيا حلصول على املواد التعليمية و ه اك  ،املواد التعليمية
 و اجلرائد ،لطالب عليها، كالكتاب التعليمي و الشريطمصادر أخرى ليحصل ا

من أمور هى  مصادر املعلومات كمواد دراسية فأم ا وسائل اإلعالم و غريها. و
مهمة ىف زيادة وترقية فعالية التعليم. اعتمدت املواد الدراسية ىف عملية التعليم 

ملواد الدراسية بقدرة املعلمني تطورا كان أم استخداما، حبيث أن خطوات تطور ا
اجليدة وإحتياجات املؤهلة حتتاج إىل رقابة. عالوة على ذالك طلب عليها 

     5املدر  ىف معرفة املواد الدراسية املختلفة فوائدها وت ظيمها.

و سوف التعليم أن يسري ما يرام إذا أن يؤد   ع اصر التعليم، وهو 
هدف التعليم وامل هج التعليم ومصدر التعليم واملعلم والطالب و وسائل التعليم. 
وبني ع اصر التعليم ما سبق، ان يكون مصدر التعليم ع صر مسيطر ىف ارتقاء 

ليم هي بكيفية مصدر جود  التعليم شديدا. ويقال أيضا أن تؤث ر كيفية التع
 التعليم. 

وإن  مصدر التعليم ع د رشد  أمحد طعيمة هو طقم واحد من التجريبة 
التعليمية والبيانات واإلعالم اليت يرجى أن يزيد الز د الطالب اهلدف ليوجد ال مي ة 

أن ىف  تفق علماء ال فساو  6مشولية وتكاملية متعلقة مبا يقصد امل اهج التعليم.
داخلي  يعىن ) القرحية و الرغبة و اإلرادة والدراية من تعل م مظهر التعليم وال

 7خارجي  يعىن ) البيئة واملعل م وكتاب التعليمى (. مظهر الطالب انفسهم ( و

                                                 
5 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media (التعليم اللغة العربية )ال هج، والطريقة، اإلسرتاتيجية، واملواد وسائل اإلعالم , (Malang: UIN Press, 

2008), 69-70.   
(، 1989، )الرباط: اوسيسكو، تعليم اللعة العربية لغري ال اطقني هبا: م اهجه واسالبهرشد  امحد طعيمة،   6

66. 
 10 ،امحد فواد اف دى  7
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كتاب التعليمى هو الن أ، الكتاب التعليمىاخلارجي ة  ومن املظاهر
الكتاب األساسى للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة من قبل 

هداف معي ة ىف مقرر أاملتخصصني ىف الرتبي ة و اللغة، وتقدم للدارسني لتحقيق 
 8معني ىف مرحلة معي ة بل ىف صف دراسى معني ىف زمن حمدد.

ذلك هو الوعاء الكتاب التعليمي هو أحد املصادر للمواد التعليمية، ك
الذ  حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة املرء املذاق الىت يقدمها املعلم 
للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة الىت تقدم بواسطتها هذه اللقمة 
للطالب، وهو الوعاء الذى يعمل املعلومات واالجتاهات املراد غرسها ىف الطالب 

وهو يزود الطالب اجلوانب الثقافية املرغوب فيها، كما بل للمعلمني وغريهم، 
ميدهم فيها، كما ميدهم باخلربات واملعلومات واحلقائق الىت ت مي قدراهتم على 

 9ال قد، واالجتاه العقل حنو أحداثه كجزء من من عملية التفهم واالستيعاب.
 ة إن إلعداد الدرو  أمهية كبرية، وأثرا عظيما ىف جناح املدر  ىف مه

التعليم، فإذا ما سيطر املعلم على مادته بعد بضع س وات من اخلربة والتجربة 
انتظرنا م ه زيادة ىف اإلطالع، واستمرارا ىف البحث حىت يصري ىف يوم ما عاملا 
مبادة حق العلم، ماهرا ىف تدريسه، مرتب الفكر، م ظم العمل يرجع إليه ىف حل 

حيث أن جناح املدر  ىف داخل  ومرحلة إعداد الدرو  هامة 10املشكالت.
 الفصل مرتبط إىل حد  كبري مبدى دقة اإلعداد واملادة أهم ع اصر ىف التعليم.

  جبانب األسس املذكور، شرح دجيك وجارى ودكع وتاريكان وسوفارمان
كتاب التعليمى ال األسس ىف إعداد او تأليفأن  كما نقاله عبد احلميد واخرون

كتاب :  مثل التعليم والتعلم اتحتياجإب ةاملتصل راسيةالع اصر املواد الدستوىف ت

                                                 
 9(، ۱99۱) رياض: دار اإلعتصام,  اسس اعداد التعليمية لغري ال اطقني بالعربيةعبد اللة الغاىل،  8
9
)الرياض: دار اسس اعداد الكتب التعليمية لغىي ال اطقني بالعربية، عبد احلميد عبد اهلل، وناصر عبد اهلل الغايل،  

 .7(، 1991االعتصام، 
 236(، 1950)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ، روح الرتبية والتعليمحممد عطية األبراشى،  10



 

4 

األهداف العامة و األهداف اخلاصة من و  ىف الطريقة استخدم الكتاب التعليمى
واألسئلة  اخلالصةاملادة وإيضاح مادة التعليم وصورة توضيحي ة و  احملتوىو  التعليم

 11.الواجباتو  مفتاح األجوبةو 
الكتاب ال ص، أن  مقيا  ىف انتخاب  و ىف تأليف الكتاب املدرسي  أو

 املواد التعليم كما يبني  رشد  أمحد طعيمة ىف كتابه هو يكو ن على مخس مرت بة:
مقيا  الصحة: ال بد  الكتاب املدسي صحيحا وهو حقيقي  و أصلي   .1

.  وعملي 
مقيا  اإلحلاحي ة، أن  الكتاب املدرسي يقد ر ىف حياة الطالب وحيتو   .2

 على ال احية خاليف متعلقة باملادة والتقدير واملهارة. 
مقيا  الرغبة وامللكة، يعىن أن الكتاب املدرسي ال بد  أن يتعلق بالرغبة  .3

وامللكة، يعىن أن  الكتاب املدرسي ال بد أن يتعلق بالرغبة وامللكة 
 للطالب بإعطاء األقدامية.

مقيا  قادر التعليم، مبعىن ال بد  الكتاب املدرسي قادرا للتعليم بإقتا   .4
 الكفاءة الطالب.

مقيا  الطبيعي، وهو أن  الكتاب املدرسي ال بد أن حيتو  على  .5
تصحيحات التعليم حس ا، وال خيالف حبال اجملتمع ومع أن يواصل 

  12الطالب بالعامل حوهلم.
. 2013تاب اللغة العربية ىف املدرسة اإلبتدائية تستعمل امل هج كان الك

ختارات وتبدأ هذه املادة اللغة العربية من الص ف  األو ل حىت  الصف الساد ، و إ
كتاب الرابع واخلامس والساد . و كان  صف   الباحثة ثالثة كتب يعىن كتاب

ومهارة القرأة ومهارة  اللغة العربية يبحث عن أربع مهارات يعىن مهارة اإلستماع
الكتابة ومهارة الكالم. ويبحث فيه ايضا عن املفردات والقرأة واحلوار والقواعد 
                                                 

 Pembelajaran ،81 محيد، 11

12
 . 66 تعليم اللغة لغري ال اطقني هبا: م اهجه و أسالبه،رشد  أمحد طعيمة،   
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والتمري ات. وختص  الباحثة ىف حبثها عن ت ظيم املواد واملفردات و أساليب 
 استخدم الكتاب التعليمىىف الطريقة التقومي، اختارات الباحثة ت ظيم املواد ملعرفة 

من التعليم والكفاءة األساسية  العامة و األهداف اخلاصة من التعليماألهداف و 
 اخلالصةاملادة وإيضاح مادة التعليم وصورة توضيحي ة و  احملتوىو  اللغة العربية

ا . الواجباتو  مفتاح األجوبةواألسئلة و  يف الواقع وإختارت الباحثة املفردات ألهن 
جوهر  يف االتصال وحتقيق الفهم  أهنا ع صرو ًا من ع اصر اللغة، ع صرًا هام  

وأن  املفردات ع اصر اللغة الىت جيب أن ميلكها الطالب اللغة األج بية.  واإلفهام.
الطالب الذين لديهم الكثري من املفردات يدعم الطالب ىف التواصل والكتابة و 

رفة اإلفهام عن املواد التعليمية. واختارت الباحثة أساليب التقومي ألهنا أدوات ملع
 حصول عملية التعليم و التعل م و معرفة مساوئها مث  إصالحها لآليت.

وبقي ال قصان هلذا الكتاب ىف مهارة اإلستماع. وكان كتابة احملتوى غري 
مرتبة على سبيل املثال كتابة القواعد ىف الدر  األول يبحث عن فعل املضارع مث  

  الثالث يبحث عن فعل ىف الدر  الثاىن يبحث عن فعل األمر مث   ىف الدر 
املاضى. و كتابة املفردات قليلة على املقدار تسعة مفردات ىف كل الدر . و ىف 
أساليب التقومي يستخدم هذا الكتاب نفس التقومي من الدر  األول حىت الدر  

 اآلخر.
أن يبحث املسألة اليت يواجهها الدارسون و  ةالباحث تالسابقة أراد فكرةعلى تلك ال اءً ب 
املفردات  استخدام ت ظيم املواد و ة بتعليم اللغة العربي ة، وهي عنعلق بالرتبوية و خاصتت
 امساخل الرابع و العربي ة للصفكتاب التعليمي املقرر لتدريس اللغة أساليب التقومي يف   و

تحليل كتاب اللغة  :اإلسالمية، حتت املوضوع البتدائيةلطالب املدرسة او الساد  
الّفه جالل السيوطى  (Ayo Belajar Bahasa Arab) المدرسة اإلبتدائيةالعربية لطالب 

 )دراسة تحليلية تقويمية( و أخرون و سيري صباحة و أحمد شيخ الدين
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 البحث حدود .ب﴾ ﴿

يف  بحثهاتسالبحث اليت بتحديد  ةالباحث تلئال يكون البحث موس عا فأقام
العربية يعىن عن ت ظيم . ستبحث الباحثة عن حمتوى الكتاب اللغة الباب اآليت

 املواد و املفردات و أساليب التقومي املستخدمة، يف كتاب تعليم اللغة العربي ة
 .اإلسالميةاالبتدائية لطالب املدرسة  والساد  اخلامسالرابع و  للصف

  

 اسئلة البحث    .ج﴾ ﴿

 و أسئلة البحث يف هذا البحث كما يلي:
 للصف العربي ةاملستخدمة يف كتاب تعليم اللغة كيف ت ظيم املواد  .1

 ؟ يةماإلسالاالبتدائية لطالب املدرسة  والساد  اخلامسو  الرابع
 للصف املستخدمة يف كتاب تعليم اللغة العربي ة كيف املفردات .2

 اإلسالمية ؟االبتدائية لطالب املدرسة واخلامس والساد   الرابع
املستخدمة يف كتاب تعليم )التدريبات( كيف أساليب التقومي  .3

لطالب املدرسة واخلامس والساد   الرابع للصف اللغة العربي ة
 اإلسالمية ؟االبتدائية 

 هداف البحثا .د﴾ ﴿
 

 بال سبة إىل أسئلة البحث املذكورة، فأهداف البحث فيما يلي:
 الرابع للصف العربي ةاملستخدمة يف كتاب تعليم اللغة ت ظيم املواد  ملعرفة .1

 .اإلسالميةاالبتدائية لطالب املدرسة سلد  والاخلامس و 

 الرابع للصف العربي ةاملستخدمة يف كتاب تعليم اللغة ملعرفة املفردات  .2
 .اإلسالميةاالبتدائية لطالب املدرسة والساد  اخلامس و 
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يم اللغة املستخدمة يف كتاب تعل)التدريبات( أساليب التقومي ملعرفة  .3
االبتدائية لطالب املدرسة  والساد  اخلامسو  الرابع للصف العربي ة

 .اإلسالمية
 فوائد البحث .ه﴾ ﴿

 الفوائد فيما يأيت: ةرجو الباحثتعتمادا على أهداف البحث السابقة ا
 الفائدة ال ظرية .1

أن يكون البحث سهما لرتقية جودة الرتبية عامة و جودة العلوم  . أ
 الدي ية وخاصة يف اللغة العربي ة.

املفردات و  ت ظيم البحث و امأن يكون البحث سهما يف استخد . ب
 اخلامسالرابع و  و استخدام أساليب التقومي للصف اختيارها

  لطالب املدرسة االبتدائية اإلسالمية. والساد 
 الفائدة العملية .2
أن يكون حصول البحث حال على املشكالت اليت يواجهها مؤسسة  .أ 

 اإلسالمية. البتدائيةالعربي ة باملدرسة اتربوية يف تعليم اللغة 

أن يكون حصول البحث سهما و تسهيال لعملية تصميم الكتاب  .ب 
اإلسالمية حىت  البتدائيةالتعليمي املقرر لتدريس اللغة العربي ة باملدرسة ا

 ختيار كتب اليت تكونال يكون الكتاب م اسبا ألهلية الطالب. و
ت او تشجيع اتأساليب التقومي فيها م اسب و فرداتت ظيم املواد وامل
 ألهلية طالهبم.

 البحوث السابقة .و﴾ ﴿

تأخذ الباحثة البحث املتقدم تسهيال ىف تص يع هذا البحث. وليدل بأمنا حبثت 
يبحث عن  البحث املتقدم الذى الباحثة ليس متساويا من هذا البحث، وكان

 هذه املبحث, م ها: 
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( كلية 08420153" ) كا سفريانساهيأنده "البحث العلمى الذى حبث
سم الل غة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا, حتت الرتبية ق

حتليل الكتاب اللغة العربية للصف اخلامس لطالب املدرسة  املوضوع:
االبتدائية التأليف أمحد شيخ الدين، خالد الكاف وجالل الدين 

 السيوطى.  

 وأم ا تتائج البحث من هذه األسئلة وهو كما يلى:                 
 التدرجاالختيار و سبا مع ان عرض املواد الكتاب موافقا م اك .أ 

 والتقدميى وأسالب التقومي.

إختيار املواد جيدا ألن قد ي اسب من حيث جوانب خمتاره  .أ 
 والتأليف املواد والغرض مستوى الكفاءة ىف أحد برامج اللغة.

قد ت ف ذ االتدرج ىف هذا الكتاب. عرض املادة تقدم القواعد    .ب 
واجليدة وال يستخدم القواعد اجملمع واخلطيئة. ولكن البساطة 

 ىف عرض املواد. حيدث بصورة غري متسقة

 جراءاتىف إ التقدميى جيدا ألن قد يالئم مع االجراء الفارق.   .ج 
يستخدم  إجراءات السياقالتصويرية، و  وإجراءاتاوستي تيف 

اللغة االندونسية لتمهيد. يستعمل تقدمي املواد الوسائل م ها 
طاولة و جدوال.كان املادة باللون املالئم و الصوار الىت تساعد 

 اىل الفهم للطالب. 

ريفيتيسى غري جيدة.ألن املفردات ىف هذا الكتاب له ريفيتيسي    .د 
 أدىن و أسفل من أربع. 

. الكتب املدرسية جيدة من حيث املوادوقد حقق هذا الكتاب معايري 
يتضمن دقة من املواد، أ  وفقا ألسا  العلمية ع د م صور مصلح. و 

د من ال احية ال ظرية اليت بي ما املوا. وجمموعة من املواد، والدعم املاد 
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القامسى, هذا الكتاب وفقا مع املواد االساسية فحسب،  علي طرحها
  جيدة. معايري هذا الكتاب يستويفاصة الما يف مواد الدعم واملواد اخلأ

و الفرق بني البحث السابق مع هذا البحث هو أن البحث السابق مييل 
إىل حتليل احملتوى يعين التحليل عن حمتوى كتاب"درو  اللغة العربي ة" 

البتدائية الذ  أل فه أمحد شيخ الدين و باملدرسة ا امسللصف اخل راملقر  
والتقدميى  التدرجاملواد و من ناحية االختيار و آخرون، من ناحية ت ظيم 

واملفردات .و أما هذا البحث مييل إىل حتليل كتاب "درو  اللغة العربي ة"   
البتدائية، من ناحية باملدرسة ا ف الرابع واخلامس والساد للص راملقر  

 ت ظيم املواد و املفردات وأساليب التقومي املستخدمة.

 منهج البحث ونوعه .ز﴾ ﴿

يف هذا البحث هو املدخل الكيفية   ةه الباحثتاملدخل الذ  استعملأما 
 يعين عملية البحث ل يل البيانات املوصوفة بصور الكلمة املرسومة.

البحث هو حبث مكتيب. يعين البحث الذ  ا فأما نوع البحث يف هذ
من أو املكتبة و يف أ  مكان ميك ه ل يل البيانات، إما  هايف بيت ةبه الباحث تأقام

قراءة الكتب الرتبوية واجلريدة أو األخبار من الشبكة الدولية عن الوقائع الرتبوية و 
حبثا مكتبيا يف هذا البحث ألجل وجود املسائل  ةالباحث تغري ذلك، وقد اختار 

. على املثال املسائل عن تأليف أواملشكالت اليت حبثها كثري من ال ا  اليوم
هتا إصالحا. فالكتاب التعليمي ة الرتبوية و منو صميم الكتاب التعليمي يف ترقيتو 
ها على اإلطالق، فهو مبثابة املرشد واملرجع املدرسي هو أقدم املواد التعليمية و أمه  أو 

الدارسني إعطاء احلل األحسن  فلذلك جيب على 13لكل من املعلم واملتعلم.
كونوا مه يني رسني أن ييكونوا ناجحني يف عملية التعليم و التعلم. السيما للمدل

                                                 
13

 الناطقين لغير العربية لتعليم األولى العالمية الندوة العلمي السجل القامسي، وعلي صيين إمساعل حممود  
 .71 ،(م 1980املكتبات، شؤون عمادة :الرياض) ،الثاين اجلزء ،بها
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مث  العربي ةاختيارهم املفردات املوافقة حنو أهلية متعلمي اللغة يف ذلك. و 
 العربي ة. كذلكمن األسباب ل جاح تعليم اللغة  انسبب امه .استخدامهم إياها هلم

 الصدق.التقومي الصحيح و و  القواعد
 مصادر البيانات .2

املصادر ل يل البيانات للبحث  ةالباحث تففي هذا البحث استعمل       
 وهي فيما يأيت:

 ولويةاأل ادراملص .أ 

 ىف هذه الرسالة استخدمت الباحثة مصادر البحث كما يلي:

الكتاب اللغة العربية للمدرسة االبتدائية االسالمية جالل سيوطى،  .1
 .2015جاكرتا: إيرالعكا    Ayo Belajar Bahasa Arabللفصل الرابع 

اب اللغة العربية للمدرسة االبتدائية االسالمية الكتسري  صب احٌة،   .2
 .2015جاكرتا: إيرالعكا  Ayo Belajar Bahasa Arabللفصل اخلامس 

الكتاب اللغة العربية للمدرسة االبتدائية االسالمية أمحد شيخ الدين،    .3
، سولو: تيكا سرياعكي،  Ayo Belajar Bahasa Arabللفصل الساد  

2015 
 وهي الكتب املتعلقة هبذه الرسالة كما يلي:املصادر الثانوية،  .ب 

 .د اخلالق حممدأمحد عبال فه  اختبارات اللغةكتاب  .1
 .علي أمحد مذكورال فه  تدريس ف ون اللغة العربية، كتاب  .2
 .جورت الركاىبال فه  طرق تدريس اللغة العربيةكتاب  .3
عبد اهلل  اسس اعداد التعليمية لغري ال اطقني بالعربيةكتاب  .4

 .الغايل
السجل العلمى ال دوة العاملية لتعليم العربية لغري ال اطقني   كتاب .5

 .حممد إمساعيل صفى وعلى حممد القامسىال فه  هبا
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تحى على فال فه  املراجع ىف التعليم اللغة العربية لألجانب كتاب .6
 .يونس و حممد عبد الؤوف

عبد ال فه  إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري ال اطقني هباكتاب  .7
 ن.الرمحن بن ابراهيم الفوزا

رشد  امحد ال فه  األسس العامة مل اهج تعليم اللغة العربية كتاب .8
 .طعيمة

رشدى ال فه  م اهج تدريس اللغة العربية باتعليم األسسىكتاب  .9
 .امحد طعيمة

ال فه  اسس إعداد الكتب التعليمية الغري ال اطقني بالعربيةكتاب  .10
 .عبداهللناصر عبد الغاىل و عبل محيد 

ى الساد  كلية الرتبية قسم اللغة للمستومذكرة املفردات  كتاب .11
 .أمحد زبيد ال فه  العربية جامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروغو

مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف اجلامعات  كتاب .12
ن بن إبراهيم الفوزان و الرمحد عبال فه  اإلسالمية احلكومة بإندونيسيا

 .آخرون
 مدخل إىل طرق تعليم اللغة األج يب ملدرسي اللغة العربية كتاب .13

 .أزهر أرشدال فه 
  كورذ علي أمحد م ال فه تدريس ف ون اللغة العربية كتاب .14
ال فه  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري ال اطقني بالعربية كتاب  .15

 .عبد احلميد عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغايل
السجل العلمي ال دوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري  كتاب .16

 .حممود إمساعل صيين و علي حممد القامسيال فه  ال اطقني هبا
علي ال فه  مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب كتاب .17

 .احلديد 
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 .إبراهيم بسيوين عمرية ثةامل هج و ع اصره، الطبعة الثال كتاب .18
 Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi Teori Dan كتاب .19

Praktek    ه ميمني هريايت.فال 
 ,Pembelajaran Bahasa Arab-Pendekatan, Metodeكتاب  .20

Strategi Dan Materi,    عبد احلميد وأخرون. فهال 
أزهر  ال فه Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannyaكتاب  .21

 أرشد.
 Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesiaكتاب  .22

memasuki Milenium III سوي طا و داجهات هشام. ال فه 
عبد ال فه  Teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur’anكتاب  .23

 الرمحن عبد اهلل.
 ال فه ه دير  كونتور تارغا. Pengertian kosakataكتاب  .24
 ال فه محيد حسن. Evaluasi Kurikulumكتاب  .25
 Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidiakanكتاب  .26

Agama Islam .ال فه أمحد م جني و ليلني نور خاليدة 
 ال فه فوروانطا. Evaluasi Hasil Belajarكتاب  .27
  Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnyaكتاب  .28

 ال فه سوكرد .
 ال فه اطع فؤاد .  Evaluasi Pendidikanكتاب  .29
 .ال فه سوهرمسي أركونطا Managemen Penelitianكتاب  .30
  سوترس و هاد . ال فه Metodologi Research IIكتاب  .31
 ال فه لكسي موليوع. Metodologi Penelitian Kualitatif  كتاب .32

 وغريها من الكتب اليت تتعلق بالرتبوية و خاصة بتعليم اللغة العربي ة.
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 أساليب مجع البيانات .3

 هلذا 14.احملتاجة البيانات جلمع املستعملة الطريقة هي البيانات مجع طريقة
 :يلى الباحثة فيما فيستخدمها البحث

 (Observation Method) املالحظة طريقة .أ 
 طريقة. املبحوثة الظواهر على م ظمة كتابة و تأمل هي املالحظة طريقة

 استخدام اسباب وأما 15.مباشرة غري أو مباشرة تستعمل أن تصلح املالحظة
 والثاىن. مباشرة اخلربة على ب اء املالحظة األول يعىن البحث هبذا املالحظة هذه

 16.ب فسها وتالحظها ي ظرها الباحثة أن متكن الىت املالحظة
 مبعىن ال ظامية املالحظة هي املالحظة نوعية من الباحثة إستخدمت 

 امل ظمة الدوافع فيه هيكل يعىن عالمة هلا الىت( Structured observation) اهليكل
 الباحثة إستخدمت. ال وع ذلك ىف دافع كل من خاصة وعالمة أوال نوعه ىف

 :العلمى، وهى البحث هذا ىف احملتاجة األحوال على للحصول الطريقة هذه
للفصل الرابع  2013لكتاب التعليم اللغة العربية على أسا  م هج ا أحوال

املفردات والقواعد واخلامس والساد  للمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية من ناحية 
  وأسالب التقومي.
، ةوجوبا على الباحث األساسيةه نانا شوديه أن يف مجع البيانات تكما عرب  

 17وهو أن يكون ناظرا و سامعا أو قارئا و ذائقا للواقع املوجود باهتمام مملوء.
فيقوم الباحث بقراءة األشياء املختلفة يف صورة الكتابة املرسومة م شورة كانت أو 

ري م شورة. وكان ذلك إما من ال سخة السابقة والكتب اواجلريدة اليت تتعلق مبا غ

                                                 

14 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (إدارة البحث) ,(Jakarta: Rieneka Cipta: 1990), 134.  
15

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II , (Jakarta: Rieneka Cipta: 1990), 134.  
16 Leksi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: P.T Remaja Rosyda Karya, 

2000), 153-154. 
17

 115-114 ،نفسه املرجع  
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 أراده الباحث من البيانات للبحث. و إما مما يسمعه الباحث من األخبار
غريها مما ملدار  اليت حتدث يوما بعد يوم و السامية  أو يالحظ الوقائع يف بعض ا

البيانات  ةالباحث توبعد ذلك كله مجع .ةالعربي  ة تربية اللغة يتعلق بالرتبوية وخاص  
تاج إليه من تلك البيانات لكي يكون قادرا حتتار ماختاليت قد وجدها كلها، مث 

 أن حيددها و يركز فكرته على املشكالت اليت سيبحثها بعد.
  (Documentary Method) الوثيقية الطريقة. 2

حصلت هبا كتابات الطريقة الوثيقية هي الطريقة جلمع البيانات الىت 
مهمات تتعلق باملسئلة املبحوثة، حىت ت ال الباحثة البيانات الكاملة وليست 

هذه الطريقة الوثيقية تأخذ الباحثة  البيانات املوجودة ىف  18توجد من التفكري.
 2013يعىن الكتاب التعليم اللغة العربية على اسا  م هج موضع البحث. 

 درسة اإلبتدائية اإلسالمية.للصف الرابع واخلامس والساد  مل
 حتليل البيانات .4

ايل، جيريان يف اجلمع للبيانات و حتليلها يف البحث الكيفي يصفان بالفع  
مستدير يغالب األخر. خطواته تسمى اسرتاتيجية مجع البيانات و حتليلها 

(Strategi Pengumpulan dan Analisis Data و كان األسلوب ،) املستعمل
تتوقف على االسرتاتيجية السابقة املستعملة  ( Fleksibel) قابال للتكيف

يف حتليل البيانات هي   ةها الباحثتفالكيفية اليت استعمل 19والبيانات احملصولة.
و هو حتليل احملتوى كتاب اللغة  (Content Analysis) توىاحملكيفية حتليل 

 من ناحية اد العربية ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للصف الرابع واخلامس والس
يعين حتليل البيانات مبحتوى وأساليب التقومي.  والقواعد املفردات استخدام

نظام الكتابة و ميل حمتوى الكتاب و ب ل يل ال تيجة عن أسلوب اللغة و الكتا
                                                 
18 Basyrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: P.T Rieneka Cipta: 2008), 

157. 
 

 .114نفسه،   عاملرج 19
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بطريقة تتبعية و هي البحث عن منوة اللغة من زمن واحد و  التوضيح بالرسوم
 مقارنة اللغة األخرى. إىل أخر و

هذه الرسالة استخدمت الباحثة بتحليل البحث التقوميي، هو أنشطة ىف  
جلمع املعلومات عن عملية الشيئ، مث  استخدمت هذه املعلومات لتحديد 
مدى ت فيذ السياسية و احتصار القول ليس هذا البحث م فذا ذو خري أم شر  
من حيث أنه يبحث فيما سبب ضعفه و غرض البحث التقوميي هو للبحث 

قاط الضعف وت فيذه ىف السياسية. ميكن أن تشمل البحوث التقوميية ىف عن ن
حماولة التقومي أو ترقية فعال ال ا  من حيث البيانات امل ظمة، ب اءا على هذا 

 20أن تشارك ال ا  ىف مجيع األنواع واألشكال ألن  يقول العامل أفضل املكان.
ائج البحث م ظظمة ومن خصائص البحث التقوميي م ها: ي بغى أن تكون نت

 ىف التوصيات املفصلة والدقيقة حىت تقر رها متابعة صحيحة.
أم ا طريقة حتليلها فهي كيفية حتليل احملتوى يعىن حتليل البيانات مبحتوى    

الكتاب ل يل ال تيجة عن أسلوب اللغة وميل حمتوى الكتاب ونظام الكتاب 
 والتوضيح بالرسم، وخطوات حتليل احملتوى م ها:

 (Unitisasiلتقسيم )ا .1

 (Samplingالتعيني ) .2

 (pencatatanالكتابة ) .3

 (reduksi dataت قيص البيانات ) .4

 (penarikan inferensiأخذ اإلست باط ) .5

 (analisisالتحليل ) .6

 21(validasiالتصحيح ) .7
                                                 
20

 Michael Quinn Patton, Qualitative Reseacrh & Evaluation Methods ,(California: Sage 

Publications, 1990), 10. 

21
 Klaus Krippendorff, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi ,)Jakarta: CV rajawali, 1991), 

73. 
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ميكن حتديد أسلوب حتليل احملتوى كأ  أسلوب من أساليب البحث  
 األخرى على ال حوى التاىل:

 مشكلة البحثحتديد  (1

 وضع فرضيات البحث (2

 وضع فئات التحليل ووحدته (3

 ب اء أداة التحليل والتأكيد من خصائصها السيكوميرتية (4

 إختيار عي ة احملتوى املراد حتليلها (5

  22مجع البيانات وحتليلها ونشرها (6
 لتص يف الكمي ملضمون معني يف ضوءحتليل احملتوى هبدف إىل او        

طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف   هي عبارة عن ال ظام. و
م حملتوى أسلوب االتصال ألنه يؤكد على اخلصائص كمي هادف وم ظ  

 التالية:
حتليل احملتوى الجير  بغرض احلصر الكمي لوحدة التحليل  .أ 

 فقط، وإمنا يتعداه حملاولة حتقيق هدف معني.
أل فه أنه يقتصر على وصف الظاهر و ما قاله اإلنسان أو  .ب 

 صراحة فقط دون اللجوء إىل تأويله.
 ةأنه مل حيدد أسلوب االتصال دون غريه و لكن ميكن للباحث .ج 

 23أن يطبقه على أية مادة اتصال مكتوبة أو مصورة.
و   املفرداتت ظيم احملتوى و  من ناحية  ايف حبثه ةخص الباحثتس و

م هج على أسا   اللغةكتاب تعليم مواد  كتاب التعليمي يعين الأساليب التقومي يف 
 .اإلسالميةاالبتدائية لطالب املدرسة  2013

 

                                                 
 .174ه(،  1416 )الرياض: دار أسامة لل شر والتوزيع،، العلمىالبحث ذوقان عبيدات وأخرون،   22
23

 .124املكان و الس ة،  . غريم هج حتليل احملتوىحممد بن عمر املدخلى،    
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 الباب الثاني
 

اللغة  في تعليم و أساليب التقويم استخدام المفرداتتنظيم مواد الدرس و   أسس
 العربية

 فى تعليم اللغة العربيةتنظيم مواد الدرس  اسسالمبحث األول 
 المواد  تعريف .1

املادات مايرتكب م ه الشيئ ويقوم به املادة ج مواد ومادات: مؤنث 
 24املادة االوىل: هي الىت حبصل الشيئ معها القوة.

. هتعليم ىف مادة الدر  قبل يبدأ يعني ويعدي بغى على كل املدر  ان 
شرتك ان يساعد الطالب تحدى الع اصر ىف التعليم والتعل م. هى إمادة الدر  

 االساسية.للتصال دليل التحصيل املعني ىف الكتابة 
 م ها: ،الدر  تعىن الكتاب املدر  كثرية كان التعريف مادة

مادة الدر  املعارف واملهارة والفعل االتى عل مها املدر  الطالب ويعل مها  .أ 
الطالب للتصال دليل التحصيل املعني ىف الكتابة االساسية مث  يقوم بألة 

 25التعليم.اصل حاتصال  ىف بدليل التحصيل وفق التقومي يؤلف
قال فانن املادة الدراسية هى املادة الدراسية الىت تؤلف نظاما مستخدم  .ب 

 للمدر  والطالب ىف التعليم والتعل م.
 قال سادجايت املادة الدراسية ما الوحيد املعني. .ج 

اص  دة الدراسية للطالب اخلاصة ىف تعليم اخلمايعىن بالوحيد استعمال 
يؤلف للتصال قصد معني من  كذالك. واملعني حمتوى مادة الدراسى

 الطالب املعني وبرتتيب كيفية ومادة التعليم والطالب املعني كذالك.

                                                 
 (1973)بريوت: دار املشريق،  ، امل جدلويس املعلوف 24

25
 Mimin Haryanti, Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi Teori Dan Praktek (    التقييم القائم نظام 

على الكفاءة ال ظرية واملمارسة(  , (Jakarta: Gong Persada Press, 2007), 10. 
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ر تفصيال قال كمف مادة الدر  ائتالف بني املعارف اى الواقع واألخبا .د 
 26واحلاالت والشروط وعامل العمل. اءتجر واملهارة اى الطريقة واإل

 او الكتاب التعليمى وجمموعة من مادة الدر  يسمى بالكتاب املدرسى

 27الكتاب املدر  وسيلة اساسية من وسائل تعليم اللغة. .ه 

الكتاب التعليمى الوسائل ليسهل املدر . الكتاب التعليمى ليس  افاد
لكن وجد ارشاد من املدر  ليس من  ح ح املدر , ألهنا ال يكلم ويسمع ويص

 28كتاب التعليم.
الساسي  للطالب وما يصحبه اىل ان الكتاب التعليمى هو الكتاب اغوقال ال .و 

من مواد تعليمية مساعدة, والىت تؤلف من قبل املتخصصن ىف الرتبية واللغة. 
 ىف مرحلة معي ة بل ىف نيوتقدم للدراسني لتحقيق اهداف معي ة ىف مقرر مع

 29صف دراسى معني وىف زمان حمدد.
مبثابة طالق فهو م املواد التعليمية وامهها على اإلالكتاب املدرسى هو اقد

ملوضوع وطرائق املرشد واملرجع لكل من املعلم واملتعلم. وفيه حتدد اهداف ا
والوسائل التعليمية املرافقة. وىف  االساليب الرتبوية املتعبعةتعليمية ويشار اىل 

ني باللغات االخرى ال ميكن فصل م هاج الكتاب قالتدريس اللغة العرابية لل اط
سه وي بغى ان خيتلف عن الكتاب املدرسى املخصص ريعن اعداد املدر  وتد

                                                 
26

 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab-Pendekatan, Metode, Strategi Dan Materi, 

(التعليم اللغة العربية )ال هج، والطريقة، اإلسرتاتيجية، واملواد وسائل اإلعالم()  (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 

2003), 71. 

 80) بريوت: دار الفكر، بغري الس ة(، طرق تدريس اللغة العربيةجورت الركاىب،  27
28

 Azhar arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya ( اللغة العربية و طريقة تعليمها  ), 
(yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), 69.  

   
29

 9، (۱99۱) رياض: دار اإلعتصام,  ،اسس اعداد التعليمية لغري ال اطقني بالعربية ،اهلل الغايلعبد  
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لتعليم اللغة العرابية لل اطقني هبا من حيث اهلدف والطريقة واالسلوب والغرض 
 30والب أ والوسيلة.

الكتاب املدرسى اجليد هو الذى يهتم مؤلفة بتوفري فرص كافية ومتعددة 
رغباهتم ويتدربون للتالميذ ي مون فيها ميوهلم وجناهتم ويشبعون هبا حاجاهتم و 

على بعض املهارات والعادات االساسية الىت من شأهنا ان تساعدهم على 
ولكى حيقق الكتاب املدرسى  التصرف باتزان وتعقل حيال موافق احلياة املختلفة.

 اهدافه ي بغى ان ختتار مادته العلمية واللغوية وفق معايري واسس علمية.
 ية لغري ال اطقني هبا يالحظ االتى:واملتأمل ىف كتاب تعليم اللغة العرب

ة ربجند اللغ اغتها اللغوية ولذايغالبة احلسى اللغوى األج ىب على عباراهتا وص .1
 والوحشة ىف مفرداهتا ومجلها

 ة ىف اختيار املفردات وتقدميهاحعدم االعتماد خطة او مبادئ واض .2
ان   الذى يشبع رغبات الدارسني بل جندىفعدم االهتمام باملضمون الثقا .3

 31الكتاب الىت تقدم ىف برامج االعداد اللغوى.
الكتاب املدر  اجليد من الذى يقرأ ال يسئل االخر  ،جبانب ذلك

ذن ي بغى على إ. اءن يشرح نفسها اىل من يقر أليشرح ما ىف الكتاب. ويستطيع 
 32.الصوابو  ةوالثابت ةان خيتار اللغة اجليد ىالكتاب املدرس أو املؤل ف كاتبال

ؤلف مادة الدر  باهتمام نوع املدة لكى مادة الدر  مستويا ال يعدد وي
 يقسم مادة الدر  على مخسة اقسام: نقصى هلا وال زادهلا.

 ي زة عن الشيئ, معىن, عالمة مممادة الفكرة: تعريف .1

                                                 
السجل العلمى ال دوة العاملية لتعليم العربية لغري ال اطقني هبا حممد إمساعيل صفى وعلى حممد القامسى،  30

 71(،1980)رياض: اململكة العربية السعودية، 
 75األسس،الغاىل، 31

32
 Suyanto, Dajihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium 

 , دخلت ىف األلفية الثاىن( )اإلنعكا  واإلصالح الرتبو  ىف إندونيسيا   III,)Yogyakarta: Metro Gama 

Widya, 2009), 125.  
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 , اسم الشيئ, اسم املكان, اسم ال ا خمادة الواقع: التاري .2
 , ال ظريةرمز: دليل, التجرأإلمادة ا .3
 بدأ: املراحل واحلطوات امل ظمة  لتم  الشيئمادة امل .4
 33يجةتمادة املوقف: حاصل اواثر التعليم والتعليم م ها: ال  .5

وقد أجريت دراسة شاملة للمواد التعليمية ىف جمال تعليم اللغة العربية 
 لألجانب، وقد ت اولت هذه الدراسة تلك املواد من عدة زوايا هى : 

  التعليمية األهداف .1
 املصورة اللغة استخدام .2
  التدريس طريقة .3
  احملتوى أو املوضوعات .4
 التعليمية الوسائل .5
  الوسيطة اللغة استخدام .6
 34للتعليم املقدمة العربية اللغة نوع .7

 املادة األساسية للكتاب املدرسى : 
نعىن باملادة األساسية الكتاب املدرسى بشكله التقليد ، ويتكون مما 

 يأيت :
 شعرا أو نثرا سرد أم حوار شكل على وضعت سواء الدرو  نصوص .1
 أو مترين كل بداية يف األصلي ال ص بعد وتوضع اللغوية الرتاكب قواعد .2

  الكتاب ب هاية
  وتقوميه املدر  بإشراف الطالب يؤديها" صفية" متارين .3

                                                 
33

 Haryati, Sistem...............  11-17 
) القاهرة: مكتبة وهبة، بدون  املراجع ىف التعليم اللغة العربية لألجانبفتحى على يونس و حممد عبد الؤوف، 34

  82الس ة (، 
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 اليت اللغوية والرتكيب واملفردات واألصوات الكتاب مبوضوعات كشاف .4
 عليها حيتو 

 35 باملفردات مسرد .5

 
 همّية الكتاب التعليمىأ .2

 مهية الكتاب التعليمى للمدر :أما أ
 الوقت ىف التعليم والتعل مكفاية  .أ 

 يلةيغري دور املدر  من املعل م اىل الوس .ب 
 ت مية التعليم والتعلم مؤثرا او متبادال .ج 

 أما أمهي ة الكتاب التعليمى للطالب : 
 يتعلم الطالب م فردين مستقلني ب فسهم .أ 
 ا مبا يكون موافقا مبا يريدونه يتعلم الطالب درس .ب 
 36يتعلم الطالب يقدر استطاعتهم .ج 

 ة فهى :العام ىمهية الكتاب التعليمأما أ
 طوير تعلم اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية لت .أ 

قاف الدعوات اهلادفة اىل اضعاف اللغة العربية ىف يالتعليم على ا لتعاون اجهزة .ب 
 املصريةال ظام التعليمى وىف احلياة 

 37لتكامل خربة التخصص ىف املادة والتخصص ىف طرق التدريس. .ج 

مادة الدر  ىف برنامج التعليم اختيار  ال يبلغ قصد واهداف التعليم اال 
ئة العلم واملعارف يشكل فعالية مؤسسة ي. مادة الدر  هالصوابباجليد و 
 38و اهداف التعليم. د د مادة الدر  قصدالرتبية حي

                                                 
 )بدون املكان ، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري ال اطقني هباعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،  35

36
 Hamid, Pembelajaran...... , 74-77 

  79-78(، 2000)القاهرة : دار الفكرالعراىب، األسس العامة مل اهج تعليم اللغة العربية رشد  امحد طعيمة،  37
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 بها فى تنمية مادة التعليم اللغة العربّية ماالهتهامن  العوامل التى البد .3
 املضمون .أ 

 ت اسب املضمون .ب 
 فهم املادة .ج 
 استعمال اللغة  .د 
 ل املادةاشكإ .ه 
 الصورة التوضيحية .و 
 39ل األساسىامالتاك .ز 

وي اسب ويساعد ىف اتصاله.  قفاالسا  ىف اختيار مادة الدر  يوا
 واخلطوات ىف اختيار مادة الدر :

 ة األسسية كفاي  تعيني اهلوية ىف .أ 

 املادة املختلفة ىف التعليم والتعلم إىل م هما حيتاج ألن كال
 تعيني اهلوية ىف ج س مادة الدر  .ب 

 40او املوقف. اءت او املبداءجر هى من ج س الفكرة او الواقع او اإلأ

 تنظيم الكتاب .4
 الدر  من حيث ب ية .أ 

ان  صر الىت ي بغىخر وفيما يلى الع اب ية الدر  من كتاب اىل اختتلف 
 كتاب على حدة. الدرو  ىف يستوىف م ها لب اء

 نص مصور ما امكن .1
 اهانيوضح معالىت ي ديدةاجلفردات امل .2
 فهملإلستيعاب وال سئلةاأل .3

                                                                                                                                      
38

 Abdurrahman Salim Abdullah, Teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur’an ال ظرية التعلمية على  )
  159 ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994) ,  أسا  القرآن(

39
 Hamid, Pembelajaran,  109-102 

40
 Haryati, Sistem...... 11-12 
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الشدة  ،غوية مثل الت وينلظواهر الال ، تراكيب،تدريب لغوى )جتريد حرف .4
 وغريه(

 ستماع سئلة لإلأ .5
 مواقف للحديث )التعبري الشفهى( .6
 رو حوار ىف بعض الد .7
 دىبأتذوق  .8
 مالءإ .9

 خط .10
 حاديث(نشاط لغوى )التكليف بأ .11

 مل بني الكتبمن حيث التكا .ب 
كتب تعليم اللغة العربية للصفوف   اعدادمل ع د ز التكاي بغى ان يرب 

 ىف الثالثة
مل االفقى. مبعىن ان يتكون كل كتاب من واحدات ترتبط فيما االتك .1

اللغوى املقدم من وحدة اىل فكار والرصيد واإلتدرج فيها املفاهيم تبي هما و 
 اخرى.

س. مبعىن ان تبىن املفردات والرتاكيب واملفاهيم اللغوية ىف  ئيمل الر التكا .2
كتاب الصف الثاىن على ما قدم ىف كتاب الصف االول. ويبىن ما يقدم 

 41ىف كتاب الصف الثالث على ما قدم ىف كتاب الصفني االول والثاىن.

 
 
 
 

                                                 
-140(،1998)القاهراة: دار الفكر العرىب،م اهج تدريس اللغة العربية باتعليم األسسى رشدى امحد طعيمة، 41

141 
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 إلبتدائّيةانامج التعليم فى المدرسة بر  .5
يدة جنح الربنامج جلكل برنامج تعليمى ع اصر ثالثة رئيسة. اذا كانت 

واذا كان احدها او كلها دون املستوى املطلوب ادى ذلك اىل هبوط مستوى 
 الربنامج.  وهذه الع اصر هى:

 املعلم .1
 الطالب .2
 املادة التعليمية .3

اجليد الشك ولكل من هذه الع اصر دوره ىف اجناح الربنامج, فالكتاب 
يساهم ىف ارشاد املعلم حنو اسلوب التعليم بطريقة مباشرة او غري مباشرة كما انه 

 42يؤثر ىف حتصيل الطالب وىف ميله اىل املادة او ال فور م ها.
 اللغة العربية في تعليم استخدام المفردات اسسالمبحث الثانى 

 المفرداتتعريف  (أ 

هي اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على  املفردات
صطالح القامو  ااملفردات يف و  43.تسواء أكانت فعال أو امسا أو أدا معىن،
 املفردات هلا معاين : 44.للغة األندونيسية هي قائمة الكلماتاالعام 

ع صور من ع اصر اللغة الشاملة على املعارف عن املعاىن  .1
 .اللغةواستخدمها يف 

 الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب .2
 45قائمة املكلمـات امل ظمة مع البيـان املوخز مثـل القامو   .3

                                                 
 70السجل،القامسى، 42
دار الغاىل: (، بالعربيةاسس إعداد الكتب التعليمية الغير الناطقين ناصر عبد الغاىل و عبل محيد عبداهلل،  43

 . 78)1991الرياض،
44

 Handri Guntur Tariga, Pengertian kosakata (تعريف املفردات) , ( Jakarta: PT. Gramedia, 1990. 2 
45

 Kridalaksana Harimakti,  Kamus linguistik  .20 ,(Jakarta: PT. Gramedia, 1982)  , ( )معجم اللغة 
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و ت وعت هذه املفردات من حيث: عدد حروفها وسهولة نطقها و 
صعوبتها وكتابتها مث التجريد واحملسو . فاللغات كلها ال ميكن أن تستغين عن 

هي احدى الع اصر اللغوية الرئيسية فال ميكن الشخص املفردات. ألن املفردات 
 أن يتكلم بدوهنا. 

فاملفردات من أهم ع اصر اللغة و مييل بعض اللغويني إىل اعتبارها 
قد تكون العامل الرئيسي  املفرداتالع صر األهم يف اللغة. و مراد ذلك إىل أن 

ال ص  الذ  يؤد  إىل فهم معىن اجلملة يف موقف االتصال أو يف فهم
 استعالء املفردات حيث املرء لتسهيله يف تعليم اللغة. و 46القرائي.

ال مث و  مون املفردات ألقد اتضح أيضا أن دارسي اللغة األج بية يتعل   و
يتق ون بعد ذلك الرتاكيب اليت حتو  هذه املفردات. و يفرتض بعض املختصني 

ال ظام الصويت و أن يكون هدف برامج تعليم اللغة األج بية السيطرة على 
الرتاكيب األساسية مث الرتكيز تدرجييا على املفردات، و لذلك جيب أن يفهم أن 
املفردات ال تدر  وحدها م فصلة أو أن يكون هدف در  اللغة األج بية 
األوحد هو تعليم املفردات معزولة و إمنا من خالل سياق و تراكيب تعني على 

 47.فهمها و ربطها بباقي مكونات اجلملة
ها عبد الرمحن وأخرون أنه ليس اهلدف من عبارة أخرى اليت قد عرب  بو 

تعليم املفردات أن يتقن الطالب نطق أصواهتا فحسب، أو فهم مع اها مستقلة، 
أو معرفة طريقة اإلشتقاق م ها، أو جمرد وصفها يف تركيب لغو  صحيح، إن 

درا على هذا كله، معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قا
باإلضافة إىل شيء أخر هو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة امل اسبة يف 

                                                 
الساد  كلية الرتبية قسم اللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية  للمستوىمذكرة املفردات أمحد زبيد ، 46

 .١، جاوة الشرقية، بدون س ة، بفونوروغو
47

 ١أمحد، مذكرة،   
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فتعليم اللغة العربية البد من تعليم املفردات ومع اها أن  48السياق امل اسب.
املفردات هي جزء رئيسي من أجزاء تعليم اللغة العربية. فكيف ميكن املرء يرتك 

ا األسا  ي بغي أن يكون على ذفعلى ه ،اللغةتعليم املفردات وهو يتعلم 
يتعلموا ع اصر اللغة األج بية  ال قبل أنمتعلمي اللغة الثانية استعالء املفردات أو  

ألن مهارة الكالم و األخر من مهارات اللغة سوف تتوقف بدون  ،األخرى
 من األخر املفرداتحيسن للدارسني أن يقدم تعليم  ،اذفل املفردات،

 ات.                                                                     المفردية أهمّ  (ب 

 مها.تعليم اللغات يف معىن اللغة، و يف أهداف تعل   خرباءقد خيتلف 
و مع دلك فإهنم يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب 

 49تعلم اللغة األج بية و شرط من شروط إجابتها.
مي اللغة ا لسائر متعل  ة جد  هام   املفرداتك ظاهر أن فمن ه ا

قبل  املفرداتحنن حنتاج إىل تعليم  ،اذاألج بية فكانوا ال يستغ ون ع ها. ل
التعليم سوف يعرف  هذاأن نتعلم اللغة األج بية مستمرا بعيدا. و يف 

دارسون اللغة عن املفردات أو الكلمات أصلها و مشتاقتها فضال مبفردات 
 هذاالعربية اليت تغين باملشتاقت و التحويالت. ويف نفس الوقت أن يف  اللغة

كما قاله أزهر "إن تعليم املفردات ال يعين أن الطالب يف   ،التعليم أهدافا
كونه للغة األم و إجياد مقابل هلا،أو  تعلمه اللغة الثانية قادرا على ترمجتها إىل ا

بل إن  ،اجم العربية فحسبقادرا على حتديد مع اها يف القواميس و املع
معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على استعمال 

                                                 

 
مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية بن إبراهيم الفوزان و آخرون،  الرمحن عبد48

 ٤٥(، ٢٠٠٤إندي يسيا، -، )ماالنجبإندونيسيا احلكومة
49

، )جاكرتا: مكتبة ال هضة مدخل إىل طرق تعليم اللغة األج يب ملدرسي اللغة العربية أزهر أرشد،  
 .٩٤(، ١٩٩٩املصرية،
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حىت يستطيع االتصال بالعربية و عدد  ،الكلمة امل اسبة يف املكان امل اسب
 50و يستطيع استخدامها بكفاءة. ،األمناط و الرتاكيب اليت يسيطر عليها

من  تًا من ع اصر اللغة، ليساملفردات يف الواقع ع صرًا هام   عد  وتُ 
، بل من جهة أهنا ع صر فقط نات اللغةمن مكو   ةرئيسي ةنجهة أهنا مكو  

جوهر  يف االتصال وحتقيق الفهم واإلفهام. وه اك شواهد وافرة تدل على 
 نتيجةانب من آثار سلبية على االتصال و ما يسببه ضعف املتعلم يف هذا اجل

العجز عن فهم الطرف اآلخر أو الوصول إىل املفردات الالزمة للتعبري عن 
األفكار أو املعلومات و املراد إيصاهلا. وال تقتصر آثار الضعف يف احلصيلة 
املفرداتية على االتصاالت الشفاهية بل تتعداها إىل القراءة حيث يعد ذلك 

 اإلفهام.ن عدم الفهم و واملسؤول األكرب ع من أكرب املعوقات يف هذا اجلانب
 املفردات تقدمي معدل القراءة كتب راعيي أن على املدر   ي بغي

تساعد علي فهم  وحبيثوتكرارها بالطريقة اليت تكفل تشبيتها،  اجلديدة،
اجلمل املركبة، والقصص. وه ا جيدر القول بأن الصفحة جيب أال تزيد 

األكثر، وأن تتكرر هذه الكلمات اجلديدة فيما عن الكلمتني أو ثالثة على 
مرة بعد تقدميها ألول مرة. وي بغي ه ا أن  ١٥الكلمات مبا ال يقل عن 

ندرك أن اإلكثار من الكلمات اجلديدة مبا يفوق طاقة التلميذ بصرفه عن 
 51به. مواإلهتما املعىن

 المفردات يارأسس اخت (ج 

تتكون املفردات واحدها مفردة، و نقصد هبا: اللفظة أو الكلمة اليت 
 من حرفني فأكثر و تدل على معىن، سواء أكانت فعال أم امسا أم أداة.

 متباي ة و خمتلفة من حيث أنواع كثرية : –أ  لغة  –فردات اللغة مو 
                                                 

50
 .٩٥-٩٤... ، مدخل أزهر،  

 
51

 .162 -161م(، 1991)القاهرة: دار الشواف،  تدريس ف ون اللغة العربية،علي أمحد مدكور،  
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فمثال : من حيث حروفها و سهولة نطقها و كتابتها، كذلك من 
حيث التجريد و احملسو  فه اك كلمات تدل على أشياء حمسوسة و تدرك 

ن ه اك مفردات ال تدرك باحلوا  اخلمس املعروفة، كما أ احلوا بإحدى 
 52تسمى املفردات اجملردة مثل )احلرية، الصداقة، األمانة...(.و 

عبد موافق مبا قاله  هذا ،عةمت و   املفرداتو من ه اك عرف ا أن 
 :املفردات حنو ما التايلان س مو يق ،احلميد عبد اهلل و ناصر عبد اهلل

 مثل: ظيفيةاملفردات الو  .1
 : ما، من، أين، مىت، كم، أ ، و غري ها أمساءاالستفهام .أ 
 : هذا، هذه، ذلك، تلك، و غريها أمساء اإلشارة .ب 
 : يف، على، من، إىل، وغريها حروف اجلر .ج 

 املفردات املعجمية األساسية مثل:  .2
: مصر، املغرب، السودان، القاهرة، الرباط،  أمساء الدول و املدن .أ 

 غريهاو ...  م،اخلرطُ 
 االجتاهات : مشال، ج وب، شرق،غرب، وسط، و غريها .ب 
 فصول الس ة : الربيع، الصيف، اخلريف الشتاء .ج 
التضاريس الطبيعية : احمليط، البحر، اخلليج، ال هر، البحرية،  .د 

 اجلبل، التل، و غريها
 مفردات الطقس : حار، بارد، معتدل، ممطر، و غريها  .ه 
 و غريها الصفات : كبري، صغري، بعيد، قريب،   .و 

                                                 
)القاهرة:  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري ال اطقني بالعربية،عبد احلميد عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغايل،  52

 .٧٩-٧٨، (١٩٩١دار اإلعتصام، 
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أمحر، أخضر، أزرق، أصفر،  و  أسود، : أبيض، األلوان  .ز 
 53غريها.

كتابتها مثل كلمات اليت ة لبو مفردات لغوية صع يف كذلك جند أن
حتو  مهزات يف وسطها أو يف هنايتها، كذلك جند كلمات سهلة الكتابة 
مثل الكلمات اليت ختلو من حروف املد )احلركات الطوال( و اهلمزات و غري 

 ذلك. 
و جبانب ذلك جند أن اللغة العربية حتو  كلمات تتضمن أكثر من 

 العيون( كل كلمة هلا معان كثرية، فمثال قد –معىن، فمثال كلميت )اجلنب 
يراد بالعيون، حاسة البصر و قد تدل على األفراد الذين يتتبعون أخبار 

اللغة العربية ال ا ، و هم غالبا ما يعرفون باجلاسوسية، باإلضافة إىل أن 
اهلزبر(  –الضيغم  –الليث  –غ ية باملرتادفات فيها فمثال الكلمات )أسد 

تدل على شيء واحد و هو احليوان املفرت  الذ  يعيش يف الغابات، لكن 
 54بعض هذه املفردات واضحة املعىن و مشهورة و بعضها غري واضح.

 ت قسم على أقسام ما يلي : املفرداتو جبانب أخر تكون 
 مفردات امسية و تشتمل: .1

 كتابة(  –حممد  –العلم و املصدر )رجل  االسم العام و .أ 
 أعلم( –أحسن  –مصرى  –الصفة ) طويل   .ب 

 اليت( –هذه  –الضمري )أنا   .ج 
 مفردات فعلية و تشتمل : .2

الفعل املاضى )طلع( و الفعل املضارع )يكتب( و الفعل األمر 
 )اكتب(.

                                                 
53

يم العربية لغري ال اطقني السجل العلمي ال دوة العاملية األوىل لتعلحممود إمساعل صيين و علي حممد القامسي،   
 .٢٣٦(، ١٩٨٠)الرياض: اململكة العربية السعودية،  هبا،
54

 .٧٩ ،إعداد أسسعبد احلميد و ناصر،   
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 مفردات الظروف و يت وع إىل : .3
 حتت(. –ظرف املكان )فوق و اليوم(  –زمان )أمس ظرف ال

 األدوات و تشتمل : .4
الروابط مثل حروف اجلر، حروف العطف، حروف اإلستث اء  .أ 

 واالستدراك.
 التحويليات و تشتمل أدوات ال في و أدوات االستفهام. .ب 

 اخلوالف : .5
 ومسيت بذلك ملخالفتها خواص كل ما ذكر و ت قسم إىل :  

 أمساء األفعال .أ 

 األصوات أمساء .ب 

 املدح و الذم )نعم و بئس( .ج 

 .به( ل  ع  ف  التعجب )ما أفعله و أَ  .د 
دات اللغوية املتباي ة السهولة و أمام هذا الكم اهلائل من املفر 

 الصعوبة نطقا و كتابة جند أنفس ا أمام سؤال هو : و 
نوع من املفردات اللغوية ي بغي أن نبدأ به ع د تعليم اللغة العربية لغري  أ   

ال اطقني هبا؟ و ما املعايري و الشروط و املبادئ اليت ي بغي أن يست د إليها 
 املؤلف ع د اختيار املفردات يف كتب تعليم اللغة العربية لغري ال اطقني هبا؟

 55:املبادئ اآلتيةو اإلجابة عن هذا السؤال متكن يف مراعاة 

 مراعاة مبدأ الشيوع: .1
ويقصد به املفردات األكثر شيوعا من غريها يف االستعمال اليومي و يف 

و لقد تطورت دراسات الشيوع و كثرت القوائم  الكتابات املعاصرة.
فيها و ذلك بوصفها مبدأ لتحديد الكلمات األكثر فائدة ملتعلم اللغة 

 اللغة األم.األج بية بل و أيضا ملتعلم 

                                                 
55

 .80 ،فس املرجعن  
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 مبدأ الشمول .2
الواحدة معاىن متعددة  املفرداتو يقصد بالشمول ه ا أن تتضمن 

حبيث تغين كلمة عن تعلم عدد كبري من املفردات اللغوية مثل كلمة 
ز( و لكن االعتماد كلية و امل –التفاح  –فاكهة فهي تشمل )الربتقال 

 على هذا املبدأ قد يؤد  إىل ظهور مشكالت م ها:
كلمة اليت حتو  عدة معان قد تزيد من مشكلة التعليم أن ال .أ 

بال سبة للطالب ألنه سيضطر إىل تعلم عدة معان خمتلفة للكلمة 
الواحدة، و لذا جند أن ما نوفره يف عدد الكلمات من جانب 

 نفقده يف تعلم املعاىن من جانب آخر.

االعتماد على فكرة الشمول كلية تؤد  إىل تعلم عبارات غري   .ب 
 ئية وتتعارض مع ما يقوله أهل اللغة بشكل تلقائي.تلقا

 مبدأ االنتشار أو جمال استعمال اللغة .3
و يقصد به مكان استعمال الكلمة مع كلمات خمتلفة، فكلمة مثل 

 –امل زل  –يبيع( تستعمل مع كلمات كثرية مثل )الكتاب  –)يشرت  
جماالت  الطعام( فاألخذ مببدأ استعمال الكلمة يف –السيارة  –القلم 

 متعددة أمر ي بغي مراعاته ع د اختيار املفردات.
 القرب و املالصقة .4

الكلمات اليت تكون قريبة يف حياة الطالب مثل : سورة،   هو نقصد هبذ
كتاب، زميل، معلم، م هج، مقرر، فقد تكون أمثال هذه الكلمات 
ليست شائعة و لك ها قريبة للطالب يستخدمها باستمرار و من مث 

 راعاهتا.ي بغي م
 االشرتاك .5

و نقصد به اشرتاك اللغة العربية مع لغة الدار  يف بعض املفردات، مثل 
ة أو الفارسية يف بعض الكلمات، اشرتاك اللغة العربية مع اللغة الرتكي
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ن مث حيسن اختاذها مدخال لتعليم العربية يف الدرو  األوىل إذا كان م  و 
 الدارسون من أب اء هذه اللغة. 

 مات احلقيقة مث اجملازيةمبدأ الكل .6
تيار ي بغي تقدمي احلقيقة قبل اجملاز، خالعربية مليئة باجملاز، و حني ا اللغة

ألن الكلمات اجملازية حتتاج إىل عمق يف الفهم األمر الذ  مل يبلغه بعد 
دار  اللغة العربية و من مث ي بغي األولية يف املفردات للحقيقة مث 

 االنتقال إىل اجملاز.
 الكلمة فصاحة .7

ر فيها شروط و نقصد بذلك احلرص على تقدمي املفردات اليت تتواف .أ 
اخللوص من ت افر احلروف، ألن ت افر  :الفصاحة و اليت م ها

 احلروف ميثل مشكلة يف ال طق.

 اخللوص من الغرابة و الوحشة. .ب 

اخللوص من االبتذال للكلمة كأن تكون كلمة سوقي أو غري  .ج 
 ذلك.

 و كتابتها مبدأ سهولة نطق الكلمة .8
مفردات اللغة ليست على درجة واحدة من السهولة أو الصعوبة يف إن  

ال طق أو الكتابة، ومن مث فإنه قد يالحظ أن بعض الكلماتقد تكون 
شائعة و لكن يكون نطقها صعبا، و يشكل عقبة أمام الدار  و من 

ي مث فإنه ي بغي جت بها رغم شيوعها خاصة يف املستويات املبتدئة لدارس
العربية من غري أب ائها، و لذا في بغي أن نقرر حقيقة هي : أنه ليس  
كافيا يف اختيار املفردات شيوعها بل إىل جانب الشيوع ي بغي مراعاة 
 اختيار املفردات اليت ال يشكل نطقها أو كتابتها عقبة أمام الدارسني.

 حيدد سهولة نطق الكلمة أو صعوبتها عوامل م ها :و 
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 فكلما قل عدد حروف الكلمة سهل نطقهاحروفها،  عدد .أ 
 كتابتها و العكس.و 

مدى اشتمال حروف الكلمة على حروف متشاهبة يف لغة الدار   .ب 
أو خمتلفة، فمن املعلوم أنه كلما اشتملت الكلمة على حروف 
موجودة يف لغة الدار  كانت الكلمة سهلة ال طق، أما إذا كانت 

أدى ذلك إىل  حروف الكلمة ختتلف عن حروف لغة الدار 
العني( و غريمها ال توجدان يف  –صعوبة نطقها فمثال )اهلمزة 

 اللغات األوربية لذا ميثالن مشكلة يف نطقها.
 توافق نطق الكلمة مع كتابتها. .ج 

 اشتمال الكلمة على عدة مقاطع يؤثر على نطقها و كتابتها. .د 
كتب متثل صعوبة يف نطق الكلمات احلروف اليت الت طق و ت .ه 

، و كذلك فإن احلروف اليت ت طق و ال تكتب تؤثر أيضا كتابتهاو 
 يف نطق الكلمة و صعوبة كتابتها.

 /ذ –د  /خ  –ح  –احلروف املتشاهبة يف السم و الت قيط )ج  .و 
 ن(. –ث  –ت  –ب 

 وصل احلروف و فصلها يؤثر يف كتابة الكلمات. .ز 
مثل هذه األمور تؤثر يف اختيار الكلمات و لذلك ي بغي 

ردات وفقا للعوامل السابقة اليت حتدد سهولة نطقها و كتابتها اختيار املف
مث يراعي مبدأ التدرج يف تقدمي الكلمات الصعبة بعد ذلك مث الكلمات 

 األكثر صعوبة.
 التكرار ع وج و الت و  مبدأ التدر   .9

و يرتبط هذا املبدأ باملبادئ السابقة، و يقصد بالتدرج : تقدمي املفردات 
اللغوية األكثر شيوعا و استخداما و أيضا األكثر سهولة : نطقا 
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وكتابة، مث األقل شيوعا و سهولة يف ال طق و الكتابة، كذلك التدرج 
 56من احملسو  إىل اجملرد و من األصل إىل املشتق.

تقدمي املفردات اللغوية املت وعة من حيث كما يقصد بالت وع : 
امسيتها و فعليتها و حرفيتها مبعدل من التوازن و التعدل بي هم. فاللغة 
ليست أمساء فقط أوفعال فقط أو حروفا. و لذا فإن االقتصار على 
جانب واحد م ها يعدقصورا يف كتب تعليم العربية لغري ال اطقني هبا 

 جانبا آخر. ألنه يعلم جانب م ها و يفقد 
 مبدأ داللة الكلمة .10

و معىن داللة اللفظ حتديد مدلوله اللغو ، و ارتباط حروف الكلمة مبا 
تدل عليه من معان، أو هو ربط الصورة الذه ية للكلمة بالصورة 
احلسية هلا. و نرى أنه من األجدى أن نبدأ تعليم اللغة العربية لغري 

سوسات أو امللموسات وأنه ال اطقني هبا بالكلمات اليت تدل على احمل
 ي بغي تقدمي الكلمات اليت تدل على اجملردات يف أضيق احلدود.

 وه اك أنواع خمتلفة للداللة م ها :
الداللة األساسية أو املعجمية : و هي اليت حتدد معىن الكلمة  .أ 

 لغويا يف كل ما يستعمل من اشتقاقاهتا.

الكلمة. فمثال كلمات وعية ب ية الداللة الصرفية و هذه مر تبطة ب  .ب 
ضراب( و هي مأخوذة من  –مضروب  –ضارب  –رب ض)

 أصل واحد.
و حتديد  املفرداتالداللة السياقية : و هذه تفيد يف معرفة  .ج 

مع اهامن السياق و خاصة للمفردات اليت حتو  أكثر من معىن، 
 فإن السياق هو الذ  حيدد معىن واحدا هلا.
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عىن الكلمة اجتماعيا ع دما حتل الداللة ال حوية : و هذه حتديد م .د 
 يف موقع حنو  معني.

 املبدأ الثقايف .11
و نقصد هبذا املبدأ اختيار املفردات ذات اإلحياء الثقايف فكلمة: )جهاد 

 57الشعائر ( مرتبطة بالثقافة اإلسالمية. –اإلسالم  –صوم  –زكاة  –
نالحظ مما سبق أن املبادئ السابقة كلها ترتبط ارتباطا وثيقا 

فردات و اختيارها من حيث اجلانب اللغو . أما هذا املبدأ ف قصد بامل
به و غري ذلك، فمثال الدولة اليت تعتمد على الزراعة أو التجارة جند 
لغتها متتلئ باملفردات اخلاصة بذلك و يف ضوء هذا املبدأ ي بغي تقدمي 

 :املفردات اليت تعكس الثقافة العربية و الثقافة اإلسالمية هبدف
رب عن حمتوى الثقافة اإلسالمية الدارسني باملفردات اليت تع إعطاء .أ 

 العربية.و 

ن الثقافة اإلسالمية و العربية تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة ع  .ب 
 لكي حتقق املفردات هذه األهداف و غريها ي بغي فيها : و 
 أن تعكس املفردات االهتمامات الثقافية و الفكرية للدارسني. (1

 طي ميادين ثقافية متعددة.عت حبيث تأن ت وع املفردا (2

أن تراعي املفردات الفروق بني ميول الدارسني و اهتمامهم  (3
 حبيث حتقق هلم املطالب األساسية.

و من خالل كل ما سبق فإنه ي بغي أن خنتار املفردات يف ضوء  
املعايري و املبادئ السابقة. لكن اللغة ال تعتمد على املفردات امل عزلة بل 

 58ن تقدم يف صورة مجل و تراكيب لغوية و يف سياقات ثقافية.ي بغي أ
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كما عرف ا بأن ال جاح يف تدريس اللغة األج بية اليفارق بتدريس 
 املفردات، و يف تدريس املفردات أن يكون املدر  مراعيا للمجاالت اآلتية:

: تفضل  59ع د أزهر أرشد( Frequencyالشيوع )و هو "التواتر":  .1
، غريها، ما دامت موافقة يف املعىنالكلمة الواسعة االستخدام على 

 فهذه موافقة بالعبارة السابقة يعين عن مبدأ الشائعة.
( : تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد Rangeالتوزع أو املدى ) .2

 العربية على الشائعة يف بعضها.
ون يف مت اول الفرد يت تكل: تفضل الكلمة ا (Availabilityاملتاحة ) .3

 60جيدها حني يطلبها، و اليت تؤد  له معىن حمددا.

 احلياة يف املهمة اجملاالت بعض حتديد مت  "املتاحة " ولتحديد
 املفردات قائمة إيل اجملاالت هذه يف املتداولة املفردات من الشائع وأضيف
 ،ومعداته املطبخ ،اتباملشرو  و األطعمة :هي اجملاالت و تلك ،الشائعة

 ،نةاوالبست الزراعة وأعمال واحليوانات القرية ،دي ةامل ،املدرسة ،وأثاثه امل زل
 61املالبس ،اجلسم أجزاء

 األلفة : تفضل الكلمة املألوفة على املهجورة. .4
الشمول : تفضل الكلمة اليت تغطي أكثر من جمال على احملصورة يف  .5

 جمال.
 الدار  أكثر على غريها. األمهية : تفضل الكلمة اليت حيتاج إليها .6
: تفضل الكلمة العربية على غريها )هاتف أحسن من العروبة .7

 62.تلفون(

                                                 
 .٩٥ ،مدخل أزهر، 59
 .٩٥ ،نفس املرجع 60
 4-3 ،مذكرةزبيد ،  61

62
 ٤٦-٤٥، مذكرة الدورةالرمحن،  عبد  
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على كل من  والزمة ة من اجملاالت اهلامة السابقة هي ثابتةبعالس
املدرسني ملراعاهتا، و ذلك لكي يكون الدراسة مفهومة لدى التالميذ سريعا. 

 و ي بغي للمدر  أن ال يفارقها بني واحد م ها و أخرى.
شاع يف الطرق التقليدية لتعليم اللغة األج بية و بالذات يف طريقة و 

كتاب القواعد و الرتمجة اختيار مفردات الرتاث األدب املتداولة بني  
توظيف  هم حماكاة هؤالء الكتاب و الفصحى و ذلك ألن الدارسني يطلب م

املفردات الواردة يف ال صوص األدبية، و هذا االختيار عليه مآخذ عديدة 
 نذكر م ها:

أوال: هذه املفردات غري شائعة و فرصة توظيفها فيما بعد يف مواقف 
 اهلمة – هض است –ال جم  –االتصال حمدودة و مثال ذلك : يستغيث 

ثانيا: غالبا ما تكون هذه املفردات بعيدة عن البيئة الثقافية و االجتماعية 
 ال عامة –الصمصام  –الصحراء  –للدارسني مثل : اجلمل 

فيه الصور البالغية مثل اجملاز ثالثا: االستعمال األديب للمفردات تكثر 
مؤخرا بعد التشبيه و االط اب و هذه استعماالت خاصة ميكن تعليمها و 

تدريس االستعماالت العامة للمفردات و لتج ب هذه املثالب، قام 
ردات الشائعة يف اللغة العربية املختصون بإجراء دراسات للتعرف على املف

ذلك بدراسة لغة الصحافة و اإلذاعة و كتب تعليم اللغة العربية للمبتدئني و 
لتعليم العربية  و ذلك بغرض االستفادة من هذه املفردات يف تأليف كتب

 لل اطقني بغريها و بالتايل جت ب تقدمي املفردات الشاذة و الغريبة املهجورة.
ئعة االستخدام او بالرغم من أنه اشرتط أن تضمن املفردات الش

إال أنه اتضح أن مفهوم الشيوع  املتداولة يف برامج تعليم اللغة األج بيةو 
ردات ألن املفردات األكثر شيوعا التواتر اليكفي وحده كمعيار الختيار املفو 

هي املفردات ال حوية )الوط ية( و سبب تواترها هو أن اجلملة التستقيم 
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بدوهنا و ليس لقيمتها الداللية، مثل حروف اجلر و أدوات ال في و أدوات 
 العطف.

ذلك فردات الشائعة هي مفردات عامية و كما اتضح أن كثريا من امل
فضال عن أن قوائم الشيوع كثريا ما ختلو من  مليل املتحدثني إىل السهولة

املفردات احملسوسة و ذلك ألن نسبة تواترها صعيفة و غري ثابتة. و لذك مت 
اللجوء إىل مفهوم املفردات "املتاحة" أ  اليت يقل شيوعها نسبيا و لك ها 
حمسوسة و مفيدة و يلزم معرفتها لفهم ال صوص لذا حيبذ أن تكون يف 

 63لوفاء بأغراض االستعمال اللغو .مت اول الفرد ل
و ي بغي على املعلم يف إعطاء املفردات اجلديدة للتالميذ غري مباشرة 
إعطاء مع اها معا و لكن عليه أن يراعي األساليب يف توضيح معىن 

 املفردات، و هي ما يلي:
بيان ما تدل عليه الكلمة بإبراز عي ها أو صورهتا إن كانت حمسوسة  .1

 قلم  مثل:
 ل املعىن )فتح الباب(متثي .2
 متثيل الدور )مريض يشكو من بط ه( .3
 ذكر املتضادات .4
 ذكر املرتادفات .5
 تداعي املعاين )للعائلة تذكر الكلمات : زوج و زوجة و أوالد و أسرة( .6
 ذكر أصل الكلمة و مشتقاهتا .7
 شرح معىن الكلمة بالعربية .8
 .إعادة القراءة و تعددها يساعد على معرفة املعىن أكثر .9

 64يف املعجم.البحث  .10
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يعمل على االستفادة من هذه الظاهرة يف ب اء احلصيلة  قادراملعلم ال
اللغوية لطالبه. و يساعد االشتقاق يف توضيح معاين الكلمات اجلديدة؛ 
فع د ورود كلمة "مكتوب" مثال يقدر املعلم بيان أصلها "كتب" و ما يشتق 

 من هذا األصل من كلمات ذات ربط بالكلمة اجلديدة.
طالبه ببعض االسرتاتيجيات اليت تعي هم على  القادرزو د املعلم ي

التعلم. وميك ه تشجيعهم )فيما خيص املفردات( على إعداد قوائم بالكلمات 
اجلديدة أواًل بأول .وهذه القوائم تساعد الطالب كثرياً؛ فالتسجيل امل ظم 

على  املكتوب هلذه الكلمات ييسر عليهم حفظها واستخدامها، ويساعدهم
مراجعة ما كتبوه يف فرتات متباي ة. ومن األفضل تشجيعهم على تسجيل 
الكلمة يف سياق يوضح مع اها. وال تشجعهم على ترمجة معىن الكلمة )إال 
يف حاالت خاصة( وع دما تكون الرتمجة مطابقة للسياق الذ  وردت فيه، 

 65.واإلطار الثقايف الذ  تعرب ع ه

 المفرداتدرجة إعطاء  (د 

يف تعليم اللغة األج بية أنه ي بغي مراعاة )اللغويون( يتفق املختصون 
 بعض االعتبارات العامة قبل القيام بتدريس املفردات و هي :

 ال : حتديد عدد املفردات يف امل هج الدراسيأو  
د املختصون عدد املفردات اليت جيب أن تدر  يف برامج تعليم حد  

عدد املفردات يف املستوى األول ما بني  اللغة األج بية فأوصوا بأن يكون
 2500 -15000مفردة، و يف املستوى الثاين من  1500 -1000

مفردة على أن تعلم مع  3500 -2500مفردة، و يف املستوى الثالث من 
هذه املفردات الرتاكيب األساسية للغة األج بية، و قد ال يتفق كل املختصني 
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لكن التجربة يف جمال تعليم القرة  وى هذا التحديد زيادة أو نقصانا عل
 66أثبتت أن األرقام املذكورة معقولة و ميكن أن تؤد  إىل الغرض امل شود.

و لكن كانت هذه البيانة خمالفة مبا قاله الدكتور على احلديد ، 
 وهو يقول أن  فرتة الدراسة ت قسم إىل مراحل أربع التالية:

 املرحلة األوىلاألوىل : و تسمى مرحلة املبتدئني أو 
 و الثانية : و تسمى املرحلة املتوسطة

  املتقدمةو الثالثة : و تسمى املرحلة 
 و تسمى املرحلة ال هائية.و الرابعة : 

و يف هناية املرحلة الثانية يبلغ الطالب درجة من التعلم ميك ه معها 
قراءة صحيفة عربية، و اإلستماع إىل اإلذاعة، و كتابة خطاب و التفاهم 

 67واالتصال بأهل اللغة.
و هو يقول أيضا بأن  جمموع املفردات اليت تقد م للمتل م يف الفرتة 

( كلمًة، بواقع ألف يف كل 4000الدراسية كلها تقدر ب حو أربعة آالف )
( كلمات جديدة يف كل در  يف 10مرحلة. و يقد م للطالب عشر )

يف املرحلتني الثالثة  ( كلمةً 20املرحلتني األوىل  و الثانية، مث  عشرون )
والرابعة. و يراعي يف التقسيم التدر ج من السهولة إىل الصعوبة يف ال طق، 

 68ومن الكلمات األكثر استعماال إىل األقل .
ثانيا : حيسن أن يتذكر املعلم أن األعداد املذكورة ليست هنائية و أنه ميكن 

لقائمة يف أن تتعدى أهداف م هج تعليم اللغة األج بية حدود هذه ا
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املرحلة املتقدمة و بالذات إذا كان يتوقع أن يلتحق الدارسون بالدراسة 
 اجلامعية.

املفردات و طريقة تقدميها للدار  ثالثا : دلت التجربة على أن اختيار 
كلها عوامل أهم من عدد   املفرداتاملهارة اليت يكتسبها يف استعمال و 

و يعتقد أن الدار  الذ   املفردات اليت يطلب م ه معرفتها و حفظها،
ادثة مفردة يستطيع أن يفهم و يشارك يف أ  حم 1500يتقن استعمال 

ألوفة لل اطقني باللغة و قد ورد أن املفردات اليت ملتت اول املواضع العامة و ا
 استعملها بعض الكتاب املشهورين مل تتعد هذا العدد من املفردات.

دات اخلاملة )السلبية( و املفردات رابعا : على املعلم أن يفرق بني املفر 
ال شيطة )اإلجيابية(. فاملفردات اخلاملة هي اليت تقدم يف ال صوص القرائية 
و يف االستماع و يطلب من الدار  فهمها من السياق أن من غريه و هي 
ختتزن يف الذاكرة اآلجلة لكي تعني الطالب على الفهم يف احلاالت 

طة فيجب شرح مع اها مث تدريب الدار  على املذكورة. أما املفردات ال شي
استعماهلا. و معظم املفردات يف املستوى األول هي مفردات نشيطة مت 
اختيارها بع اية للتدريب على توظيفها أما يف املراحل املتقدمة أو املتوسطة 
فإن الفرق يظهر بني هذين ال وعني من املفردات و بالذات يف نصوص 

 69بية.القراءة و ال صوص األد

 اللغة العربية استخدام أساليب التقويم في تعليم اسسالمبحث الثالثة 
 تعريف التقويم (أ 

، كيف بعد انتهاء عمله أحدنا غالبا أن يعرف نتيجة أنشطته رييدف
نتيجة اليت ناهلا من عمله السابق، وإن كانت حس ة و ممتازة فسوف جيتهد 
جبهده على التزامه للمستقبل، لكن إذا كانت ال توافق كما يرام فيحزن حزنا 
                                                 

 .٥ -٤، مذكرةزبيد ،  69
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شديدا. ففي هذا احلال سيحاسب نفسه و يالحظه ملعرفة نقصانه يف العمل 
نقصان نتيجته يف  مث يطلب احلل على ما يواجهه من املشكالت اليت تسبب

األعمال ليكون قادرا على إصالحه للمستقبل. واهلامة م ها هي أن عمل 
املرء وحماولته يف مالحظة نقص عمله السابق يسمى تقوميا امجاال. وفقا مبا 

مة جلمع األخبار عن امل هج قاله حامد حسن؛ "التقومي هو حماولة م ظ  
 70قة خمصوصة".الواحد لتوازن نتائج امل هج و معانيه يف عال

التقومي هو عملية مقصودة م ظمة هتدف اىل مجع املعلومات عن 
دلة مبا يؤد  اىل اصدار احكام تتعلق بالطالب العملية التعليمية وتفسري األ

او املعلمني او الربامج او املدرسة مما يساعد يف توجيه العمل الرتبو  واختاذ 
 ة.االجراءات امل اسبة لتحقيق االهداف املرسوم

األخر هو: العملية اليت تستخدم  Evalution)) و تعريف التقومي 
فيها نتائج القيا ، و أ  معلومات حيصل عليها بوسائل أخرى م اسبة، يف 
إصدار حكم على قيمة خاصة معي ة لدى املتعلم أو على جانب معني من 

 جوانب امل هج.
انب اليت تستخدم فيها معلومات عن بعض جو  العملية أيضا و هو

سلوك التلميذ، أو بعض جوانب امل هج، الختاذ قرارات، أو لإلختيار من بني 
 71بعض بدائل هلا، تتخذ بشأن التلميذ أو امل هج.

م واإلنشاء و عملية التقدير إىل التقد   هو أما رأ  جميب تقومي الرتبية
 72الدارسني لألغراض الرتبية. منو  
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أن نعرف بأن التقومي فمن تعاريف التقومي السابقة حنن نستطيع 
 اليستغين عن ع اصر اآلتية :

متتالية وال يتم يف خطوة  : ا  انه يتم على خطوات التقومي عملية .1
 .واحدة

 .نه يتم االعداد له مسبقا"أ: ا   عملية مقصودة  .2
 .نه يست د على اسس علميةأ: ا    ةمعملية م ظ   .3

ة وشواهد ع د  ادلعملية هتدف اىل مجع املعلومات : ا  انه يست د اىل .4
 .اصدار االحكام

 .التعليمية : ا  انه عملية شاملةعن العملية  .5
: ا  معاجلة جوانب الضعف وتدعيم جوانب اختاذ االجراءات امل اسبة .6

 73القوة.
رات، و قد ال يستخدمها إطالقا، االختبابو قد يستخدم التقومي 

مقاييس يستخدم أساليب أخرى مثل املالحظة، و قوائم التقدير، و و 
مي أوسع التقدير، و مقاييس االجتاه، وسائل التقدير الذاتية، كذلك فإن التقو 

وسيلة  القيا  أداة من أدوات التقومي أوكون يو أمشل من القيا ، و قد 
 االختبارات.التقومي أوسع من كل من القيا  و  من وسائله، و هبذا يكون

ية فبالتقومي، ألجله ، إذا أردنا أن نعرف نتائج يف عملية الرتبو فلذلك
حنن نستطيع مالحظة عملية الرتبوية حىت ستظهر العيوب فيها مث نقدر على 

ها لكي تكون أغراض الرتبية و أهدافها حإعطاء احلل امل اسب إلصال
 .حمصولة على األكمل
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 ية التقويمأهمّ  (ب 

 من العملية الرتبوية هو مساعدة الطالب على ال مو   الرئيسياهلدف 
الشامل يف مجيع جوانب شخصياهتم، واكتساب األهداف اليت حددها 
اجملتمع، ويعترب التقومي واالختبارات والقيا  والتقييم جانبًا من األنشطة 
املستمرة اليت حتدث داخل الفصل. وهي كثريًا ما تستخدم ع د بعض 

 يف املعلمني أن مل يكن الغائب فهم كبدائل حتمل نفس املعىن اال أن املتعني
وظيفتة كل من هذه املصطلحات، واملطلع على املتطورات اليت مرهبا مفهوم 
التقومي يدرك بوضوح البون الواضح بني هذه املصطلحات االربعة والعالقة 

 74.اليت تربطهم اجرائياً 
 تقومي الطالب لهو كذا ب ارئيسي العملية الرتبوية هدفقد عرف ا أن ل

 :ومهاغرضان أساسيان  ان أوهدف
ساعدة املعلمني على حتديد الدرجة اليت أمكن هبا حتصيل أهداف م .1

 .التدريس
 75.مساعدة املعلمني على فهم الطالب كأفراد .2

فالغرض االول غرض أساسي، حيث إن سلوك الطالب يتم 
 .دائمًا يف ضوء أهداف التدريس واخلربات الرتبوية اليت مر فيها الطالب

ول، إذ لو حصل املعلم على أما الغرض الثاين فإنه مكمل للغرض األ
على التخطيط السليم ه ، فإن ذلك يساعدكافية عن الطالب خربة

 .واختيار أفضل الطرق التدريسية وأنسبها لتعليم الطالب
 يقام تقومي الرتبية لألهداف اآلتية: ،(46: 2005و رأ  م ري )
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 معرفة حتقق التعليم املقرر أو عكسه. .1

نتيجة الميذ بل والديهم على العملية و الت من (Feed back)نيل اإلستجابة  .2
 التعليم.

 نيل العبارة الواضحة عن منو العلوم و املهارات و املواقف للدارسني. .3

 76صار التقومي أساسا فيتعيني اخلطة اآلتية. .4
جدا يف سائر األنشطات أو العمليات و ال سيما  مهم  التقومي هو 

يف عملية الرتبوية، هذا لكونه ي زل م زلة الوزن أو الكيل للبائعني ما كان له 
أو كيل ال يباع اال به و ذلك  نوزن أو كيل. فاملفهوم عن ذلك أن ما له وز 

مث  سائر العمليات ال يتم وصوله إىل األغراض إال بالتقومي يعين بعد تقوميها،
نستطيع أن نقوم باإلصالح. فلذا، تلك العملية حمتاجة إىل التقومي إذا كان 

وكون التقومي  77املقصود ملعرفة هل تلك العملية أو األنشطة جتر  كما يرام.
 م ها:له فوائد  ا، ألنمهم  

 ميذ :الالفائدة للت .1
يجة فالتالميذ له أمهية يف نتيجة القيا  و التقومي يف الرتبية  و فضال نت

الدر . بدون القيا  و التقومي ل تيجة الدر  سيكون التالميذ دون دافع 
ويعطي التقومي ل تيجة التعلم فوائد  (Termotivasi untuk belajar)التعلم 

 ألجل –(Gronlund dan Linn :1990)غرونالند و لني – للتالميذ
 األهداف فيما يلي:

ال طريقة تعلمهم فع  مبعرفة نتيجة التعلم، يقدرون أن ي تجوا، هل  .أ 
(Efektif) .ل يل ال تيجة و اإلصالح و ترقيتها للمستقبل 
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أخربت نتيجة التعلم صعوبتهم يف التعلم، و نتيجة التعلم املمتازة  .ب 
هم لرتقيتها إىل األصالح، و نتيجة التعلم القبيحة ستجعل وحتث  

 التالميذ يرقيون نتيجة تعلمهم.
 الفائدة للمدرسني .2

فعالية تعليمهم بالتقومي، ألن نتيجة التعليم ختربهم أدرك املدرسون  .أ 
هل أهداف التعليم حمصولة يف عملية تعليمهم، و برؤية نتيجة 

 التقومي يقدر املدرسون فعالية عملية تعليمهم.

نتيجة التعليم هي متثيل ل تيجة عمل املدر . أساسا على نتيجة   .ب 
تكون مهم لدرسون إلصالح عملية تعليتعليم التالميذ سيدفع امل

 نتيجة التعليم حمصولة باألحسن من قبل.

 للمدرسة الفائدة .3

نتيجة التعليم متثمل إجناز املدرسة يف إدارة التعليم. و عي ها عديد  .أ 
واملدرسة  ،من العوامل. أحدها سياسة املدرسة اليت صارت قري تها

هل سياسة املدرسة تؤثر  ،حتتاج إىل معرفة نتيجة التعليم أخبارا هلا
 لرتقية نتيجة التعليم. (Positif)با إجيا

ة املدرسة إىل والد  التالميذ نتيجة التقومي هي صورة مسؤولي .ب 
اجملتمع. الرتبية أصلها مسؤولية الوالدين يف األسرة. و نتيجة التعليم أو 

الرتبوية ستكون وسيلة للتقرير أو البيان إىل الوالدين عن تقدم تعلم 
 للمدرسة. الولد الذ  ائتمن الوالد تربيته

لتوازن  مادةً  اجملتمعإىل  (Exposure)نتيجة التقومي هي بيان األخبار  .ج 
 اختيار املدرسة األمانة لرتبية أوالدهم.

 الفائدة للمجتمع .4

للوالدين أخبار إلعطاء ال تيجة أو التقدير إىل املدرسة قبل أن  .أ 
 خيتاروها و سيؤم ون هبا إعطاء الرتبية ألوالدهم.
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نتيجة التقومي تصري وسيلة مسؤولية املدرسة للمجتمع الذين  يعطون   .ب 
 األمانة لرتبية أوالدهم.

 الفائدة للحكومة .5

 .الرتبيةنتيجة التقومي سيستعمله احلكومة لرتتيب مقيا  اجلودة  .أ 

امل اسب حلاجة اجملتمع  (Output)أقيم التقومي حلفظ جودة اإلنتاج   .ب 
 78ا.مستمر  

 ةدأساليب التقويم الجيّ  (ج 

 عننستغين  ميكن أن ا نتحدث عن التقومي فاملعىن أن ا الفإذا ك   
االختبارات. هذا ألجل كون االختبار هو أحد أدوات التقوميات. و على 

االختبارية :  سبيل اإلمجال تكون طريقة التقومي يف التعليم ت قسم على قسمني
(Test) االختبارية و غري (Test Non.)  االختبار أو االمتحان فاألول غالبا هو

املطبوق بالرسوم. و أما الثاين هو غري االختبار يستعمل لتقومي ظهور التعلم 
 الفعال و جماالته من التالميذ.

التقومي بتوريط التالميذ نظاميا و نسبيا هو ظاهر الذ  حيتاج إىل 
و فضال يف التقومي الرتبو  و غريه.كيف أقيمت عملية التقومي  ،ترجيح فائدته

باشرتاك التالميذ؟ إن للقومي الرتبو  وغريه  على أنه حيتاج إىل وجود اشرتاك 
 التالميذ. هذا موافق مبا عربه سوكرد  اآليت:

حني  (Psikologi)استطاع التالميذ أن ي تشروا شعور األمن ال فسي  .أ 
اشرتاكهم يف التقومي. ع د تقومي نتائج الدراسة شيء الذ  سيقام 

ان املفهوم يف عملية التعليم و التعلم فبان مل جيب وهو إذا ك ،للتالميذ
   أو املقوم.مها املدر  أسئلة اليت قد  
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 جيعل التقومي أفرح للتعلم .ب 

 جيعل التقومي أجنح ألساليب التعليم والتعلم .ج 

 79يقبل التالميذ الشبع ال فسي ع د اشرتاكهم يف التقومي. .د 

قسم أو أقسام أسلوب التقومي باإلختبار أو اإلمتحان هو الذ  فيه 
 80من األسئلة أو البيانات امل اسة بأهداف اإلختبار الذ  استعمله املدر .

 املسلوكة (Prosedur)أما أسلوب اإلختبار هي الطريقة املستعملة أو إجراءات 
بشكل إعطاء الوظائف حىت تعلم و تقدر  ،يف القيا  والتقدير لقسم الرتبية

 81.(Testee)األحوال من الذايت املقدر 
ل يعين يف املقام األو   -على سبيل املثال-اختبارات اللغة  كانتفقد  

بأساليب الرتمجة أو الكتابة اإلنشائية أو السرد من الذاكرة )التسميع(. و قد 
خيترب الدارسون يف ع اصر ال عالقة بني أجزائها؛ فقد كان يطلب من الدار  

سجل على الورق كل الذ  ي افس على وظائف الدولة يف الصني القدمية أن ي
 82الذ  يعرفه من علوم و هو يف حجرة مغلقة دون حتديد للزمان.

ية كربى يف توجيه الطالب يف دراسته سواء من عامة أمه   ترالالختبا
ناحية الكم أو الكيف. فمن حيث الكم جند أن الطالب الذ  يعرف مثال 

شك سيحاول أن يدر  الكتاب كله  أن االختبار يشمل الكتاب كله. ال
العكس صحيح، و كذلك الطالب الذ  يعرف مثال أن املعلم يهتم بسرد و 

و هكذا. … و استظهار املعلومات احلقائق فحسب سيصب اهتمامه حن
ت طبق هذه القاعدة على اختبارات اللغة بالطبع، فالطالب الذ  سيخضع و 

التدريب عليه و الطالب الختبار يف التحدث مثال يبذل جهدا يف سبيل 
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(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 81. 
 .88 ،نفسه املرجع 80

81
 Athok Fuadi, Evaluasi Pendidikan  .5 ,(J.J.C، PRESS,  TT) , )التقييم التعليم( 

82
 .١(،  ١٩٨٩حممد عبد اخلالق حممد، اختبارات اللغة، )الرياض: جامعة امللك سعودا،   
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الذ  يعرف أن االختبار مقصور على القراءة و الكتابة قد يتشجع على 
 83امهال اجلانب الشفو  للغة.

يعترب عادة أضيق املصطلحات االربعة . وهو يعين  (Test)فاالختبار 
، وك تيجة إلستجابات جمموعة من االسئلة لالجابة عليهايف أضيق معانيه 

ة حنصل على قيمة عديدة خلصائص جملموعة من االسئلالطالب على هذه ا
صفات هذا الطالب يف السلوك الذ  نتوخاه من وراء امتام العملية أو 

فغالبًا ما يعين مفهومًا أوسع من  (Measurement)أما القيا   التعليمية.
أما (. ، اعطاء قيمة رقمية ) عدديةتبار، وهو يعين يف جمال االحصاءاالخ

، أ  تقدير لى أصدار احلكم على قيمة االشياءفتقتصر ع (Valuing)التقييم 
مدى العالقة بني مستوى التحصيل واألهداف مبعىن تقدير قيمة الشىء 

 84.است اداً اىل معيار معني
 :أن يهتما ما يليأو املقوم بالتقومي فعليهما  املدر قبل أن يقوم 

و ي بغي أن يكون مصيبا  ،اختيار أسلوب التقومي الذ  سيقوم به املدر  .أ 
 للغرض و موافقا ألغراض تعليم الدارسني.

ي بغي أن يكون أسلوب التقومي إمكانا للتقومي ال فسي الذ  مبدأه ضغط  .ب 
ومها: )أ( يشرتك التالميذ ع د اإلقامة مبجموع ال قط  ،الشيئني اهلامني

(Skoring) ب( يشرتك التالميذ يف تعيني ال تيجة  ،واالختبار((Grade). 

ت وع األساليب امل فذة للدارسني ي بغي أن ي ظرها املدر  تدقيقا قبل  .ج 
 85ت فيذها إىل التالميذ.

                                                 
83

 .١٩٥، السجل العلم حممود إمساعيل صيين،  
84

  http://www.jamilrawassschool.com/new_page_85.htm . Diakses pada tanggal 23 September 

2017. 
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يقوم املدر  بتقومي املوضوعات وفقا جملموعة من املعايري اليت ي بغي أن 
يتفق املدر  مع التالميذ عليها قبل الكتابة، و حبيث تكون م اسبة ل وعية 

ا كانت املعايري اليت و أي   تعليم التعبري عموما. املوضوعات املقرتحة، و ألهداف
يتفق التالميذ مع املدر  عليها، فإنه البد من مراعاة املعايري التالية يف عملية 

 التقومي : 
سالمة التحرير العريب )و تشتمل مهارات اهلجاء و عالمات الرتقيم  .أ 

 واخلط(.
 سالمة األسلوب )و تشتمل الصرف و ال حو(. .ب 
 املعاين.سالمة  .ج 
 تكامل املوضوع. .د 
 م طقية العرض. .ه 
 86مجال املبين و املعىن. .و 

إذا كان يعطي الدرجة نفسها، بغض ال ظر  موضوعيايعد االختبار و 
عمن يصححه، لذلك تصمم األسئلة حبيث ميكن احلصول على الدرجة دون 

 87تدخل احلكم الذايت للمصحح.
موافق بالقواعد اإلختبارية حمتاجة إىل اهتمام  األسئلة ترتيبففي 

كان اإلختبار أم موضوعيا   (Uraianا )املقررة يف تأليف اإلختبار فك  
(Objektif ألن األهلية و البيانة يف ترتيب أسئلة اإلختبار مها عبارتان .)

ل ي لمطلقتان جيب أن ميلكهما كل من املدرسني باألسئلة اجليدة و البلوغة 
عكسه، باألسئلة دون ترتيب باجليدة صورة إجناز التالميذ احلقيقي. و كذلك 

 88و البلوغة، فال ت ال صورة عن إجناز التالميذ احلقيقي.

                                                 
 .273م(،  1991، )القاهرة: دار الشواف، تدريس ف ون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،  86
 .56 اختبار،، حممد 87
 .Perencanaan ،  89، إبراهيم. ر 88
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 اختبار فك   .أ 
ي بغي أن تكون األسئلة واضحة، من اختيار الكلمة أو املصطلحات  (1

 املستعملة أو سياق كالمه.
بل  ةطالإي بغي أن تكون األسئلة قصرية أو خمتصرة، يعين غري  (2

 89(.To the pointمباشرة إىل مسألة رئيسية )
 اختبار موضوعي .ب 

لعملية التعليمية، تفيد املعلم اجليدة جزء من ا املوضوعيةاالختبار 
توجيه صة "جأل"، و تقومي ما مت درسه، و الطالب يف زيادة األهداف اخلاو 

الضوء إىل اجلوانب اليت حتتاج مزيدا من اجلهد. و تصميم هذه 
يتطلب مهارة و وقتا قد ال يتوفران ملدر  العربية لغري  االختبارات

ال اطقني هبا. و هلذا فإن الكتاب املدرسي اجليد حيو  جمموعة من هذه 
 االختبارات املرحلية.

 ن على أنواع و هي:اإلختبار يتكو   هذا
 الصواب و اخلطأ (1

ة اجت اب البي ات املشتملة على الكلمة : أحيانا، الزم، و عام   .أ 
صوابه أو خطأه عن ميكن ما يف ج سها الذ  يعطي العالمات و 

 تلك البيانة.
 اجت اب أخذ الكلمات من كتاب الدر  مباشرة. .ب 
 اجت اب البيانة و هي رأ  يتعارض صوابه. .ج 
ترتيب بيانة الصواب و اخلطأ يف اإلختبار يقام بدون ال ظام،  .د 

... Sخ/  ،Sخ/  ،Bص/  ،Sخ/  ،Bص/  ،Bص/ مثل:
 90هكذا.و 

                                                 
 .٩٦نفس املرجع،  89
 .83، السجل العلمي، حممود إمساعل 90
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 (Pilihan ganda)اختيار من متعدد  (2
 .أصل األسئلة و هو مسألة معربة واضحة .أ 
تعبري أصل األسئلة  و اختيار األجوبة حمدودة يف احملتاجة  .ب 

 فحسب.
 توجد إجابة صحيحة فحسب. .ج 
 .ةمستفاد (Pengecoh)ار اختيار األجوبة معقولة و املك   .د 
ا كله  /وي بغي أن اليكون االختيار بعبارة"كل األجوبة خطأ .ه 

 91خطأ".
 :يهتم مايليو على املدر  ع د إقامته االختبار باالختيار من متعدد أن 

جيب أن يكون توزيع اإلجابات عشوائيا غري ملتزم ب ظام ترتييب  .أ 
 بغرض زيادة تسهيل عملية التصحيح.

ب أن حيتو  كل ب د على إجابة صحيحة واحدة مامل تشر جي .ب 
املذكورة صحيحة أو كل اإلجابات التعليلمات إىل أن بعض 

 على الدار  أن خيتار من بي ها أكثر صحة.و 
باختتبار أكثر من مسة أو ع صر أن نتحاشى القيام  جيب .ج 

مهارة واحدة يف الب د الواحد، كأن حيتو  الب د على أو 
 مشكالت حنوية و مفردات يف وقت واحد.

جيب أن تكون البدائل صحيحة حنويا و مسايرة ملا ذكر يف  .د 
 إال أصبحت حمربة.ساق الب د و 

ال د خمتصرة و واضحة قدر اإلمكان، و جيب أن تكون الب و  .ه 
 ها مبفردات أو تراكيب  ال جذوى م ها.ذاعي حلشو  

بفضل كثري من واضعي االختبارات أن يبدأوا بالب ود األكثر  .و 
سهولة لتكون متهيدا للدار  كي ال تثبط عزميته و حىت تزيح 
                                                 

 .٩٧ نفس املرجع، 91
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مل يعتادوا على مثل هذا ع ه التوتر، خاصة الدارسني الذين 
ل ال وع من االختبارات أو الذين جيلسون لالختبارات ألو  

 92مرة.

 تزويجال (3
، حىت تكون األسئلة سواءأن تكون املادة املقدمة من أصل  .أ 

 املقدمة متجانسة.
 أن تكون األسئلة و األجوبة مفهومة سهلة. .ب 
 أن يكون عدد األجوبة أكثر من عدد األسئلة. .ج 
املستعملة خمتلفة لألسئلة و األجوبة، مثل: أن تكون العالمة  .د 

 و هكذا لألجوبة.… ...و هكذا لألسئلة و أ، ب، ١،٢
 التكملة (4

 ال تستعمل البيانة املأخوذة من كتاب الدر  مباشرة. .أ 
 93أن تكون البيانة مشتملة على واحد إمكان اإلجابة املقبولة. .ب 

 التحويل (5
مبتدئا بالكلمة املعطاة مثال: اقرأ اجلملة التالية جيدا مث أعد كتابتها 

 مع تغيري ما يلزم،
 احلجاج................... احلجاج من أداء فريضة احلج، انتهى

 .اجلواب: احلجاج انتهوا من أداء فريضة احلج
 الربط (6

 اربط كل مجلتني مما يأيت:
 سأل املدير عن الطالب،  الطالب ماليز . .أ 
 هذه سيارة جديدة، السيارة اشرتاها مدرس ا. .ب 

                                                 
92

 .17-16 حممد، اختبارات،  
 .٩٨ نفس املرجع، 93
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 اإلضافة (7
 ضع الكلمة اليت بني القوسني يف مكاهنا امل اسب.

 : )القائد( نعم خلد بن الوليد. مثال
 : نعم القائد خالد بن الوليد. اجلواب

 إعادة الرتتيب (8
 مثال: أعد ترتيب الكلمات لتكون مجلة مقروءة مفهومة. 

 94كتاب.  –املسلمني  –القرآن  –األول 
 :من ناحية بلوغا إذا سيقوم قدرة التالميذاالختبار هبذه الصورة عامة يعد 

 حتليل املسألة علمية .أ 
 استخالص األشياء .ب 
 (.Konseptualت ظيم الفكرة مفاهيميا ) .ج 
 تصوير العملية .د 
 الشرح للسبب و العاقبة .ه 
 حبث املسألة. .و 

 :( أشياء جيب اهتمامها، وهيTes Tulisففي إقامة االختبار التحرير  )
 األسئلة مكتوبة من قبل. .أ 
 ستخدمةامل حتتو  على سائر املواد   األسئلة .ب 
 تعيني عدد األسئلة .ج 
 اجلملة لألسئلة واضحة .د 
 األسئلة حتتو  على املهارات أو األهليات .ه 
 95حتتو  على درجة الصعوبة املتعادلة. .و 

                                                 
 .١٤-١٣ نفس املرجع، 94
 .١٧٠ ،Metode ،أمحد 95
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 لثالثالباب ا

 المقّرر كتاب تعليم اللغة العربّية  عرض المحتوى ل
 اإلبتدائية اإلسالميةللصّف الرابع والخامس والسادس لطالب المدرسة 

 
تعليم اللغة العربّية للصّف الرابع و الخامس  تنظيم المواد فى كتاب المبحث األول

 و السادس لطالب المدرسة اإلبتدائية
على مقدمة  إلبتدائيةاللغة العربي ة" باملدرسة ا تعليمإحتوى كتاب "

الكفاءت األساسي ة للفصل الدراسى  ومرشد املعلم وفهر  احملتويات وقائمة
درو . ويتكون كل  ست ةمن  الكتاب للصف الرابع . ويتكوناألول و الثاىن
. وهذه عبارات اجلديدة و القرأة واحلوار والرتاكيب والتمري اتالدر  عن ال

 :الفصل الرابع  الدرو  ىف كتاب
 اإلشارة.إلسم والقواعد عن ا ال فسبالتعريف :القراءة عن  الدر  األول .1
 ضمري.لقواعد عن ال و األدوات املدرسي ةالدر  الثاىن  : القراءة عن  .2
، الدر  الثالث: القراءة عن  .3 أصحاب املهن والقواعد عن اإلستفهام: َمن 

 َما، َهل .
 10-1األرقام والقواعد عن الع وان الدر  الرابع  : القراءة عن  .4
اإلسم املفرد و د عن والقواعأفراد األسرة الدر  اخلامس: القراءة عن  .5

: حرف اجلار  وظرف املكان.  اجلار 
األسرة ىف البيت والقواعد عن الضمائر  الدر  الساد : القراءة عن .6

 املتصلة املفردة.

 
                                                                                                                                      

 
 
 



 

56 

 واخلامس.  والرابع وهى الدر  والثالث ،وتبحث الباحثة ثالثة درو 
 لثالثا الدر  .1

القراءة والكالم واحلوار  لث هية األساسية ىف باب الثايالكفا تكان
. وأما دليل اإلستفهام والقواعد عنالقرأة عن أصحاب املهن والكتابة ىف 

 التحصيل فيها فهى:
 اعمال حمادثة اليومية باللغة العربية.يقدر الطالب على  .1
 استعمال املفردات عن أصحاب املهن بالصحيحة.يقدر الطالب على  .2
 اللغة العربية. نص القرائىيقدر الطالب على إجابة التدريبات عن  .3

 فهم الرتاكيب اللغة العربية عن اإلستفهام يقدر الطالب على  .4

 يقدر الطالب على اعمال احملادثة القصرية بالرتكيب اللغة العربية باجليدة. .5

 يقدر الطالب على كتابة تعبري ىف اللغة العربية باجلي دة.  .6
 الدر  الرابع .2

القراءة والكالم واحلوار والكتابة ىف  رابع يعىنة األساسية ىف باب اليالكفا تكان
. وكان دليل التحصيل فيه 10-1ع وان والرتاكيب عن األرقام القرأة عن ال

بدليل التحصيل يقدر  ىف الرتاكيب لكن وجود فرق بالدر  السابق مساويا
 .10-1على فهم الرتاكيب عن األرقام  الطالب

  الدر  اخلامس .3
القراءة والكالم واحلوار والكتابة  امس يعىن باب اخلة األساسية ىفيالكفا تكان
القرأة عن الع وان والرتاكيب عن اإلسم املفرد واحلرف اجلر. وكان دليل ىف 

التحصيل مساويا بالدر  السابق لكن وجود فرق ىف الرتاكيب بدليل التحصيل 
 يقدر الطالب على فهم الرتاكيب عن اإلسم املفرد و احلرف اجلر.  

درو . ويتكون كل الدر   سبعةمن  الكتاب للصف اخلامس ويتكون
. وهذه الدرو  ىف  عبارات اجلديدة و القرأة واحلوار والرتاكيب والتمري اتعن ال
 :الفصل اخلامس  كتاب
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إلسم اإلشارة + والقواعد عن ا غرفة اجللو :القراءة عن  الدر  األول .1
 اإلسم

عن اإلسم  ضمريلقواعد عن الا و احلديقة الدر  الثاىن  : القراءة عن .2
 .اإلشارة + اإلسم + الصفة

 .عد عن األلواناأللوان والقواالدر  الثالث: القراءة عن  .3

 املبتدأ واخلرب.والقواعد عن الفصل الدر  الرابع  : القراءة عن  .4

بتدأ مؤخر  املوالقواعد عن مكتبة املدرسة الدر  اخلامس: القراءة عن  .5
 )ظرف املكان(

واعد عن والق عن مكتبة األدوات الكتابية : القراءةالدر  الساد  .6
 )أدوات اجلر( خربى مقدم  أو مبتدأ مؤخ ر.

الدر  السابع: القراءة عن املقصف والقواعد عن فعل مضارع + فاعل  .7
  )ضمري( + مفعول به. 

 ألول و الثاىن والثالث. وتبحث الباحثة ثالثة درو , وهى الدر  وا
 ألولالدر  ا 

القراءة والكالم واحلوار  ألول هياألساسية ىف باب ا ةيالكفا تكان
. وأما اإلسم اإلشارة + اإلسم والقواعد عنالقرأة عن غرفة اجللو  والكتابة ىف 

 دليل التحصيل فيها فهى:
 اليقني أن اللغة العربية هي فضيلة من اهلل تعاىل. .1

 املمارسة بالكالم اللغة العربية. .2

 العربية.احلفظ عن املفردات اللغة كثري  .3

 .جيدةاعمال احملادثة اليومية باللغة العربية يقدر الطالب على  .4

 .يقدر الطالب على الكالم القرأة بالصحيصة .5

 يقدر الطالب على اإلجابة األسئلة. .6
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 يقدر الطالب على فهم الرتاكيب اللغة العربية بالصحيحة. .7

 يحة.يقدر الطالب على احملادثة القصرية بالرتاكيب اللغة العربية الصح .8

  يقدر الطالب على الكتابة العبارات ىف اللغة العربية باجليدة. .9
 الدر  الثاىن 

كانت الكفاية األساسية ىف باب الثاىن يعىن القرأة والكالم واحلوار والكتابة ىف 
القرأة عن احلديقة والرتاكيب عن اإلسم اإلشارة + اإلسم + الصفة. وكان دليل 

 التحصيل مساويا بالدر  السابق. 

 الدر  الثالث 

القراءة والكالم واحلوار والكتابة ىف  يعىن الثالث ة األساسية ىف بابيالكفا تكان
. وكان دليل التحصيل القرأة عن األلوان والرتاكيب عى األلوان ) املذكر واملؤنث(

 بالدر  السابق. فيه مساويا

درو . ويتكون كل  ست ةمن يتكو ن  أم ا الكتاب للصف الساد  و
. وهذه عبارات اجلديدة و القرأة واحلوار والرتاكيب والتمري اتعن الالدر  

 :الفصل الس اد   الدرو  ىف كتاب
)هو،  1لفعل املضارع والقواعد عن ا اعمال ا ىف البيت:القراءة عن  الدر  األول

، أنا، حنن(  هي، أنَت، أنت 

 2فعل املضارع ن اللقواعد عا و درسةاعمال ا ىف امل در  الثاىن  : القراءة عنال
 )حنن، مها، هم، أنتم(.

الس اعة )كم الس اعة و ىف أ   ساعة والرتاكيب عن الدر  الثالث: القراءة عن 
 الس اعة(.

 .الفعل األمروالقواعد عن  تعل م اللغة العربي ةالدر  الرابع  : القراءة عن 

 املاضى.الرتاكيبب عن الفعل و  الواجب امل زيل  الدر  اخلامس: القراءة عن 
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عن الفعل املاضى والفاعل واملفعول  والقواعد عن ال ُّزهة الدر  الساد : القراءة
 به.

ألول و ثالثة درو , وهى الدر  واىف هذا الكتاب وتبحث الباحثة 
 الثاىن والثالث. 
 ألولالدر  ا .أ 

القراءة والكالم واحلوار  ألول هية األساسية ىف باب ايالكفا تكان
الفعل املضارع )هو، هي،  والقواعد عنعن أعمال ا ىف البيت  القرأةوالكتابة ىف 

، أنا، حنن(  . وأما دليل التحصيل فيها فهى:أنَت، أنت 
، والكلمة، والعبارات، واجلملة حتديد أصوات احلروف يقدر الطالب .1

  ا.إما شفهيا أو كتابيالقصرية 
اجياد املعىن من الكالم، والعبارات، واجلملة  يقدر الطالب على .2

 .القصرية

 .لطالب على فهم شكل الكلمة والعبارات والكلمة القصريةيقدر ا .3

إما شفهيا يقدر الطالب على فهم الكلمة، والعبارات، واجلملة القصرية  .4
 ا.أو كتابي

 يقدر الطالب على فهم الرتاكيب اللغة العربية بالصحيحة. .5

 احملادثة القصرية بالرتاكيب اللغة العربية الصحيحة.يقدر الطالب على  .6

 الدر  الثاىن 

كانت الكفاية األساسية ىف باب الثاىن يعىن القرأة والكالم واحلوار والكتابة ىف 
القرأة عن اعمال ا ىف املدرسة والرتاكيب عن الفعل املضارع )حنن، مها، هم، 

 أنتم(. وكان دليل التحصيل مساويا بالدر  السابق. 

 الدر  الثالث 
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القراءة والكالم واحلوار والكتابة ىف  يعىن الثالث ة األساسية ىف بابيالكفا تكان
 . وكان دليل التحصيل فيه مساوياالقرأة عن الس اعة والرتاكيب عن الس اعة

 بالدر  السابق.
للصّف الرابع لطالب  في كتاب تعليم اللغة العربّية المفردات مبحث الثانىال

 المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
كتاب من   ّرابع والخامسالو  الثالث المفردات المستخدمة في الدرس .1

 للصف الرابع لطالب المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية تعليم اللغة العربّية

 على مشتمل، أن ه للصف الرابع  عربي ةالكان كتاب تعليم اللغة 
ا املفردات و أساليب التقومي . و من ناحية املفردات اجلديدة عرف ا أهن 

جمر دة، هذا ليكون  ن تستخدممستخدمة يف صورة القراءة القصرية قبل أ
فأم ا  الطالب متأم لني و متدب رين ما كان بعده من املفردات اجلديدة و اجملر دة.

من الفصل  مثال تقدمي املفردات اجلديدة املستخدمة يف صورة القراءة القصرية
 كما يلي:  الرابع

 القراءةالمفردات الجديدة المستخدمة في  .أ 

 هي: الثالثا القراءة يف الدر  أم  

 َأَمالَُنا ِفى اْلُمْستَ ْقَبلِ  
َرَسة :  َد 

ثـُو َن َعن  أََمل ه م  ىف  امل ي ُذ يـََتَحد   الت اَلم 
؟ فيصل َبل  تَـق  ُس 

َمُة، َما أََمُلك  ىف  امل ك   : يَا ح 
َرَسة  يَا فـَي َصُل، َو  حكمة َبل  َأن  َأُكو َن َمد يـ َرُة َمد  تَـق  ُس 

 أَن َت؟: أََمل ي  ىف  امل
تَـق ل  ُشر ط يٌّ حَي َفُظ اأَلم َن. فيصل ُس 

 : أََمل ي يف  امل
َرَسة ، ُهَو  َد 

ي َذ ىف  امل . ُهَو يـَُعلُِّم الت اَلم  حكمة      :اُن ظُر  يَا فـَي َصُل، َهَذا َعمِّي 
 ُمَدرٌِّ .
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ك    فيصل َ ُة َوال َدي ك  يَا ح  ٌر. َوَما م ه   َمُة؟ُّ : َوَذل َك َأيب  ، ُهَو تَاج 
َفى، َوأُمِّي  ه َي َرب ُة بـَي ٍت.  حكمة َتش   : َأيب   طَب ي ٌب ىف  ال ُمس 

فمن تلك القراءة القصرية عرف ا أن املفردات املقد مة فيها يساعد 
الطالب أن  يتأم لوا و يفك روا ما سيقد مها املدر   بعدها من املفردات 

  :96اجلديدة و هي يف حنو ما يلي

َرَسة  Cita-cita  10 أََملٌ  .1   Kepala sekolah . ُمد يـ ُر ال َمد 

َبلٌ  .2 تَـق    Perawat .  مُمَرَِّضٌة Masa depan  11 ُمس 

  Dokter . طَب ي بٌ Pemimpin  12 ُمد يـ َرةٌ  .3

  Pegawai negeri .ُمَوظ ٌف ُحُكو م يٌّ Polisi  13 ُشر ط يٌّ  .4

َ ع  Penjaga  14 حُمَاف ظٌ  .5  Karyawan pabrik . َعام ُل ال مص 

َفةٌ Keamanan  15 أَم نٌ  .6   Tugas . َوظ يـ 

 Pegawai Bank . ُمَوظ ُف ال بَـ  ك  Mengajarkan  16 يـَُعلِّمُ  .7

َ ةُ Kalau begitu 17 إ َذن   .8   Profesi . امل ه 

   Ok/Bagus طَيِّبٌ  .9
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 Jalal suyuti,  Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI kelas IV. (Jakarta: Erlangga. 2015), 29. 
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القراءة فأم ا مثال تقدمي املفردات اجلديدة املستخدمة يف صورة 
 يلي:القصرية من الدر  الر ابع هو كما 

َواُن )البيت الجديد( ا  لُعن ْ

َرَسيت   يف  َشار ع    َرَسة . َمد  َماُن، بـَي ىت  َجد ي ٌد، ُهَو َقر ي ٌب م َن ال َمد  أَنَا لُق 
ت ٌة. َذال َك  َعٌة. بـَي يت   أََماَم ال َمل َعب  ىف  َشار ع  َماو ار  َرق ُم س  َجاَكر تَا َرق ُم ت س 

َ ي يت   يف  َشار ع  ُسو َكر نُـ  و  َرق ُم َثالَثٌَة. البَـي ُت َقر ي ٌب م َن َحَسٌن، بـَي ُتُه َقر ي ٌب م ن 
  . د ، َوُهَو يف  َشار ع  َماَور  َرق ُم إثـ َ ان  َس ج 

 امل

الدر  الرابع  املستخدمة يف اجلديدةمفردات و من ذلك التقدمي كانت 
 97هي:

 Di depan . أََمامٌ Dekat  8 َقر ي بٌ  .1

َرَسةٌ  .Jalan  9 َشار عٌ  .2  Sekolah َمد 

َواُن البَـي ت   Nomor 10 َرق مٌ  .3  Alamat . ُع ـ 

rumah 
 Kota . َمد يـ َ ةٌ Baru  11 َجد ي دٌ  .4

دٌ  .5  Desa . قـَر يَةٌ Masjid  12 َمس ج 

 Jauh . بَع ي دٌ Di depan  13 أََمامٌ  .6

 Tetangga . َجارٌ Lapangan 14 َمل َعبٌ  .7

  Telepon . َهات فٌ 15  
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Ibid,  48. 
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القراءة فأم ا مثال تقدمي املفردات اجلديدة املستخدمة يف صورة 
 يلي:القصرية من الدر  اخلامس هو كما 

 َأفْ َراُد اأُلْسَرةِ                        

َريت  ، َهَذا  ب ت َدائ ي ة . َهذ ه  أُس  َرَسة  اإل  َد 
ي ٌذ يف  امل إ مس  ي  حُمَم ٌد، أنَا ت ل م 

ُُه َز  َفى. َو َهذ ه  أُمِّي  إ مس َُها َعز يـ َزُة، ه َي َأيب  ، إ مس  َتش  ُس 
َكر ي ا، ُهَو طَب ي ٌب ىف  امل

، ُهَو  ُُه َعب ُد الر ُؤو ف  ٌر، إمس  تَـَوسِّطَة . ع   د    َأٌخ َكب يـ 
ُ
َرَسة  امل َد 

ُمَدرَِّسٌة يف  امل
. ي ة  يف  ال َيابَان  ن ي س  ن ُدو  َرٌة، ه َي  اآلَن ُمَدرُِّ  اللَُّغة  اإل  يـ  َوَهذ ه  َجد يت  ، إ مس َُها أَم 

.ٌ ُُه َسامل  ، إمس  َرة . َوَهَذا َجدِّ   ي ع  أَفـ رَاد  اأُلس  َريت  ، َوحَم بـُو بٌَة م ن  مجَ  َيُخ يف  ُأس   َأش 

الدر  اخلامس  املستخدمة يف اجلديدةمفردات و من ذلك التقدمي كانت 
 98هي:

                                                 
98

 Ibid, 59 

َرةٌ 1  Ibu . أُمٌّ Keluarga 16 . ُأس 

ٌت Bahagia 17 . الس ع ي َدةُ 2 . ُأخ 
َرةٌ   َصغ يـ 

Adik (Pr) 

َرةٌ Nama saya 18 . إ مس  ي  3 ٌت َكب يـ   Kakak (Pr) . َأخ 

َفى4 َتش   Anak (pr) . ب   تٌ Rumah sakit 19 . ُمس 

 Anak (lk) . إب نٌ Sekarang 20 . اآلنَ 5

ي ع  6  Paman (saudara . َخالٌ Semua/seluruh 21 . مجَ 

bapak) 
َيخُ 7  Bibi (saudara . َخالَةٌ Lebih tua 22 . َأش 

bapak) 
 Paman (saudara . َعمٌّ Dicintai 23 . حم بـُو بَةٌ 8

ibu) 
 Bibi (saudara . َعم ةٌ Kasih sayang 24 . َمَود ةٌ 9

ibu) 
 Kakak (Pr) َصغ يـ رٌ  . أخٌ Jepang  25 . يَابَانٌ 10
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ك
ا
ن

ت
 

 م

يف   مفردةً  عشرةمخسة  املفردات اجلديدة تبلغ عددها أكثر من
. و كان بعضها مذكورًة يف التقدمي السابق، ف حن نعرف أن كل  الدر 

بني التقدمي السابق و املفردات اجلديدة عالقًة ترابط بي هما. ونعرف أيضا 
أن هذه املفردات كل ها أمساء مكتوبة بالش كل الت ام، فهذا ليكون الطالب 

 يشعرون السهلة ع د قراءته و حفظه. 

فيستخدمهما املؤل ف األمساء من بعد استخدام املفردات اجلديدة 
 يف احلوار حنو ما يلي:

  

 Kakak (lk) . َأٌخ َكب يـ ٌر Dokter 26 . طَب ي بٌ 11

. أَفـ رَاُد 12
َرة    اأُلس 

Anggota 

keluarga 27 ٌَمط َبخ . Dapur 

زَانَةٌ Kakek 28 . َجدٌّ 13  Lemari . خ 

 Kelas . َفص لٌ Nenek 29 . َجد ةٌ 14

   Ayah . أبٌ 15
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 المفردات الجديدة المستخدمة في الحوار .ب 

 99من الدرس الثّألث أمثلة الحوار .1

 األجوبة األسئلة

ل َمان  الحوار األول:  َوَعَلي ُكُم الس اَلُم َوبَرَكاتُه! ؟اَلس اَلُم َعَلي ُكم  َوَرمح َُة اهلل  يا ح 

َ ُة أُمِّكَ َما  َ ُة أُمَِّك؟ ؟م ه   ه َي ُمَدرَِّسٌة، َوَما م ه 

  ه َي َرب ُةَ ي تٍ 

َتاذ  ! الحوار الثانى:  َصَباُح ال ـُّو ر  يَا أمح َُد ! َصَباُح اخَلري  يَا أُس 

َتاُذ؟  َري ٍ يَا َأمح َُد!  َكي َف َحا ُلَك يَا أُس  ِب  ُد هلل     احَلم 

َتاُذ!   َهَذا ُشر ط يٌّ  َمن  َهَذا يَا أُس 

َتأذ  ؟   ُهَو َحاف ُظ اأَلم ن  يف  الش ار ع   َما َعَمُل الشُّر ط يِّ يَا أُس 

؟الحوار الثالث:  َري ٍ   الس اَلُم َعَلي ُكم ، َكي َف َحاُلك  ُد هلل ، أنَا ِب   وأََعَلي ُكُم الس اَلُم، احَلم 

 َهَذا َفال ٌح.  َحب ي َبُة ؟َمن  َهَذا يَا 

راً َعَلى َمع ُلو َمات ك   ُهَو يـَع َمُل يف  ال َمز َرَعة    ُشك 

الس اَلُم َعَلي ُكم ، َكي َف َحاُلَك يَا الحوار الّرابع: 
 َشف ي ُق ؟

ُد هلل ، يَا  َري ٍ َواحَلم  َوَعَلي ُكُم الس اَلُم، أَنَا ِب 
 َعز يـ ُز !

َي ُمَوظ َفٌة. ي ُق ؟َمن  ت ل َك يَا َشف   ، َعائ ي َشُة، ه  يت   ت ل َك ُأخ 

ُتَك ؟  ه َي تـَع َمُل يف  بـَ  كٍ  أَي َن تـَع َمُل أُخ 
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 Ibid, 30-33 
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100الثانى من الدرس الّرابع أمثلة الحوار .2
 

َتاَذةُ  اَلس اَلُم َعَلي ُكم  أَيُـَّها الطُّال ُب!الحوار األّول:   َوَعَلي ُكُم الس اَلُم يَا أُس 
َري ٍ َوَسَعاَدةٍ  َحاُلُكم  ؟َكي َف  ُد هلل  ِب   احَلم 

َرَسة ، ُهَو يف  الش ار ع   يَا َصال ُح، أَي َن بـَي ُتَك ؟ َد 
َن امل بـَي يت  َقر ي ٌب م 

 و جي َايَا َرق ُم أَر بـََعةُ 
 َشرَةٌ بـَي يت  يف  الش ار ع  َأمح َُد يَاين   َرق ُم عَ  َوأَن ت  يَا َخد جي َُة، أَي َن بـَي ُتك  ؟

َرَسة   َد 
َتاَذُة، أَي َنَ بـَي ُتك  ؟ بـَي ُتك  بَع ي ٌد َعن  امل  م ن  َفض ل َك يَا أُس 

  9بـَي يت   ىف  الش ار ع  و جي َايَا ُكوُسوَما َرق ُم 
 

101أمثلة الحوار الثالث من الدرس الخامس .3
 

ُ !الحوار األّول:  اًل، يَا ُحَسني  اًل َوَسه  اًل ب َك يَا  أَه   ع ر فَاُن، َكي َف َحاُلَك ؟أَه 
ُ ؟ ُد هلل ، أَي َن أَبـُو َك يَا ُحَسني  َري ٍ َوا حَلم  َرَسة   ِب  َد 

 َأيب   ىف  امل
 اَل، ُهَو ُمَدرُِّ  اللَُّغة  الَعَرب ي ة   َهل  ُهَو ُمَوظ ٌف ؟

 ُ راً يَا ُحَسني  واً يَا ع ر فَانُ  ُشك   َعف 
 َوَعَلي ُكُم الس اَلُم يَا َعز يـ زَُة. أَي َن أُمُّك  ؟  ع ي َدُة !السالم عليكم يا سَ الحوار الثاني: 

َي َرب ُة البَـي ت   ، ه  َلٌة ىف  ال َمط َبخ  ُغو  ُتك  ؟ أُمِّي  َمش   أَي َن أُخ 
ي َذةٌ  َرَسة ، ه َي ت ل م  َد 

يت   ىف  امل راً َجز ي الً يَا َسع ي َدةُ  أُخ   ُشك 
واً يَا َسع ي َدُة    َعف 

َياُن؟الحوار الثالث:  ُر ! السالم عليكم يَا ُسف   وعليكم السالم يَا َخيـ 
ٌت ؟ ٌت؟ أي َن  َهل  ع   َدَك ُأخ  اَل، ع   د   َأٌخ. َواَن َت َهل  ع   َدَك ُأخ 

ُتَك ؟  أُخ 
َط َبخ  

ٌت. ه َي ىف  امل   نـََعم ، ع   د    ُأخ 
 

                                                 
100

 Ibid, 49. 
101

 Ibid, 60-62. 



 

67 

هي دمة يف مُجَلها يدل  علي ا أن املفردات املستخ السابق فمثل حوار
يف هذا املستوى يعىن  مفردات متعل قة بأصحاب املهن والع وان واألفراد األسرة

. فاملفردات تساعدهم يف فهم ال صوص و عربي ةلغري ال اطقني بال توى اإلبتداءاملس
م بسهولة. و حنن عرف ا أيضا أن مثل  استخدامها يف الكالم يوميا مع أقر أهن 

قه مثىن مثىن، يعىن كان األحد من طالَبني سائال و األخر جميبا احلوار األو ل تطبي
 دوره فمرة سائال و مرة جميبا. طالباليأخذ ك حبيث

 102درس الثّالثمن ال الحوار لألسئلة أمثلة

 لألسئلة أمثلة
 الس الم عليكم ! ................ .أ 

ي  ؟  .ب   ........ ساملَمن  ..... يَا َأخ 

 ..................ما مه ته ؟ ُهَو  .ج 

 َمَساُء السُُّرو ر  ! ................. .د 

 ........ يَا خالد ؟ ....... َصد ي ق ي .ه 

 ........ ُهَو ُمَوظ ٌف ؟ ال، ُهَو...... .و 

 ....... َعائ َشُة ! ......... يا َسل َمى .ز 

 َمن  ....... ؟ ُهَو ................ .ح 

 َهل  ...... ؟ نـََعم ، ........... أ يب    .ط 

َ ُتُه ؟ُ ُهَو...... ىف  املستشفى .    ..... م ه 

 يَا فاطمة، َمن  ...... ؟ ُهَو ........ .ك 

 ....... يـَع َمُل ؟ ُهَو يـَع َمُل ........ .ل 

 يَا سل َماُن، َمن  ....؟ ......... أُمِّي   .م 

َ تـَُها ؟ ه َي ر ب ُة ........... .ن   ..... م ه 
                                                 
102

 Ibid, 34-36. 



 

68 

 أمثلة لإلجابة
 وعليكم السالم .أ 

 هذا، هذا .ب 

رٌ  .ج   تَاج 

 َمَساٌء ُمَباَركٌ  .د 

 َمن  َهَذا ، َهَذا .ه 

رٌ  .و   َهل  ، تَاج 

 صباح اخلري، صباح ال ور .ز 

 ُهَو ، ُمَه  د  ٌ  .ح 

 ُهَو ، ُهوَ  .ط 

 َما ، يـَع َملُ  .  

 ُهَو ، َفال حٌ  .ك 

َز َرَعة   .ل 
 أَي َن ، ىف  امل

 ه َي ، ه يَ  .م 

 َما ،  بـَي تٍ  .ن 

103ّرابعال أمثلة لألسئلة الحوار من الدرس .4
 

 أمثلة لألسئلة

َتاٌذ بـَي ُتُه يف  ........  .أ   َكار نـُو  َرق ُم ............ُسو  َهَذا ُأس 

 ...... َرق ُم ...............َهذ ه  فَاط َمُةَ بـَي تـَُها يف  ..... .ب 

م  بـَي يت   يف  ...............  .ج   َماَور  أَي َن ......... يَا َهاش 

 َرق ُم ................. 

 بـَي يت  يف  .......... ُكوءُسو َما........ بـَي ُتَك يَا فَاط َمُة  .د 
 َرق ُم ..................
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 أمثلة لإلجابة                    
 الش ار ع  ، الث اين   .أ 

 الش ار ع  ، ُسو د ر َمان  ، الس اب ع   .ب 

 بـَي ُتَك ، الش ار ع  ، الس اد     .ج 

ع  أَي َن ، الش ار ع  ،  .د   الت اس 

104أمثلة لألسئلة الحوار من الدرس الخامس .5
 

 أمثلة لألسئلة

َرَسة   ..أَي َن أُمَُّك ؟ ........... .أ   ىف  املد 

َتَبة   .ب  َك 
ُتَك ؟.............. ىف  امل  أَي َن ُأخ 

 َما َعَمُل ................؟ هي َتط َبخُ  .ج 

رَأُ ..... يف  ...... .د   َهَذا .... ، .... يـَق 

 ......... ، خُتَيُِّط .............ت ل َك  .ه 

ُتك  يف  البَـي ت  ؟ اَل، ه َي ىف  ... .و   َهل  ُأخ 

 أمثلة لإلجابة
 أُم ي   .أ 

يت    .ب   ُأخ 

 أُمِّكَ   .ج 

 َجدِّ   ، ُهَو ، اجَلر ي َدَة ، ُغر َفة  اجلُُلو     .د 

 أُمِّي ، اللَِّبا َ  .ه 

َرَسة   .و  َد 
 امل

يلزم  ابقوار يف الدر  الثَالث والر ابع واخلامس السفمثل احل
الطالب على جهد كبري لطلب اإلجابة امل اسبة و إمالء الفراغ قبل أن 
يقوموا باحلوار مع زمالئهم. مث بعد استخدام املفردات يف الكالم البسيط 
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باجلمل القصرية فرُيجى الطالب لفهم نص  القراءة يف مثل الفقرات 
 املفيدة.

قراءة ب فسها. ال شك  أن  هدف القراءة هو الفهم حملتوى تلك ال
ف حن نستطيع أن نعرف كيف فهم الطالب للقراءة البد  من تدريبهم 

نوا قادرين على اإلجابة صحيحًة فإذا كا حول القراءة املستخدمة.
م قد فهموا عما كائن يف القراءة من و  م اسبًة مبا تشمله القراءة فاملعىن أهن 

 احملتويات.
فيقوم مؤل ف هذا الكتاب  دات اجلديدةبعد استخدام املفر ف

هذا يدل  على أمه ية املفردات لدارسي اللغة و بتدريبها على الطالب. 
األج بية. فقبل أن يتعل م الدارسون ع اصر اللغة األخرى عليهم أن 

املفردات أو ال. لذا قد م املؤلف تدريب املفردات قبل إعطاء املواد   يكتسبوا
ملساعدة املعل م  على أن عروفة و لكي تكون قدرهتم م اهم،األخرى إي  

 .يعطي املواد  امل اسبة بعقوهلم يف عملي ة التعليمية اآلتية
كتاب الدرس األول والثانى والثالث من  المفردات المستخدمة في . 2

للصف الخامس لطالب المدرسة اإلبتدائية  تعليم اللغة العربّية
 اإلسالمية.

سر  صب احة للصف  هتأل ف عربي ةاحتوى كتاب درو  اللغة ال
مثانية درو ، و كل من الدرو  ختتلف ماد هتا. كانت  ت قسم إىل اخلامس

املفردات يف كل  إم ا مستخدمة جمر دة تارة يعين مفردات قائمة وحدها دون 
األخرى، و إم ا مستخدمة يف اجلمل املفيدة تارة أخرى يعين باستخدام 

تقدمي املفردات اجلديدة ل القراءة اليت تشتمل على بضع الفقرات. و مثا
 كما يلي:  املستخدمة ىف صورة القرأة من الفصل اخلامس
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 فى القرأةالمستخدمة  المفردات الجديدة .أ 

 . المفردات الجديدة المستخدمة فى الدرس األول1

الدر  األو ل من  القرأة يف املستخدمة  املفردات اجلديدةأم ا 
 هي: ب اللغة العربية للصف اخلامسكتا

 

ُُلو    َوا ملَذاَكَرة     ُغر َفُة اجل 

. يف  بـَي يت  ُغر َفُة اجلُُلو    َو ُغر َفُة املَذاَكَرة  َو ُغر َفُة ال ـ و م  َو  َهَذا بـَي يت 
يٌّ و  َها ُكر س  . ف يـ  ُخُلو َن إىَل ُغر َفة  اجلُُلو   املط َبُخ َو احَلم اُم. الضُّيـُو ُف َيد 

َرٌ  َو  َريت  . َهَذا َأيب   َو َهذ ه  أيب   م   َضَدٌة َو َمف  َمز َهر ي ٌة َو ب َساٌط َو ُصو َرُة ُأس 
. يت    َو َهذ ه  أُمِّي  َو َذل َك أنَا َو ت ل َك ُأخ 

َ  ُكل  يـَو ٍم يف   ُغر َفُة  َان ب  ُغر َفة  ال ـ و م  ُغر َفُة املَذاَكَرة . أَُذاك ُر الدُُّرو  جب 
َها كُ  بُّ املَذاَكَرَة يف  املَذاَكَرة . ف يـ  ٌ . ُأح  ُتٌب َو ُكر اَساٌت َو جَمَال ٌت َو قَاُمو 

َ  ىف   ُغر َفة  املَذاَكَرة . أَضُع الُكُتَب والُكر اَسات  َو اجمَلال ت  َو ال َقاُمو 
 .  الر فِّ

فمن تلك القرأة القصرية أن  املفردات اجلديدة املستخدمة وهى 
 : 105ىف حنو ما يلى

 Buku tulis . ُكر اَسةٌ Meja 14 ةٌ . م   َضدَ 1

يٌّ 2  Kamus . قَاُمو  ٌ Kursi 15 . ُكر س 

 Majalah . جَمَل ةٌ Taplak meja 16 . َمف َرشٌ 3

 Kamar . مَح امٌ Vas bunga 17 . َمز َهر ي ةٌ 4

mandi 
 Masuk-.َدَخلَ Foto 18 . ُصو رَةٌ 5
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ُخلُ   َيد 
-َذاَكرَ . Karpet 19 . ب َساطٌ 6

 يَُذاك رُ 

Belajar  

-. َضيِّفٌ Rak 20 . َرفٌّ 7
 ُضيـُو فٌ 

Tamu 

َباحٌ 8 . ُصو رَُة Lampu 21 . م ص 
َريت     ُأس 

Foto 

keluargaku 

-. َوَضعَ Ruang tamu 22 . ُغر َفُة اجلُُلو    9
 َيَضعُ 

Meletakkan 

 Ruang . ُغر َفُة املَذاَكَرة  11

belajar 23 ُصو رَُة .
َريت     ُأس 

Foto 

keluargaku 

 Meletakkan َيَضعُ -.َوَضعَ Pelajaran  24 ُدُرو  ٌ -. َدر  ٌ 12

   Buku . ك َتابٌ 13
 

 فى الدرس الثانىالمستخدمة  المفردات الجديدة. 2  

  أم ا القرأة ىف الدر  الثاىن هى:  

 ىف  احَلد يـ َقة  

َعٌة.  َلٌة َو َواس  يـ  َجاٌر َو ب ر َكٌة َو ت ل َك َحد يـ َقٌة. احَلد يـ َقُة مجَ  َها َأش  ف يـ 
َرٌة م ث ُل َشَجَرُة ال َور َدة  َو  َجاُر احَلد يـ َقة  َكث يـ  ُر َذال َك. أَم ا م َن أش  نَافـُو َرٌة َو َغيـ 
َشَجَرُة ال َيامس  ني   وَ َشَجرَُة ال َمو ز  َوَشَجَرُة ال بـُر تـَُقال  و َغيـ ُر َذل ك. يف  َوَسط  

ََواُء يف  احَلد يـ َقة  ب ر   َاٌك َو نَافـُز َرٌة. ال َماُء ىف  الرب  َكة  نَق يٌّ. اهل  َها أمس  َكٌة. ف يـ 
د يـ َقة  ُسو ُر الرب  َكة .  احَلد يـ َقة  َصاٍف.َحو َل احلَ 
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فمن تلك القرأة أن املفردات املستخدمة ىف الدر  الثاىن و هى 
 :106ىف حنو ما يلى

َلةٌ  Jernih نَق يٌّ  يـ    Bagus مجَ 

 Kolam ب ر َكةٌ  Murni افٍ صَ 

  Tengah َوَسطَ   Udara َهَواءٌ 

َعةٌ   Sekitar َحو لَ    Luas َواس 

 Pohon َشَجَرةٌ  Kebun َحد يـ َقةٌ 

  Pohon melati َشَجَرُة ال َيامس  ني    Pohon mawar َشَجَرُة ال َور َدة

 Pohon pisang َشَجَرُة ال َمو ز   Pohon pisang َشَجَرُة ال َمو ز

  Ikan مَسَكٌ  Kolam ب ر َكةٌ 

د يـ َقة   Air mancur نَافـُو رَةٌ    Pagar kebun ُسو ُر احلَ 

 . المفردات المستخدمة فى الدرس الثالث3  

 أم ا القرأة املستخدمة ىف الدر  الثالث كما يلي:  

(َاأْلَْلَواُن )  ىف  الش ار ع 

ٌم. ٌع َو ُمز َدح  ىف  الش ار ع  إَشارَُة ال ُمُرو ر .  هَذا َشار ٌع. الش ار ُع َواس 
َضُر. َلو ُن األمح َُر َمع َ اُه مَم  ـُو ُع ال ُمُرو ر  َو  َفُر َو أخ  َلو نـَُها أمح َُر َو أص 

َضُر َمع  اُه َجَواُز ال ُمُرو ر . َفُر َمع َ اُه اإلن ت َباُه َو َلو ُن اأَلخ   األص 

َها الس و َداءُ  ىف  الش ار ع  َسي اراٌت َكث يـ رٌَة. ال َوانـَُها ُمتَـ َـوَِّعٌة، م  ـ 
َجاٌر، َلو نـَُها  ُر ذل َك. َجان َب الش ار ع  َأش  رَاُء َوالز ر قَاُء َو َغيـ  م  َوال بَـي َضاُء َواحلَ 
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جَ  رَاُء. َو حَت َت اأَلش  َجار  َفَخض  ار  أع َشاٌب، َلو نـَُها بـُينٌِّّ َو أَم ا َوَرُق اأَلش 
َضُر.   َأخ 

 : 107فمن تلك القرأة أن  املفردات اجلديدة املستخدمة كما يلى

عٌ  Jalan raya َشار عٌ   Luas َواس 

مٌ   Macet, penuh ُمز َدح 

sesak إَشاَرُة ال ُمُرو ر Rambu lalu 

lintas 
 Dilarang مَم  ـُو ُع ال ُمُرو ر   Menunjukkan َيُدلُّ -َدل  

melewati 
 Boleh َجَواُز ال ُمُرو ر    Peringatan إن ت َباهٌ 

melewati  
َرةٌ  Mobil َسي ارَةٌ    Banyak َكث يـ 

  Di samping َجان بَ  Macam-macam ُمتَـ َـوَِّعةٌ 

َجارٌ  َجار   Pepohonan َأش    Daun pohon َوَرُق األش 

 Rumput أع َشابٌ   Dibawah حَت تَ 

َوادُ  Putih بـَي َضاءُ -أبـ َيضُ   Hitam َسو َداءُ -أس 

َفرُ  Merah مَح رَاءُ -أمح َرُ  رَاءُ -أص    Kuning َصف 

َضرُ  Biru َزر قَاءُ -أر َزقُ   Hijau َخض رَاءُ -أخ 

  Abu-abu َرَماد  ٌّ -َرَماد  ُّ  Cokelat بـُينٌِّّ 

 
و من السابق نعرف أن  مفردات األمساء و األفعال اجلديدة 

يبلغ إىل  والثاىن والثالث عددها يف الدر  األو لاملستخدمة خمتلطة و 
مخس عشرة مفردًة. فإذاً، حنن نستطيع أن نعرف املفردات اجلديدة 

للصف اخلامس باملدرسة  كتاب درو  اللغة العربي ةاملستخدمة يف  
 .، و يبلغ عددها إىل مائة و عشرين مفردة جديدةاإلبتدائي ة
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 في الحوار المستخدمة جديدةالمفردات ال .ب 

 الحوار من الدرس األّولمثلة ا (1
 الحوار األّول:

 محيد: الس اَلُم َعَلي ُكم  يا محدان.
.  محدان: و عليكم السالم يا محيد، تـََفض ل  أُد ُخل  إىل بـَي يت 

ُُلو  ؟  محيد: َهل  َهذ ه  ُغر َفُة اجل 
ل س  َعَلى ا ، تـََفض ل  إج  ي .محدان: نعم، َهذ ه ُغرَفة اجلُُلو    لُكر س 

بُّ اجلُُلوَ  ُه ا. ا يا محدان أنا أح  د  يُّ نَاع ُم ج  را، الُكر س   محيد: ُشك 
راً   محدان: ُشك 
 الحوار الثانى

 محيد: ُغر َفُة اجلُُلو   ىف  بـَي ت َك مجيلٌة يا محدان.
، َهَذا َأيب  َو َهذ ه  أُمِّي و ذلك أنا  َريت  محدان: شكرا، َهذ ه  ُصوَرُة َأس 

 أخيت.و تلك 
 محيد: الص ورُة مَجيلٌة و أسرُتَك َسع يدٌة يا محدان.

 محدان: احلمُد هلل.
 محيد: و َهذ ه املز َهر ي ُة مجيلٌة أيضا.

تَـَرت  أَمِّي َهذ ه  املز َهر ي ُة، هي حتُ بـَُّها.  محدان: شكرا، إش 
 

 الحوار الثالث:
َهُب إىل ُغر َفة  املذاكرة.  محدان: َهي اب َ ا َنذ 

 محيد: شكرا.
َ  ُكل  يـَو م ىف  ُغر َفة  املذاكرة.  محدان: أنا أُذاك ُر الدُّرو 

َلٌة. يـ   محيد: ُغر َفُة ُمَذاَكَرُتَك ُمَرتـ َبٌة َو مجَ 
بُّ املذاكرَة ىف  ُغرَفة املذاَكرة. راً، أَناَ ُأح   محدان: ُشك 
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 محيد: َما َهَذا ؟ َو َما ذلَك ؟
ٌ  و تلك جَمَل ٌة.محدان: َهَذا ك َتاٌب و هذه كُ   ر اَسٌة و ذلَك قَاُمو 

 محيد: شكرا.

 :للحوار من الدرس األّول التمريناتأمثلة 

 التمرين األول:
 محيد: السالم عليكم يا ............... 

 محدان: ........ يا محيد .......... أدخل إىل ..........
 محيد: هل هذه ....... ؟

 اجللو ، تفض ل ........محدان: نعم، ...... غرفة 
 محيد: شكرا، الكرسي  ....... جد أ يا محدان أنا ........ ه ا

 محدان: شكرا
 التمرين الثاني:

 محيد: غرفة اجللو  يف ....... مجيلة يا محدان.
محدان: شكرا، هذه صورة ...... هذا أيب و هذه ...... و ذلك 

 أنا و تلك .......... 
 سرتك ...... يا محدان.محيد: ....... مجيلة و أ

 محدان: احلمد هلل.
 محيد: و ...... املزهري ة .... أيضا.

 محدان: ..... إشرتت ..... هذه ........ ، هي جتب ها.
 التمرين الثالث:

 محدان: هي اب ا نذهب ....... غرفة املذاكرة.
 محيد: شكرا.

 محدان: أنا أذاكر ..... كل يوم يف .....
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 مرت بة و مجيلة.محيد: ........ 
 محدان: شكرا، أحب  ...... يف غرفة املذاكرة.

 محيد: ما هذا و ما ذلك ؟
 محدان: هذا ...... و هذه كر اسة و ذالك ...... و تلك جمل ة.

 108محيد: شكرا.
 . المفردات الجديدة فى الحوار من باب الثّانى:2

 الحوار األّول:
 زيد   : صباح اخلري يا أمحد.

 ال ور يا زيد.أمحد  : صباح 
 زيد   : َهي ا ب َ ا نـََتَمش ى إىل احلديقة.

ٌر،َماَذا ىف احلديقة ؟  أمحد  : َحاض 
 زيد   : ىف احلديقة أشجار و بركة و نافورة و غري ذلك.

 زيد   : هي ا ب ا نذهب اآلن.
 احلوار الث اىن:

 زيد   : أنظر تلك احلديقة !
 أمحد  : احلديقة مجيلة و واسعة.

 اهلواء ه ا نقيٌّ  زيد   :
 أمحد  : ما تلَك يا زَي ٌد ؟

 زيد   : تلك بركة، فيها أمساك و نافورة.
 : الربكة مجيلة، أنا أحبُّها. أمحد

 احلوار الثالث:
َان ب  الرب  َكة  ؟ أمحد  : ماَذا جب 
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َها َشَجَرُة الوردة وشجرة     زيد : جانَب الربَكة  أش جاٌر، م  ـ 
 املو ز  و غري ذلك.اليامسني  و شجرة 

 : و ماذا َحو َل احلديقة ؟ أمحد
 : َحو ل احلديقة ُسور احلديقة زيد 

 أمثلة التمرينات للحوار من الدرس الثانى:
 األول:  التمرين

 : ............ يا أمحد ؟ زيد
 : صباح ال ور يا ............ أمحد
 : ..... نـََتَمش ى....... احلديقة. زيد

 َماَذا ىف ......... ؟ : َحاضٌر، أمحد
: ىف احلديقة اشجار و ......... و ال  افـُو رَُة و غري  زيد

 ذلك.
 : هي ا ب ا ...... اآلَن. أمحد

 التمرين الثانى:
 : أنظر تلك ......... ! زيد

 : احلديقة ....... و واسعة. أمحد
 : ه ا نَق يٌّ  زيد

 : َما ....... يَا زيد ؟ أمحد
 فيَها .... و ناُفورة : تلك الربكةُ  زيد

 : ........ مجيلة، أنا أحبـَُّها. أمحد

 التمرين الثالث :
 : ماذا ...... الربكة ؟ أمحد
: جانب ........ ، م ها شجرة الوردة و .... شجرة   زيد

 املوز وغري ذالك.
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 : و ماذا ....... احلديقة ؟ أمحد
 109: حول ....... سور احلديقة. زيد
 فى الحوار من باب الثالث . المفردات الجديدة3

 الحوار األول: 
 : السالم عليكم يا عائشة. فاطمة
 : و عليكم السالم يا فاطمة. عائشة
 : كيف حالك يا عائشة ؟ فاطمة
 : احلمد هلل ِبري، اجلو  مجيل، السماء زرقاء عائشة
: احلمد هلل، انظر  إشارة إشارة املرور، لوهنا أمحر و  فاطمة

 ر.أمحر و أصفر و أخض
ر ؟ عائشة  : ما َمع ىَن الل و ُن اأَلمح 
 : األمحر َمع َ اُه ممَ وُع املُرو ر. فاطمة
َفر ؟ عائشة  : و ما َمع ىَن الل و ُن اأَلص 
 : َمع َ اُه اإلنت َباُه. فاطمة
َضُر ؟ عائشة  : و َما َمع ىَن الل و ُن اأَلخ 
 : َمع َ اَها َجَواُز املُرو ر . عائشة

 :الحوار الثاني
 : هي ا نذهب إىل املدرسة. فاطمة
 : نعم، هي ا ب ا نذهب إىل املدرسة. عائشة
 : أنظُر   الت الميَذ يَأ تـُو َن إىل املدرسة فاطمة
الَب َس الر مسي َة و َلوهنا أبيُض و أمحرُ  عائشة

َ
 : ُهم  يَلبُسوَن امل

 : نعم، مالبسُهم جي دٌة. فاطمة
 الحوار الثالث:
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  املدرسة.: انظُر   إىل فاطمة
 : جداُر َمدرست ا أر َزُق. عائشة
 : أَمام املدَرسة َعَلُم إندزنيسي ا، َلونُُه أمحُر. فاطمة
َجاٌر خضراُء. عائشة َتاٌن، فيه أش   : َجان َب الل واء ُبس 

 أمثلة التمرينات للحوار من الباب الثالث:
 التمرين األول :

 : ....... يا عائشة فاطمة
 السالم يا .........: و عليكم  عائشة
 : ....... يا عائشة ؟ فاطمة
 : احلمد هلل ِبري، اجَلوُّ مجيٌل، السماُء ........ عائشة
: احلمد هلل، أُنظُر   إشارة املرور لوهُنا ....... و  فاطمة

 ........ و............
 : ما َمع ىَن َلوُن األمح َر  ؟ عائشة
 : األمَحُر مع  اُه ........ فاطمة

 : و ما ........ ائشةع
 : ........ اإلن ت اهُ  فاطمة
 : و ما معىَن الل وُن األصفر  ؟ عائشة
 : ........ َجواز املرور. فاطمة

 التمرين الثانى:
َهُب إىل ...... فاطمة  : هي ا ب ا َنذ 
َرسة. عائشة  : نـََعم ، ..... إىَل املد 
 ة  : أن ظُر   ..... يَأ ُتوَن ..... املدَرسَ  فاطمة
ي ة و لوهُنا .... و ..... عائشة  : ُهم  ..... املالَب َس الر مس 
 : نـََعم ، .... َجيَِّدةٌ  فاطمة
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 التمرين الثالث:
 : ........... إىَل املدرسة فاطمة
َداُر ..... أز َرقُ  عائشة  : ج 
 : أَماَم املدرسة  .... و َعَلُم إندونيسي ا َلو هُنا ... و ..... فاطمة
 110: .... الل َواُء ُبستاٌن فيه  .... َلوهُنا خض راءُ  عائشة

ا السابق قد عرف ا من املفردات املستخدمة يف  عالقة ذات أهن 
، فلذا، كان احلوار املستخدم ي اسب بالدر  األول والثاىن والثالث

يلزم الطالب  أن  مثل احلوار السابق باملفردات املستخدمة. و عرف ا أيضا
اإلجابة امل اسبة قبل أن يقوموا باحلوار مع  على جهد كبري لطلب

 زمالئهم.

كتاب تعليم   من والثانى والثالث الدرس األّول المفردات المستخدمة في. 3
 لمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الّسادس لطالب اللصف  اللغة العربّية

 المفردات الجديدة فى القرأة .أ 
 فى الدرس األول.  المستخدمة . المفردات1  

: أم ا  القرأة ىف الدر  األو ل َكَما يَلي 

 ِفى البَ ْيتِ  النََّشاُط الَيوِمي  
د   َهُب إىَل ال َمس ج  تَـي ق ُظ م َن ال ـ و م  َصَباًحاَ بَاك رًا، مُث  يـَتَـَوض اُء فـََيذ  ي ٌط، َيس  مَح َداُن َوَلٌد َنش 

ُع إىَل ال بَـي ت  بـَع   ، مُث  يـَر ج  ََداء  َصاَلة الصُّب ح  . َوبـَع َد اإل غ ت َسال  يُع دُّ الُكُتَب أل  َد ق رَأَة  الُقر آن 
َسُه ىف  ُغر َفة  ال ُمَذاَكَرة . ي ة . مُث  يَُذاك ُر ُدُرو  َرس   َواأَلَدَوات  املد 
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ي طَةٌ  ٌت َنش  َرت ه . لَُه ُأخ  َرة  الط َعام  ل تَـَ اُول  ال ُفطُو ر  َمَع ُأس  ُُه  مَح َداُن جَي ل ُس ىف  ُحج  أي ًضا، إ مس 
. َوبـَع َد الص اَلة  َتَسع ُد أُمَِّها  تَـي ق ُظ م َن ال ـ و م  فـَتَـَوض أُ َوُتَصلِّى الصُّب َح يف  البَـي ت  نـَيـ َلى. َتس 

.  111َعَلى إع َداد  ال ُفطُو ر  يف  ال َمط َبخ 
 
 Makan malam . ال َعَشاءَ Tidur 11 . يـََ امُ 1

ُتسُ 2  Melaksanakan أَداءٌ . Menyapu 12 . َتك 

 Mempersiapkan . تُع دُّ Berwudhu 13 . يـَتَـَوض أُ 3

 Anggota . أع َضاءٌ Shalat 14 . ُيَصلِّي4

 Tempat wudhu . َمَكاُن ال ُوُضو ء  Duduk 15 . جَت ل سُ 5

 Mandi . اإل  غ ت َسال  Belajar 16 . ُتَذاك رُ 6

تَـي ق ظُ Membantu 17 . ُتَساع دُ 7  Bangun . َيس 

 Membantu . ُيَساع دُ Bekerja 18 . يـَع َملُ 8

 Pagi-pagi sekali . َصَباًحا بَاك رًاSarapan pagi 19 . الُفطُو رَ 9

   Makan siang . ال َغَداءَ 10
    

 الثانى الدرس فى المستخدمة . المفردات2           
 الثاىن كما يلى:ام ا املفردات ىف الدر  

 المدرسةأعمالنا فى 
إمسي محيد، هذا عثمان وهذا علي  وذالك عمر، هؤآلء أصدقائي. نذهب إىل  

املدرسة ىف الصاح الباكر. أذهب إىل املدرسة ماشيا ألن  بييت قريب م ها. عثمان وعليٌّ 
 يركبان الدر اجة، وعمر يركب السيارة.
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. حي  ما تشرح نتعلم ىف الفصل جبد  ونشاط، نقرأ الدر  ونكتب الواجب املدرسي 
 املدرسة الدرو  هنتم به ف سأله ع ها.

وىف الر احة بعض التالميذ يذهبون أىل املقصف يشرتون املأكوالت واملشروبات. وبعضهم 
يقرءون الكتب ىف املكتة لزيادة معلوماهتم. أنا وأصدقائي اآلخرون جنتمع ىف حديقة 

.  112املدرسة، نتكلم عن نشاط ا اليومي 
 
 Koran جريدة. Masuk 9 . يدخل1

 Berkumpul . جيتمعKeluar 10 . خيرج2

 Memperhatikan . هنتمMobil 11 . سي ارة3

 Bertanya . نسألLapangan 12 . ملعب4

 Mengerti . نفهمSepeda 13 . در اجة5 

 Dengan semangat . جبد ونشاطMengendarai 14 . يركب6

 Membeli . يشرت Makanan 15 . مأكوالت7

 Menulis . يكتبMinuman 16 مشروابات. 8

 
 . المفردات المستخدمة فى الدرس الثالث3

 أما املفردات املستخدمة ىف الدر  الثالث كما يلي:
 ساعة العمل

أقوم من ال وم ىف الساعة الرابعة و ال صف مث  أصل ي الصبح. وىف الساعة  
 الساعة السابعة. الس ادسة وال صف أت اول الفطور. مث  أذهب إىل املدرسة ىف

أخرج من املدرسة ىف الساعة الثانية عشرة وال صف مث  أصل ى الظهر. أت اول  
الغداء ىف الساعة الواحدة هنارا. ىف الساعة الثالثة وال صف أصل ى العصر. ىف الساعة 
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السادسة أصل ى املغرب. وأصل ى العشاء ىف الساعة السابعة وال صف. أذاكر الدرو  ىف 
 113ام ة ليىال. و أنام ىف الساعة التاسعة ليال. الساعة الث

 المفردات:
  

. الساعة الثانية Pukul satu 12 . الساعة الواحدة1
 عشرة

Pukul dua belas  

 Jam/pukul . ساعةPukul dua 13 . الساعة الثانية2

 Setengah . ال  صفPukul tiga  14 . الساعة الثالثة3

 Sekarang . اآلنPukul empat 15 . الساعة الرابعة4

 Saya tidur . أنامPukul lima  16 . الساعة اخلامسة5

 Saya bangun . أقومPukul enam 17 . الساعة السادسة6

 Menyapu . تك سPukul tujuh 18 . الساعة السابعة7

 Bermain . يلعبPukul delapan  19 . الساعة الثام ة8

 Siang . هناراPukul sembilan 20 . الساعة التاسعة9

 Rumah . البيتPukul sepuluh 21 . الساعة العاشرة10

. الساعة احلادية 11
 عشرة

Pukul sebelas   
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 ب. المفردات الجديدة المستخدمة فى الحوار      

 114األّول فى بالدرس الحوار  أمثلة .1
 

 َوَعَلي ُكُم الس اَلم   الس اَلُم َعَلي ُكم  
 َصَباُح ال ُـّو ر  ! اخَلري   ! َصَباحُ 

 أتوض أ مث  أصل ى الصبح ماذا تعمل بعد أن يستيقظ من ال وم ؟
 أقرأ القرآن ىف املسجد أين تقراء القرأن ؟

 أذهب إىل املدرسة بعد الفطور مىت تذهب إىل املدرسة ؟
 هي ىف املطبخ أين أختك ؟ 

 تساعد أم ى ىف املطبخ ماذا تعمل ه اك ؟ 
 

 :للحوار من الدرس األول التمريناتأمثلة 
 صباح احلري ! ..............................

 أنا .......... الصبح ماذا تعمل بعد أن يستيقظ من ال وم ؟
 .......... القرآن ماذا تعمل بعد الصالة؟

 .......... إىل املدرسة بعد الفطور مىت تذهب إىل املدرسة ؟
 .......... هي ىف أين أختك ؟

 ....... على إعداد الفطور ماذا تعمل أختك ؟
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115الثانى: الدرسالحوار فى أمثلة . 2 
 

 وعليكم السالم السالم عليكم
 أهال بك، يا عثمان ! أهال وسهال، يا محيد !

 أركب الد ر اجة كيف تذهب إىل املدرسة ؟
 هي ا ب ا ندخل الفصل أنا أمشي على قدمي

 أمام الفصل، يقرأ الكتابهو  أين عمر ؟
 أذهب إىل احلديقة ماذا تعمل وقت الر احة ؟

 إذن، جنتمع ه اك و أنا كذالك
 

 الثانى:الدرس  للحوار من ة التمريناتلأمث

 أهال بك ! ...............
 ............. الد ر اجة كيف تذهب إىل املدرسة ؟

 هو .......... الفصل أين عمر ؟
 ............. الكتاب وقت الر احة ؟ماذا تعملني 

 .................... ماذا يعمل عمر ؟
 ................... ماذا يعمل التالميذ ؟

 

 116.  أمثلة الحوار المستخدم  فى الدرس الثالث:3
 صباح ال ور، يا فوز  ! صباح اخلري يا حاميد !

 اآلن الساعة السابعة كم الساعة اآلن ؟
 هي ا نذهب إىل املدرسة اآلنطي ب، نذهب 

 أصل ى الصبح ىف الساعة الرابعة وال صف ىف أ   ساعة تصل ى الصبح يا حامد !
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 أت اول الفطور ىف الساعة السادسة والربع و ىف أ   ساعة تت اول الفطور ؟
أذهب إىل املدرسة ىف الساعة السادسة   و ىف أ   ساعة تذهب إىل املدرسة ؟ 

 وال صف
 أذاكر الد رو  ىف الساعة الثام ة ليال ر الدرو  ؟ مىت تذاك

 
 من الدرس الثالث: للحوار أمثلة التمرينات

 أستيقظ ........ الرابعة و ال صف يف أ   ساعة ....... من ال وم ؟
 أذهب إىل املدرسة ىف الساعة ....... يف أ   ساعة تذهب إىل .........

 ىف الساعة اخلامسة صباحا ........ يف أ   ساعة تصل ى الصبح ؟
 أصل ى الظهر ىف الساعة .......... ىف أ   ساعة ..... الظهر ؟

 أت اول الفطور ىف الساعة .......... ىف أ   ساعة ..........
 أكتب الواجب امل زيل  ىف الساعة ....... ىف أ   ساعة ....... وجبك  امل زيل  ؟

 
املفردات املستخدمة ىف مجيع مُجَل ها هى فمثل حوار السابق يدل  علي ا أن   

مفردات متعلقة بغرفة اجللو  واملذاكرة وىف احلديقة واأللوان ىف هذا املستوى يعىن 
املستوى اإلبتداء للصف اخلامس. فاملفردات تساعدهم ىف فهم ال صوص واستخدامها 

 ىف الكالم يومي ا بسهولة.
 

اللغة العربية لطالب كتاب من   ةالمستخدمأساليب التقويم عن  المبحث الثالث
 والخامس والسادس المدرسة اإلتدائية للصف الرابع

أساليب التقويم فى الدرس الثالث والرابع والخامس من كتاب اللغة العربية . 1
 لطالب المدرسة اإلبتدائية للصف الرابع.

 على المفردات اتتدريبأ. ال
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 فى القوسين ! أكمل الجمل األتية بكلمة صحيحة باللغة العربية (1

  (murid laki-laki) َهَذا .......... .1

   (guru perempuan) ت ل َك .........  .2

 (pegawai) أنَا َأمح َُد، َوأنَا .............. .3
َز َرَعة   .4

  (petani)أَن َت ........، تـَع َمُل يف  امل
  (ibu rumah tangga)ه َي ........، َوه َي يف  ال بَـي ت   .5
  (tiga)           ............َرق ُم بـَي يت   .6
 (tujuh).  َرق ُم بـَي ت َك .......... .7
 (lima) َرق ُم بـَي ت  َأمح ََد ....... .8
 (sembilan) َهذ ه  فَاط َمُة، َرق ُم بـَي ت َها ....... .9

 (dua)َذال َك فَائ ٌز، َرق ُم بـَي ت ه  ....... .10

َتأُذ ..... الَفص ل   .11  (di dalam)اأُلس 

َط َبخ  .........  .12
  (ibu)  ىف  امل

َتب   .13 َك 
  (pulpen, buku tulis)..... َو .... َعَلى امل

ي ُذ ؟ ُهَو ....... .14   (di dalam kelas)أي َن التـِّل م 

   (ibu atau ayah)َمن  ىف  البَـي ت  ؟ .... ىف  البَـي ت   .15
 

معىن  يف التدريب هذا اجل س عرف ا أن الطالب ُيطلبون على أن يعَلموا و
. هذا يساعدهم على الكالم الفصيح و الفهم املفردات من القراءة الس ابقة

 للقراءة بالصحيحة. و من التدريبات األخرى كما يلي:

 ( تنظيم هذه الكلمة إلى الجملة المفيدة و الصحيحة ! 2             
 ه يَ  –مُمَرَِّضة   –َهذ ه   –أُمِّي   .1

 يب   أَ  –ُمَه  د ٌ   –ُهَو  –َهَذا  .2

ي  أ .3  ُهوَ  –ُحُكو م يٌّ  –ُمَوظ ٌف  –َذال َك  –خ 
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 َهَذا –َحاف ُظ اأَلم ن   –ُهَو  –ُشر ط يٌّ  .4

َلةٌ  –ه َي  –َهذ ه   –ُمَوظ َفٌة  .5  َخل يـ 

ُكُن  .6 َعٌة  –حُمَم ٌد  –ىف  الش ار ع   –َرق ُم  –َيس   َكار ت ي ىن    –َسبـ 

َرَسيت    .7 َعٌة  –َمد   َرق مُ  –ت س 

ُرُ   –ىف  الص فِّ  –َزيـ َ ُب  .8  اخلَام سُ  –َتد 

 َعَشَرةٍ  –َماَوار   –بـَي يت    –َرق ُم  –ىف   –الشِّار ع   .9

يب    –بـَي ُتُه  .10  –يف   –الش ار ع   –َهَذا  –َثالَثٍَة  –َرق ُم  –َصاح 
 َمااَلكَ 

 َفال حٌ  –َهَذا  –ُهَو  –َجدِّ    .11

ي ٌذ  .12  الَفص ل   –أمح َُد  –ُهَو  –يف   –ت ل م 

 َرب ُة الَي ت   –أُمِّي   –َهذ ه   –ه َي   .13

َط َبُخ  –َرب ُة البَـي ت   –ه َي  –َهذ ه  .14
 يف   –امل

ُر   .15 يـ  ُر ؟  –ىف   –أي َن  –الط َباش  يـ   اخل زَانَة   -الط َباش 
هذا التدريب خيالف ما قبله ألن  كون هذا التدريب يقتضي الطال ب 

السابقة يف اجلملة املفيدة أو فهم أن يكونوا قادرين على استخدام املفردات 
 ال صوص املكتوبة بأن يعرفوا ويعَلموا ما قدم ته تلك اجلملة أو ال صوص.

فمن تدريَبني اث ني السابقني نعرف أن على الدارسني أن يفهموا 
املفردات قبل أن يقوموا باحلوار يعين الكالم أو الفهم للقراءة أو ال صوص 

 العربي ة  املكتوبة.

 دريبات على القراءةتلب. ا
وأكتب حرف  أكتب حرف )ص( إن كانت الكلمة صحيحة  (1

 ! يئةخط)خ( إن كانت الكلمة 

 َمن  َذال َك ؟ َذل َك طَب ي َبُة ).....( .1
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، ُهَو ُشر ط يٌّ).....( .2  َمن  َذال َك ؟ َذلَك َعمِّي 

 َمن  ت ل َك ؟ ت ل َك َخاد َمٌة ).....( .3

ي ٌذ ؟ نـََعم ،  .4 ي ٌذ ).....(َهل  ت ل َك ت ل م   ت ل َك ت ل م 

 َهل  ه َي َرب ُة بـَي ٍت ؟ نـََعم ، ه َي َرب ُةَ بـَي ٍت ).....( .5
فبهذا التدريب كان الدارسون أن يفهموا القراءة بكل  اجلهد ليكونوا 
م  قادرين على اختيار البيانة الصحيحة و اخلطيئة مع تصحيح اخلطأ. ألهن 

 ليستطيعوا تصحيح اخلطأ.مضغوطون لفهم القراءة حق  الفهم 

 ! بإجابة صحيحةأجب عن األسئلة اآلتية  (2

 ...........أي َن األُب ؟ .................. .1

 ..........أي َن األُمُّ؟ ..................... .2

 ..........َهل  أُخو َك ُمَه  د ٌ  ؟ نـََعم ، ...... .3

 ..........َهل  َجدَُّك ىف  البَـي ت  ؟ اَل، ...... .4

 .........أُبـُو َك طَب ي ٌب ؟ الَ ........... َهل   .5

 أعط األسئلة فى األجوبة اآلتية ! (3

 إمس  ي  َحَسٌن....... ؟  .1

 بـَي يت   ىف  الش ار ع  و جي َايا ُكو ُسو َما َرق ُم َثالَثٌَة....... ؟  .2

َرَسة ....... ؟  .3 ، بـَي يت   َقر ي ٌب م َن ال َمد   نـََعم 

 ُه بَع ي ٌد.اَل، َبل  بـَي تُ ...... ؟  .4

، َهَذا بـَي يت  ....... ؟  .5  نـََعم 
لث اين كون األسئلة جُتيب أن يكون الدارسون جميبني فمن التدريب ا

فعليهم فهم حمتويات القراءة  إجابة م اسبة وموافقة ل ص  القراءة السابقة،
 استعالءها. و 
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 كيبا تدريبات على التر الج. 
 (. هات هذه الكلمة كما فى المثال1
رٌ أ.  /تَاج   مثال: فـَو ز   

رٌ        هَذا فـَو ز    ، ُهَو تَاج 
 . َحَ ف يٌّ / ُمَه  د  ٌ 4   . َسع ي ٌد / ُمَدرِّ ٌ 1
يَذةٌ 5  . َحل ي َمٌة / َرب ُة البَـي ت  2  . ه   ٌد / ت ل م 
ي ذٌ 3  . َعب ُد الر مح َن  / ت ل م 

 ب. مثاٌل : ُمَوظ ٌف / ُمَدرِّ ٌ 
، ُهَو ُمَوظ فٌ َهل  ُهَو ُموَ           ظ ٌف ؟ نـََعم 
 اَل، ُهَو ُمَدرِّ ٌ      

ي ذٌ 1  . طَب ي ٌب / ُمَدرِّ ٌ 4   . َخاد ٌم / ت ل م 
 . َفال ٌح / ُشر ط يٌّ 5  . َرب ُة البَـي ت  / ُمَدرَِّسةٌ 2
ٌر / ُمَوظ فٌ 3  . تَاج 

 هات هذه الكلمة األتية كما فى المثال:
 3/5مثاٌل: 

 ثٌَة، َرق ُم بـَي ت َك مَخَسةٌ َرق ُم بـَي يت   َثالَ   
1 .2/8 ......................................... : 
2 .9/5 ......................................... : 
3 .6/7 ......................................... : 
4 .9/8 ......................................... : 
5 .4/2  :......................................... 
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 (. ترجم هذه الجمل األتية إلى اللغة العربية بالصحيحة!2

1. Ayahku seorang Insinyur. 

2. Itu adalah ibuku, dia seorang guru. 

3. Ini kakak perempuanku, dia seorang pegawai. 

4. Kakakku aki-laki adalah seorang dokter. 

5. Ini pamanku, dia seorang pedgang. 

 

اللغة العربية كتاب أساليب التقويم فى الدرس األول والثانى والثالث من  . 2
 لطالب المدرسة اإلتدائية للصف الخامس

 التدريب على المفردات .أ 

 زّوج الكلمات فى الجانب اليمين بما يناسبه جانب اليسار !  (1

  Kolamأ.  . نَافـُو رَةٌ 1

  Air Mancur ب. . ب ر َكةٌ 2
  Pohon Pisangت. . مَسَكٌ 3
  Ikanث. . َشَجَرُة املو ز  4
  Pohon Jerukج. . َشَجَرُة ال بـُر تـَُقال  5

 تنظيم الكلمة اآلتية الجملة الصحيحية ! (2

 ُغر َفةُ  –َهل   –اجلُُلو     –َهَذا  .1

ل س   –تـََفض ل   –َعلَى  .2 يِّ  –إج   الُكر س 

َ   –أنَا  –َهَ ا  .3 بُّ  –اجلُُلو   أح 

َلةٌ  –يف   –ُغر َفٌة  –بـَي ت َك  –اجلُُلو     .4 يـ   مجَ 

َلٌة  –َو  .5  ُغر َفةٌ  –ُمَرتـ َبٌة  –ُمَذاَكرَات َك  –مَجيـ 

َجاٌر  .6  وَ  –ب ر َكٌة  –يف    –احَلد يـ َقة   –أش 
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َعٌة  –َو  .7 َلٌة  –احَلد يـ َقُة  –َواس  يـ   مجَ 

 احَلد يـ َقُة  –يف    –ب ر َكٌة  –َوَسَط  .8

 الرب  َكةُ  –املاءُ  –نَق يٌّ  –يف    .9

  احَلد يـ َقة   –َحو َل  –ُسو ٌر  –احَلد يـ َقُة  .10

 التدريب على القرأة .ب 

 إختر اإلجابة الصحيحة فى األسئلة اآلتية !  (1

 (ini..... بـَي يت   ) .1

 د. َذل كَ   ج. َهَذا       ب. ت ل َك        أ. َهذ ه         
ُخُلو َن إىَل  .2  ........الضُُّيوُف َيد 

 د. ُغر َفة ال ـ و م   ج. املط َبخ    أ. احَلم ام     ب. ُغر َفة  اجلُُلو   

 ىف ُغر َفة  اجلُُلو   ......... .3

يٌّ  أ. قَاُمو ٌ   د. ك َتابٌ  ج. َرفٌّ  ب. ُكر س 

َريت   ) .4  (itu........ ُصو َرُة أس 

 د. َهذ ا ج. َهذ ه   ب. ذل كَ   أ. ت ل كَ 

 املَذاَكَرة  ...............ىف ُغر َفة   .5

 د. َمف َرشٌ  ج. مز َهر ي ةٌ  ب. ُكُتبٌ   أ. مَح امٌ 
بُّ ....... ىف ُغر َفة  املَذاَكَرة . .6  ُأح 

يَ  ج. اجلُُلو  َ  ب. ال ـ و مَ  أ. املَذاَكرَة    د. املش 

َلٌة َو ....... .7 يـ   احَلديـ َقُة مجَ 

َعةٌ  عٌ  أ. َواس  َفةٌ  ب. َواس   د. َضي قٌ  ج. َضيـ 

 ىف احَلد يـ َقة  ....... َو ب ر َكةٌ  .8

َجارٌ  ب. قـََلمٌ  أ. كتابٌ   د. ُكر اَسةٌ  ج. أش 
 ىف  َوَسط  احَلد ي قة  ............... .9

َاكٌ  َجارٌ  أ. أمس   د. ب ر َكةٌ  ج. ُسو رٌ  ب. َأش 
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 َحو َل احَلد يـ َقة  ............. .10

َاكٌ  َجارٌ  أ. أمس   د. ب ر َكةٌ  ج. ُسو رٌ  ب. أش 

 املُرو ر  َلو نـَُها أمح ٌَر وأص َفٌر و ...........إَشاَرُة  .11

َضرُ  أ. مَس رَاءُ   د. أبـ َيضُ  ج. َسو َداءُ  ب. َأخ 

 الل و ُن ...... َمع َ اُه مَم  ـُو ُع املُرو ر . .12

رَاء   أ. األمح َر    د. َزر قَاء   ج. َحض رَاء   ب. َصف 

 الل و ُن ........ َمع َ اُه َجَواُز املُرو ر . .13

رَاء   مَح رَاء  أ.  َضر   ب. َصف   د. بـَي َضاء   ج. األخ 

 َلو ُن ......... َمع َ اُه اإلن ت باُه. .14

َفر   أ. مَح رَاء    د. بـَي َضاء   ج. َحض رَاء   ب. اأَلص 
َجار  ........... .15  َوَرُق اأَلش 

 د. مَس رَاء   ج. َسو داء   ب. َخض رَاء   أ. مَح رَاء  

 بما يناسبه جانب اليسار !زّوج الكلمات فى الجانب اليمين  (2

 أ. أمح َُر َو أبـ َيضُ  إَشاَرُة املُرو ر  َمع َ اَها َجَواُز املُرور  . 1
 ب. بـُينٌِّّ  . إَشاَرُة املُرو ر  َمع َ اَها اإلن ت َباهُ 2
ض رَاء   . إَشاَرُة املُرو ر  َمع َ اَها مَم  ـُو ُع املُرو ر  3  ت. اإلَشرتَُة اخلَ 
َجار  . َلو ُن 4  ث. بـَي َضاُء َو مَح رَاءُ  األش 
 ج. أبـ َيضُ  . َلو ُن الس َماء  5
 ح. أر َزقُ  . َلو ُن اأَلر ض  6
َودُ  . َلو ُن األع َشاب  7  خ. أس 
َضرُ  . َلو ُن ال َقَلم  8  د. أخ 
ب ت َدائ ي ة  9 رَاءُ  . املالَب س  الر مس  ي ة  ل إل    ذ. اإلَشاَرُة احَلم 

ن ي سي ة  . َلو ُن 10 رَاءُ  َعَلُم إن ُدو   ر. اإلَشارَُة الص ف 
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 التدريب على القواعد .ج 

 أكمل بكلمة َهَذا / َهِذِه ! (1

 . ....... َمف َرشٌ 6    ....... َمز َهر ي ةٌ  .1

 . ....... ُصو رَةٌ 7   ....... م   َضَدةٌ  .2

 . ....... جَمَل ةٌ 8    ....... ب َساطٌ  .3

يٌّ  .4  ....... قَاُمو  ٌ . 9    ....... ُكر س 

 . ...... َرفٌّ 10    ....... ُكر اَسةٌ  .5

أكتب "صحيح" إن كانت العبارة صحيحة أو "خطاء" إن كانت  (2
 خطيئة !

ُُلو     .1  . ).....( ت ل َك َرفٌّ 6 ).....( َهَذا ُغر َفُة اجل 

يٌّ 7  ).....( َهَذه  قَاُمو  ٌ  .2  . ).....( َذل َك ُكر س 

 ).....( هذا َمف َرشٌ  .8  ).....( َذل َك ب َساطٌ  .3

 . ).....( تلَك ُغرفُة املَذاكَرة  9  ).....( ت ل َك ُصو رَةٌ  .4

 . ).....( هذه  مز َهر ي ةٌ 10  ).....( َهذ ه  جَمَل ةٌ  .5

 تَ ْرِجْم إلى الل َغِة اإلنُدونِْيِسيَِّة بالصَّحيحة ! (3

1. . ُُلو   ُخُلوَن إىَل ُغر َفة  اجل   اَلضُّيـُو ُف َيد 

يت  .َهَذه  ُصورَ  .2 َريت  ، َهَذا أيب   وهذه أمِّي  وذلَك أنَا وت ل َك أخ   ُة أس 

بُّ املَذاَكَرَة ىف  ُغر َفة  املَذاَكَرة . .3  ُأح 

َ  ُكل  يـَو ٍم يف   ُغر َفة  املَذاَكَرة . .4  أَذاك ُر الدُّرُرو 

5. . َ  ىف الر فِّ  َأَضُع الُكُتَب والُكر اسات  واجملال ت  والَقاُمو 

ُر ذل َك.ىف احَلد يـ   .6 َجاٌر َو ب ر َكٌة َو َغيـ   َقة  أش 

7. .  اهلََواُء ىف احلديقة  َصافٍّ

َجاٌر، َشَجَرُة الَور د  َو شجرة اليامس  ني  . .8  جانَب الرب  َكة  أش 

َعٌة. .9 َلٌة َو َواس   احلد يـ َقُة مَجيـ 
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َضُر.  .10 َفُر َو َأخ   إَشاَرُة املُرو ر  َلو نـَُها َأمح َُر َو َأص 

اللغة العربية كتاب أساليب التقويم فى الدرس األول والثانى والثالث من  . 3
 لطالب المدرسة اإلتدائية للصف السادس

 التدريب على القرأة .أ 

 أجب األسئلة األتية وفقا لقرأة الّسابقة ! .أ 

تَـي ق َظ م َن ال ـ و م  ؟ .1  َماَذا يـَع َمُل مَح َدان بـَع َد َأن  َيس 

ُع إىَل  .2  ال بَـي ت  ؟َمىَت يـَر ج 

غ ت َسال  ؟ .3  َهل  يَع دُّ مَح َداُن ال ُكُتَب بـَع َد اإل 

َسُه ؟ .4  أَي َن يَُذاك ُر ُدُرو 

ُتُه بـَع َد الص الَة  ؟ .5  َماَذا تـَع َمُل ُأخ 

ًيا ؟ .6 َرَسة  َماش  ي ٌد إ ىَل ال َمد  َهُب محَ   َهل  َيذ 

َرَسة  ؟ .7 َهُب ُعث َماُن إىل املد   َكي َف َيذ 

رَُح  .8 َ  ىف  ا لَفص ل  ؟َمن  َيش   الدُُّرو 

ي ُذ ىف  ال َمق َصف  ؟ .9  َماَذا يـَع َمُل بـَع ُض الت اَلم 

ي ٌد َوأص د قَاُؤُه ؟ .10  أَي َن جَي َتم ُع محَ 

 َهل  حتُ بُّ تـََعلَُّم اللَُّغَة الَعَرب ي ة ؟ .11

َرَست َك ؟ .12  َمن  َمدرُِّ  اللُّغة  الَعر ب ي ة ىف  َمد 

 ُ  ؟أي َن يـَُقو ُم ال ُمَدرِّ  .13

 َمن  مَي َسُح الس بـُّو َرَة ؟ .14

َتُح حُمم د ؟ .15  َماَذا يـَف 
 إجعل األسئلة لإلجابة األتية ! .ب 

د   .1  ........................ ؟ أقـ رَأُ الُقر آَن ىف املس ج 

 ........................ ؟ ه َي ىف  املطَبخ .2
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ي طٌ  .3  ........................ ؟ نـََعم  ُهَو َوَلٌد َنش 

َ  ىف  ُغر َفة  املذاَكَرة .4  ........................ ؟ أَُذاك ُر الدُُّرو 

ُع م ن املدرسة  َمَساءاً  .5  ........................ ؟ ه َي تـَر ج 

 ةَ اجَ ر  الد   بُ كَ ........ ؟ أر  ................ .6

 لص  ام الفَ مَ أَ  مُ و  قُ يَـ  وَ ................ ؟ هُ ......... .7

 ها   م   بٌ ي  ر  يت قَ ي  ، بَـ م  عَ ....................... ؟ نَـ .. .8

 وبات  و املشرُ  والت  كُ املأ   ونَ رُ تَـ ش  يَ  م  ....................... ؟ هُ .. .9

 .................. ؟ أذ هُب إىل املق َصف  ىف الر اَحة .10

 اللغة العربية  ُ رِّ دَ مُ  دُ أمح َ  .................. ؟ األستاذُ  .11

 غة العربية ا اآلن اللُّ سُ ر  .................. ؟ دَ  .12

 اللغة العربية كتابَ   لُ مح   ، أَ م  عَ .................. ؟ نَـ  .13

 لاألو    نَ ي  ر  م  الت   بُ تُ ك  تَ  يَ .................. ؟ ه   .14

 .................. ؟ ُهَو يـَُقو ُم أماَم الَفص ل .15

 إختر األجوبة الّصحيحة فى القوسين لألسئلة األتية !  .ج 

تَـي قُظ َمَن ال  وم  َصَباحاً بَاكراً  -أنا  –)هو  .1  أنت( َيس 

 تُع دُّ( األدوات املدرسي ة –يُع دُّ  –َعائشُة )نُع دُّ  .2

 لَي الً( –َصَباحاً  –ُأَصلِّي الصُّب َح )َمَساءاً  .3

 َغَداَء( َصَباحاً ال –الُفطُوَر  –نـَتَـَ اَوُل )الَعَشاء  .4

 نَُذاك ُر( الدُُّرو  َ  –يَُذاك ُر  –أن َت )ُتذاك ُر  .5

َتمُّ ب َشر ح  املَدرِّ  –حنن  –)أنتم  .6  هم ( نـَه 

ُب  –أَنُتم  )يـَر َكبـُو َن  .7  َتركُبون( الس ي ارَة –نرَك 

رَت   املأ ُكوالت  ىف  )املق َصف  .8  الَفص ل(  –املكَتَبة  –محيد َيش 

ي ُذ  –)مُهَا  .9 َب املدرسي   –الت اَلم  تُبـُو َن الَواج   أمح َد( َيك 

رَأُ الُكُتَب ل زِّيَاَدة  )الُكُتَب  .10 ُروبات  –ُعث َماُن يـَق   َمع ُلوماته( –املش 
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 ا ! َ ي( هُ م  د  قَ تَـ  – م  د  قَ تَـ  -وا مُ د  قَ يا حمم د، )تَـ  .11

 ! ابك  وا( كت  حُ إفتَ  – ح  تَ إفـ   – ي  ح  تَ )إفـ   يا عائشةُ  .12

 (هُ تَ اءَ رَ ق   –درسه  –وا )كتابه عُ م  تَ إس   .13

( الفص  أدخُ  – ل  خُ أد   –وا لُ أي ها التالميذ، )أُدخُ  .14  لَ لي 

هم ( جيُ ي ُد  -هو  –األستاُذ أمَحُد ُمدرِّ  اللغة العربية، )هي  .15
 اللغة العربية.

 إمالء الفراغ فى األسئلة اآلتية بإلجابة الّصحيحة ! .د 

ل ُس  ي طٌَة  –َمَكان  الُوُضو ء  –يُع دُّ  –َأج   الُفطُو رَ  -َنش 

 هي ُتساع ُد أم َها َعلى إع َداد  ............ ىف  املط َبخ .1

 أمح َد ..... الكتَب واألدوات  املدرسي ة  بـَع َد اإلغ ت َسال .2

 ُعَمُر يـَتَـَوض أُ يف  ................................. .3

ٌت  .4  ............................ إمُسها نـَي لىَلَك أخ 

 أنا ................................ َعلى الُكرسي   .5

  

َن  –يـَر َكَبان   َرُءو  رَُح  –يـَق  َهُب  –َيش  َأُل  -َيذ   َنس 
 

َهم   .1  .............. املَدرُِّ  َما ملَ  نـَف 

 .............. املدرُِّ  الدرو َ  .2

 الدر اجَة ىف الشارع  الوالدان .......  .3

ًيا .4  ......... َعليُّ إىل املدرسة  ماش 

 بعُض الت الم يذ ......... اجَلر ي َدةَ  .5

 

ُتيب    –إم َسح   –َيُدقُّ   إسَتم ُعوا –ُخذ   –أك 
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 يا َحَسن  ........... السب ورَة ! .1

 أي ها التالميُذ، ....... إىل قراَءت ه   .2

ُخُلو َن الفصَل  .3  بـَع َد أن ...... اجَلَر َ التالميُذ َيد 

 يا فاطمُة، ......... التمريَن األو َل َعَلى السبـ و َرة  ! .4

 يا ُعَمُر ......... الكتاَب م َن احملفظة  

 التدريب على القواعد .ب 

 ترجم هذه األسئلة األتية إلى اللغة اإلندونسّية بصحيحة ! .أ 

تَـي ق ُظ م َن ال ـ و م  َصَباحاً بَاك راً  .1  محداُن َيس 

 ُهَو يُذاك ُر ُدُرو َسه ىف  ُغر َفة  املذاَكَرة .2

ل ُس ىف  ُغر َفة  الط عام  لت اول  الُفطُو ر   .3  أنا أج 

 لُه أخٌت نشيٌط أيضاً، إمسُُه نيلى .4

 األمُّ تُع دُّ الفطوَر ىف املطَبخ   .5

 م ها بٌ ي  ر  قَ  يت   ي  بَـ  ن  أل َ  ياً ماش   إىل املدرسة   أذهبُ   .6

 ونشاطٍ  جبدٍّ  ىف الفصل   نتعل مُ  .7

 به هنتمُّ  الدرو َ  املدر  ُ  حُ رَ ش  حي ما يَ  .8

 م  اهت   مَ و  لُ ع  مَ  لزيادة   بَ تُ الكُ  التالميذ يقرءونَ  بعضُ  .9

 جنتمُع ىف احلديقة  و نتكل ُم َعن  نشاط َ ا اليومي   .10

 حمم ٌد صديقي، ُهو حيبُّ تعل َم اللغة العربي ة أيضا .11

 هو جييُد اللغَة العربية .12

 يدخُلون الفصلَ  يدقُّ اجلرُ ، والتالميذُ  .13

 يا حمم ُد، إ فـ َتح  ك َتابك واقـ َرإ الد ر َ  األو ل ! .14

ُتيب   التمريَن األو َل على السب ورة  ! .15  يا فاطمُة، تـََقد م ي  ُه ا َواك 
 

 ! ترجم إلى اللغة العربية بالّصحيحة .ب 
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1. Pukul lima   
2. Pukul sebelas 
3. Pukul setengah tiga 
4. Pukul tiga 
5. Pukul sepuluh 

 أِجْب هذه األسئلة اآلتية كالمثال ! .ج 

 أ القرآنَ رَ ق  يَـ  مثال: أمحدُ 
 القرآنَ  تقرأُ فاطمة        
 القرآنَ  أقرأُ أنا        

 أنا أذهُب إىل املدرسة   .1

 أنت ..............................

 صديقي ...........................

 عائشُة جَت ل ُس على الكرسيِّ  .2

 ...............................هو 
 أنا ................................

د   .3  أنَت ُتَصلِّى الصُّب َح يف املسج 

 خدجية ............................

 عليٌّ ..............................

 عمُر يـَتَـَوض أُ ىف  مكان  الُوُضو ء   .4

 أنا ................................
 ...............................أنت 

 حنُن نذهُب إىل املدرسة   .5

 هي ...............................

 محيٌد ..............................
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 إعمل كالمثال !

 إىل املدرسة   يذهبُ مثال:  محيٌد 
 إىل املدرسة   يذهبان  مُهَا  
 اىل املدرسة   نَ و  بُـ هَ ذ  يَ ُهم   

 السيارةَ ُعَمُر يركُب  .1

 أنُتم .......................

 حنن .......................

 نتعل ُم ىف الفصل  جبدٍّ  .2

 علي  و حممود .................

 التالميذ ......................

 محيٌد يـََتَكل ُم َعن  الدُُّرو     .3

 أنتم ..........................
 هم ...........................

 األوالُد جَي َتم ُعو َن ىف املل َعب   .4

 حنن ...........................

 مها ............................

تُبـُو َن َعَلى السب ورة   .5  املَدرُِّسو َن َيك 

 أنتم ...........................

 مُهَا ............................
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 الباب الرابع
 المقّرر في كتاب تعليم اللغة العربّية  مواد الدرس  تحليل

 للصّف الرابع والخامس والسادس لطالب المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
 

املقر ر  العربيةاللغة كتاب التعليمي مواد  إست ادا اىل ال ظريات والبيانات عن 
 أل فته سري  صب احة اخلامسللصف و أل فه جالل سيوطى وأخرون للصف  الرابع 

، لطالب املدرسة اإلبتدائية اإلسالميةأل فه أمحد شيخ الدين ساد  الللصف و 
ستمرت الباحثة اىل حتليل البيانات كما يلى: إن ىف الكتاب "درو  اللغة العربية" إ

إلبتدائية م اسبا بال ظرية ىف الباب باملدرسة ا رابع واخلامس والساد للصف ال
 وجدت احملاسن و املساوئ  كما يلى: الثاىن و

 في كتاب تعليم اللغة العربية المستخدمة تنظيم الموادتحليل مبحث األول ال
 إلبتدائّية اإلسالميةلطالب المدرسة ا لرابع والخامس والسادساف للص
 رابع واخلامس والساد للصف ال "العربيةإحتوى كتاب "درو  اللغة            

َب ت  كُ   وسري  صب احة و أمحد شيخ الدين هو وأخرون جالل سيوطىالذى كتبه 
املادة  عل مي استخدام الكتاب التعليم الذى يساعد املدر  حي ماىف  الطريقة

للطالب واحتوى كذالك على فهر  احملتويات حيث يسهل الطالب واملدرسني 
الدر  الذى قد كتب فيها. كما شرح دجيك وجارى  للبحث عن الباب او
ارمان كما نقاله عبد احلميد وأخرون أن األسس ىف إعداد ودكع وناديكان وسوف

او تأليف الكتاب التعليمى جيب ان حيتوى على ع اصر املواد الدراسية املتصلة 
حباجات التعليم والتعلم مثل: كتاب طريقة استخدام الكتاب التعليمى 

ة واألهداف العامة واألهداف اخلاصة من التعليم واحملتوى املادة وإيضاح ماد
 . التعليم وصورة التوضيحية واخلالصة واألسئلة ومفتاح األجوبة والواجبات
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. كانت اللغة إلبتدائيةكما شرح ىف م زلة در  اللغة العربية ىف املدرسة ا 
العربية مادة املهمة جبانب املواد األخرى. يتعلم الطالب اللغة العربية ىف املدرسة 

 اإلهتمام باإلمور األتية: للطالب على وي بغى  إلبتدائيةا
تتكون مادة در  اللغة العربية من القراءة واملفردات وتركيب الكلمة من القواعد  .1

 واحملادثة واإلنشاء واإلمالء 
 استعمال الطريقة امل اسب مادة .2
 117استعمال ألة التقومي شفهية كانت ام حتريرية .3

قواعد وكذلك هذا الكتاب حيتوى على نصوص القراءة واملفردات و ال
اللغة العربية  ويرتكب الكتاب واحلوار واإلنشاء والتدريبات الىت تقسم ىف كل الدر .
 درو  ويقسم اىل ست ةمن  للصف الرابع الذ  الفه جالل السيوطى وأخرون

 يعين عن املادة حتت املوضوع : لمستوى الدراسى األولدرو  ل ثالثة. قسمني
 الدر  األول: التعريف بال فس

 والدر  الثاىن: األدوات املدرسي ة 
  والدر  الثالث: أصحاب املهن. 
 ، حتت املوضوع:مستوى الدراسى الثاىندرو  لل ثالثةو 

 الدر  الرابع: الع وان
 والدر  اخلامس: أفراد األسرة  

 والدر  الساد : األسرة ىف البيت. 
 صب احة  اللغة العربية للصف اخلامس الذ  الفته سري  ويرتكب الكتابو  

قسمني. ثالثة درو  للمستوى الدراسى األول يعىن  درو  ويقسم اىل سبعةمن 
    عن املادة حتت املوضوع: 
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 الدر  األول: غرفة اجللو  واملذاكرة
 والدر  الثاىن: ىف احلديقة  

 والدر  الثالث: األلوان. 
 حتت املوضوع: مستوى الدراسى الثاىنللوأربعة درو  
 ىف الفصل  : الدر  الرابع

 والدر  اخلامس: ىف مكتبة املدرسة 
 والدر  الساد : ىف مكتبة األدوات الكتابية 

 والدر  السابع: ىف املقصف.
 ست ةمن  اللغة العربية للصف الساد  الذ  الفه أمحد شيخ الدين ويرتكب الكتاب 

يعين عن املادة  لمستوى الدراسى األوللقسمني. أربعة درو   درو  ويقسم اىل
 حتت املوضوع:

 الدر  األول: أعمال ا ىف البيت 
 والدر  الثاىن: أعمال ا ىف املدرسة 

 والدر  الثالث: كم الساعة و ىف أ   ساعة؟ 
 والدر  الرابع: تعلم اللغة العربية. 

 حتت املوضوع: مستوى الدراسى الثاىنللو درسني 
 الدر  اخلامس: الواجب امل زيل   
 لساد : ال زهة.  والدر  ا 

 من فصل الرابع حىت  فصل الساد  فصل وتكفى هذه الدرو  لكل 
       .إلبتدائيةطالب املدرسة ال

من حيث التكامل بني الدرو  يت اسب كل در  مع غريه ويتصل 
موضوعيات القراءة بغريهم، يساعد ىف فهم املادة وجود املفرادت اجلديدة قبل 

ة العربية الصف الساد  الذى الفه امحد شيخ الدين  ولكن ىف كتاب اللغ القراءة.
كان كتابة مواد القواعد خمالفة للقواعد احلالية الصحيحة. ولذالك، هذا يسبب 
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صعوبات للمدر  ىف تقدمي املواد وصعوبات الفهم للطالب. و من الغرابة و 
بتدائية الت اقض امل هج احلايل ىف كتاب اللغة العربية للصف الساد  ىف املدرسة اإل

يعىن التقدمي ىف كتابة القواعد عن فعل املضارع هذا مت اقض بوضوح عن القواعد 
ال حوية، م ها كما كتب الشيخ املصطفى الغاليىن ىف كتابه مجيع الدرو  يعن أن  
فعل األمر مشتق  من فعل املضارع و فعل املضارع مشتق  من فعل املاضى، بزيادة 

 حرف املضارعة ىف أو له.
 اسب كما قد ُعرب ىف كتاب فتح اخلبري. شرح املؤل ف هذا الكتاب هذا م

 ترتيب التصريف و تعريفه كما يلى: 
 الصيغة فعل املاضى   .1

فعل املاضى هو اللفظ الذى يدل على معىن احلدث )الفعل و الصفة( مع أن فيه زمان 
التصريف  املاضى. إذن، هذه اجلملة تقال بعد بعد إنتهاء األفعال مثل: كتب زيد. ىف

 يقدم فعل املاضى من فعل املضارع ألن ه: 
الفعل املاضى له زمان ماض وأما فعل املضارع له زمان حال أو  .أ 

 اإلستقبال.

ىف معىن اإلصطالح الفعل املضارع له أكثر احلروف من فعل املاضى حىت  .ب 
 تكون فعل املاضى مقدم من فعل املضارع.

 الصيغة فعل املضارع .2

فظ/الفعل الذى يدل على معىن احلدث  )الفعل و الصفة( الفعل املضارع هو الل
 مع أن  فية زمان اآلن أو زمىان املستقبل. مثل: يأكل زيد اآلن ، يرجع زيد غدا.

 إسم املصدر .3

إسم املصدر هو اللفظ الذى يددل على معن احلدث )الفعل و الصفة( وما فيه 
 زمان. ولذالك ، الفرق بني الفعل و املصدر يعىن الفعل.
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مصدر امليم هو املصدر الذى يقدم حرف امليم ىف أوله. مثل: مصدر امليم.  .4
 مضرب

 هو اللفظ الذى يقوم بالعمل. مثل ضاربالفاعل إسم  .5

اسم املفعول هو: اللفظ الذى يدل على معىن الشخص املعرتف به للعمل مثل:  .6
 مضروب. 

 فعل األمر هو اللفظ الذى يدل على معىن األمر مثل: إضرب, .7

هى هو اللفظ الذى يدل على معىن ال هى عن فعل الشىيء بالعمل مثل: فعل ال  .8
 ال تضرب.

 إسم الزمان هو اللفظ الذى يدل على الوقت للقيام العمل مثل: َمض َربٌ  .9

إسم املكان هو اللفظ الذى يدل على معىن املكان للقيام العمل مثل:  .10
 118م ض َربٌ 

 ا الكتاب ال توجدكان هذ  ب ية الدر  جهة من من حيث ت ظيم الكتابو 
. و ىف إلستماعمهارة ا بع اصر الذى ي بغى ان يستوىف ىف الكتاب التعليمى يعىن

مؤثر حتصيل الطالب ال توجد أيضا مثل قادرة على القيام بأنشطة وفقا للجملة الىت 
 يسمعها جبي د، و قادرة على اإلجابة األسئلة الىت يسمعها جبي د، و قادرة على ممارسة 

 
جبي د، و قادرة على نقل و إرجاع الرسالة الذى يسمعه بصحيح. أن  األسئلة 

مهارات املهمة جبانب املهارات األخرى وبتعليم اإلستماع يساعد  تماعاإلس مهارة
رو  دتوجد ىف كتاب وهذه املهارات ال .ب ىف تدريب فهم املهارات األخرىالطال

 الذى كتبه إلبتدائية اإلسالمي ةباملدرسة ا الرابع واخلامس والساد  للصف اللغة العربية
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جالل سيوطي و سري  صب احة و أمحد شيخ الدين. وال توجد أيضا إرشادات أو 
 تعليمات استخدام الكتاب ىف هذا الكتاب اللغة العربية.

بكتاب زائد ىف إيصال  املدر  ان يأيت على است ادا على نقائصها ي بغى
اللغة تمري ات او مادة القراءة األخرى مثل كتاب املادة وتفهيم الطالب بكتاب ال

   او غريها. اجلديدة 2013شؤون الدي ية على م هج وزارة ديوان  العربية من
للصف  في كتاب تعليم اللغة العربية المفردات المستخدمة تحليل المبحث الثانى 
 إلبتدائّية اإلسالمية لطالب المدرسة ا لرابع والخامس والسادسا

أل فه جالل سيوطى وأخرون الذ  تعليم اللغة العربية كتاب الباحثة  حتل ل  
أل فته سري  صب احة و كتاب اللغة العربية ألفه أمحد العربية  اللغة درو كتاب و  

 اإلسالمية إلبتدائيةلطالب املدرسة ا رابع واخلامس والساد للصف ال شيخ الدين
 .م اسباً مع ال ظرية يف الباب الثاين

تتعلق باملفردات  إجاباتالتحليل الذ  سيتم البحث ع ه للحصول على 
نوع املفردات وأنواع معاين املفردات ومقدار املفردات اليت جيب أن يتق ها أهو 

 االبتدائية اإلسالمية. املدرسةطالب 
الىت أل فوه جالل تعليم اللغة العربية ب ة من كتوفقا مبالحظة الباحث
، أن  املفردات اجلديدة فيه و أمحد شيخ الدين سيوطى و سري  صب احة 

قبل أن تستخدم مفردة كما  الصورة مستخدمة بصورة القراءة القصرية أو التقدمي
و تتكو ن املفردات من مفردات التجريد يعين مفردات  قد رأي ا يف الباب السابق.

ملفردات املفردات احملسوسة يعين او اليت ال يدركها احلوا  اخلمس مثل: الغذاء، 
 اليت يدركها احلوا  اخلمس مثل: الطعام.

و أيضا يستخدم هذا الكتاب املفردات الوظيفية، برغم ال ُتستخدم قائمة 
أو و حدها، و إمنا هي ُتستخدم يف القراءة و أمثلة احلوار. و أم ا املفردات 
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قد  العبارات املستخدمة يف احلوار هي كثرية التكرار، بأن  كانت املفردة الواحدة
 اُستخد مت يف مثل احلوار السابق و هي ُتستخدم أيضا للعبارة األخرى.

من استخدام املفردات نعرف أن  مفردات األمساء  ىو جبانب أخر 
املستخدمة دون املفردات املعجمية أو األساسية. ألن مفردات األمساء احلقيقية 

 هي تشتمل على املفردات التالية:
مصر، املغرب، السودان، القاهرة، الرباط، : مثل  أمساء الدول و املدن .ح 

 و غريها... اخلرطم،
 : مشال، ج وب، شرق،غرب، وسط، و غريها مثل االجتاهات .ط 
 الشتاء و : الربيع، الصيف، اخلريف مثل فصول الس ة .  
 : احمليط، البحر، ال هر، البحرية، اجلبل، و غريها مثل التضاريس الطبيعية .ك 
 معتدل، ممطر، و غريها: حار، بارد،  مثل مفردات الطقس .ل 
 : كبري، صغري، بعيد، قريب،  و غريها مثل الصفات .م 
 119أمحر، أخضر، أزرق، أصفر،  و غريها. أسود، : أبيض،مثل  األلوان .ن 

توجد يف مفردات األمساء املستخدمة من كتاب تعليم اللغة و هذه اجملاالت 
أل فته سري  العربية  اللغة درو كتاب و  أل فه جالل سيوطى وأخرون العربية 

رابع واخلامس للصف ال صب احة و كتاب اللغة العربية ألفه أمحد شيخ الدين
. يعىن مفردات األمساء اإلسالمية إلبتدائيةلطالب املدرسة ا والساد 

. و مفردات األمساء كبري، صغري، بعيد، قريب،  و غريهاالصفات مثل:  
و  .و غريهاأمحر، أخضر، أزرق، أصفر،   أسود، أبيض،الصفات مثل: 

برغم ذلك، إمنا هي مفردات أكثر شائعة و القرب واملالصقة مع حياة 
 الدارسني اليومية.

أيضا هي أن أكثر املفردات املستخدمة سهولة  ةو من مالحظة الباحث
الكتابة و إن كانت على حد  قليل مفردات صعوبة الكتابة لكوهنا حتو  مهزات 
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و حيدد سهولة نطق الكلمة ت الطوال(. يف وسطها و حتو  حروف املد  )احلركا
 أو صعوبتها عوامل م ها :

و كتابتها  روف الكلمة سهل نطقهاعدد حروفها، فكلما قل عدد ح .ح 
 العكس.و 

 ى حروف متشاهبة يف لغة الدار  أومدى اشتمال حروف الكلمة عل .ط 
خمتلفة، فمن املعلوم أنه كلما اشتملت الكلمة على حروف موجودة يف لغة 

نت الكلمة سهلة ال طق، أما إذا كانت حروف الكلمة ختتلف الدار  كا
العني(  –نطقها فمثال )اهلمزة  عن حروف لغة الدار  أدى ذلك إىل صعوبة

 غريمها ال توجدان يف اللغات األوربية لذا ميثالن مشكلة يف نطقها.و 
 توافق نطق الكلمة مع كتابتها. .  

 كتابتها.  اشتمال الكلمة على عدة مقاطع يؤثر على نطقها و .ك 
وبة يف نطق الكلمات و كتابتها، احلروف اليت الت طق و تكتب متثل صع .ل 

نطق الكلمة  كذلك فإن احلروف اليت ت طق و ال تكتب تؤثر أيضا يفو 
 صعوبة كتابتها.و 

ت  –ب  /ذ –د  /خ  –ح  –احلروف املتشاهبة يف السم و الت قيط )ج  .م 
 ن(. –ث  –

 كلمات.وصل احلروف و فصلها يؤثر يف كتابة ال .ن 
يدة تبلغ عددها إىل مخسة عشرة مفردًة يف كل  و أم ا مفردات األمساء اجلد

وهذه املفردة األمساء تستعمل ىف كتاب اللغة العربية للصف الرابع  .در 
واخلامس الذ  ال فه جالل السيوطى و سريى صباحة. و أما عدد مفردات 

مائة وسبعة عشر مفردة. و  األمساء ىف كتاب اللغة العربية للصف الرابع يبلغ إىل
أما عدد املفردات األمساء ىف كتاب اللغة العربية للصف اخلامس يبلغ إىل مائة و 

دة تستخدم ىف كتاب الصف و أم ا عدد مفردات األفعال اجلديوسبعة مفردة. 
وجد ت الساد  الذى ال فه أمحد شيخ الدين يبلغ إىل مخسة و أربعني مفردات، و
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. فلذا، كان جمموع قليلة حوايل مخس وثالثون مفردة مفردات األمساء لكن
مساء و األفعال يف كتاب الصف الرابع املفردات اجلديدة املستخدمة من األ

 واخلامس والساد  يبلغ إىل أربعة وثالث مائة مفردة.
اللغو  األج يب حتديدا  يف امل هج الدراسيكما ورد يف الشرح السابق، أن  

د املختصون عدد املفردات اليت جيب أن تدر  حد  فق مبا لعدد املفردات، هذا موا
يف برامج تعليم اللغة األج بية فأوصوا بأن يكون عدد املفردات يف املستوى األول 

 2500 -15000مفردة، و يف املستوى الثاين من  1500 -1000ما بني 
مفردة على أن تعلم مع هذه  3500 -2500مفردة، و يف املستوى الثالث من 

 120.فردات الرتاكيب األساسية للغة األج بيةامل
اللغة األج بية يف ن  عدد املفردات املستخدمة ملتعل مى و من مث  معلوم أ

 -1000إىل عد ة خمصوصة و هي حوايل  املستوى املبتدئني أو املرحلة األوىل
عدد املفردات املستخدمة يف   ةل ل الباحث. فعلى هذا األسا  حتمفردةً 1500
للصف الرابع واخلامس والساد  للطالب املدرسة  اللغة العربية تعليمكتاب 

كان كتاب  .املقر ر للمستوى املبتدئني أو املستوى األوىل اإلسالميةاإلبتدائية 
لطالب املدرسة  لرابعللصف ا أل فه جالل سيوطيالذ  تعليم اللغة العربية 

يم اللغة العربية الذى ، و أما كتاب تعلدرو ي قسم إىل ستة  اإلسالمية إلبتدائيةا
ي قسم إىل سبعة  اإلسالمية إلبتدائيةاملدرسة االفته سري  صباحة للصف اخلامس 

درو ، و و أما كتاب تعليم اللغة العربية الذى الفه أمحد شيخ الدين للصف 
فإذًا كان جمموع  ي قسم إىل ستة درو . اإلسالمية إلبتدائيةاملدرسة االساد  

ددها الكتاب يبلغ ع خدمة من األمساء و األفعال يف كلستاملفردات اجلديدة امل
( مفردًة. و يف املستوى األوىل يتكو ن من ستة املستويات 100) إىل حوايل مائة

يعين الصف  األول و الصف  الثاىن و الصف  الثالث والصف الرابع والصف 
فلذا، حنن نستطيع أن نعد  املفردات اجلديدة  اخلامس والصف الساد 
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، امل ستخدمة يف هذا الكتاب مبجموعها يف كلٍّ من الكتب التعليمية لكل  صفٍّ
 (.600) يدة املستخدمة يبلغ إىل حوايل مائة  مفردةً فصار عدد املفردات اجلد

 و احلاصل أن  عدد هذه املفردات غري موافقة إلعطائها لدى الدارسني
غري  ذلك العدد َعل ي احلديد  كان الدكتور ع د رأ  يف املستوى األوىل. و

. و يف  أيضا موافقا ، ألنه قس م املرحلة التعليمية هلذه اللغة إىل أربع مراحل كما مر 
( من املفردات. أم ا املفردات املستخدمة 1000كل من املراحل يستخدم ألفا )

ذا املستوى يعىن يف احلوار هي مفردات متعل قة حبياة الدارسني اليومي ة يف ه
لعربي ة. فاملفردات تساعدهم يف فهم ال صوص و  ال اطقني بااملستوى األوىل لغري

حنن عرف ا أن مثل احلوار مثىن كالم يوميا مع أقراهنم بسهولة. و استخدامها يف ال
 طالب يأخذ كلُّ  مثىن، يعىن كان األحد من طالَبني سائال و األخر جميبا حبيث

 .ة سائال و مرة جميبادوره فمر  
للدارسني يف مرحلة هو ما يتعل ق باحلياة اليومي ة كان احملتوى يف القراءة 

مم ا حيتاجه  ملستخدمة فيها حول مرحلة الطفولة. فكانت املفردات االطفولة
و غريها من األنشطات  الدارسون للكالم اليومي عن البيت و األسرة و املدرسة

ى تلك . و ال شك  أن  هدف القراءة هو الفهم حملتو ىف البيت و املدرسة اليومي ة
القراءة ب فسها و مم ا يسهل الطالب يف الفهم هو مفردات ذات الشائعة والقربة 

 بالدارسني. و برغم ذلك، كانت املفردات املستخدمة دون املعجمية األساسية.
، يشمل نطاق درو  اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية  2013يف م هج 

سرة واألع وان وال واحلرفدرسية امل واألدوات تمهيديةالوضوعات املاإلسالمية 
يف و يف املكتبة و يف املخترب و يف املدرسة و يف احلديقة و يف امل زل و  اجلسم وأعضاء

 امل زل والرتفيه. ىفالعمل و األنشطة اليومية و  الساعةو املقصف 
أنواع معاين املفردات وكم من املفردات اليت حيتاج  وأنواع املفردات  اأم

من نتائج التحليل وجدت أن أنواع  ااالبتدائية اإلسالمية إتقاهن طالب املدرسة
 املفردات تشمل:
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 ميكن رؤية املفردات يف سياق املهارات اللغوية على ال حو التايل: .1
  )القراءة(ال صية  و)االستماع( اللغات الشفوية إما م  يفهلتاملفردات ل .أ 
إما استخدام املفردات امل اسبة  ةمن الضرور  يف احملادث للتكلم.املفردات  .ب 

است اًدا إىل الدراسة ال ظرية أن املفردات يف سياق  .ىف العادية أو املوقفية
ية ائبتداإلدرسة املأنواع، بال سبة ملستوى  4الكفاءة اللغوية تتضمن 

يتكون من  2013اإلسالمية املوجودة يف كتاب امل اهج الدراسية لعام 
 للكتابةفردات نوعني فقط، مل تصل إىل امل

حىت ال  ةوصحيح ةجيدوهي حتتاج إىل اختيار مفردات فردات للكتابة امل .ج 
يساء تفسريه من قبل القارئ. تتضمن هذه الكتابة كتابة غري رمسية مثل 
اليوميات وجداول األعمال اليومية ، إخل ، وأيًضا رمسية مثل كتابة الكتب 

 واجملالت والصحف وما إىل ذلك  
تملة، تتكون هذه املفردات من مفردات السياق اليت ميكن احملفردات امل .د 

وهي املفردات اليت  يةتحليلالواملفردات البحث تفسريها وفًقا لسياق 
تضيق أو توسع  مثميكن حتليلها على أسا  خصائص كلمة االشتقاق 

أو لمستوى املتوسط لمعانيها. ونوعان من املفردات م اسبان جًدا 
وى األساسي مثل املدرسة اإلسالمية اإلسالمية ما للمستأما املتقدم. 

 زالت صعبة هلم.
 1: على ال حو التايل ملع اهااملفردات وفقا  .2

( هذه املفردات هي املفردات يةتو احمل )املفردات األساسيةالكلمات  .أ 
األساسية اليت تشكل كتابة تصبح صاحلة ، على سبيل املثال األمساء ، 

: خلامس ه اك أمساءالكتاب للصف ااألفعال ، إخل. على سبيل املثال يف 
 زهرة ووردة ووبيت وحديقة وشجرة.

اليت تربط وتوحد املفردات هي هذه الكلمات  ,ةيوظيفال الكلمات .ب 
تعرًضا جيًدا للكتابة. على سبيل املثال حروف اجلرار  واجلمل تشكل
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لصف . كما هو موجود يف الكتب لوأدوات اإلستفهام وغري ذلك
كلمات الفردات اليت توضح املمن , اإلسالمية املدرسة اإلبتدائيةاخلامس 

 : ىف البيت وىف احلديقة وأمام التلميذ.ةيالوظيف
عبارة عن هي املختلطة )الكلمات الع قودية( هذه املفردات  الكلمات .ج 

مفردات ال ميكن أن تقف مبفردها ، ولكن يتم دجمها دائًما مع كلمات 
, كلمة "رغب" مبعىن أخرى لتكوين معاين خمتلفة. على سبيل املثال

"ىف" وأما إذا أتصلت بكلمة "عن" فمع اها   "أحب" إذا اتصلت بكلمة
 "كره".
 (:التخصصاملفردات وفًقا خلصائص الكلمة ) اتبيانتشمل 

كلمات اخلدمة ، وهي الكلمات اليت ُتستخدم إلظهار املهام ، سواء يف جمال ال .1
 .العادية أو املوقفية الرمسيةاحلياة 

الكلمات األساسية اخلاصة )كلمات حمتوى خاص( هي عبارة عن جمموعة من  .2
وتستخدم يف جماالت خمتلفة من البيانات اليت ميكن أن حتول املعىن إىل حمدد 

 مراجعات معي ة ، واليت ميكن أن تسمى أيًضا الكلمات احمللية أو كلمات امل فعة.
 تشمل بيانات املفردات وفًقا الستخدامها:

الكلمات ال شطة ، وهي املفردات اليت تستخدم عادة يف خمتلف اخلطابات ،  .1
 ختلفة.املقراءات العرفت من و أسواء كانت حمادثات أو كتابات حىت مسعت 

سلبية ، وهي كلمات املفردات اليت تصبح املفردات لشخص ما الكلمات ال .2
ولكن نادرا ما تستخدم. تُعرف هذه املفردات من خالل الكتب املطبوعة اليت 

 121ُتستخدم عادًة كمراجع يف كتابة األوراق أو األعمال العلمية.
عامة. الكلمات المية طالب املدرسة االبتدائية اإلساللفردات املتشمل 

حات اخلاصة واملعاين صطال. ال توجد اإلةباشر املىن اعامل يه ةىن املستخدمااملع
التصويرية والتعبريات واألمثال يف كتاباهتم إال تلك الشائعة جًدا مثل األنشطة يف 
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املدرسة أو الفصل أو املقصف أو املكتبة أو غرفة املعيشة أو احلديقة أو األلعاب 
 الرياضية. كل هذا يتوافق مع منو دماغ الطفل.

يف دراسة ال ظرية اليت تعد مرجًعا هلذا البحث، مت توضيح أن املصدر 
الرئيسي للمفردات يف اللغة هو القامو ، وميكن رؤية خمتلف املفردات من 

معىن الكلمة أيًضا ، ولكن ميكن متييزه على نطاق  اختلفوجهات نظر خمتلفة. 
لغة القبل االستخدام واملعىن بعد استخدامه يف املعىن عام العىن املواسع إىل 

 املمارسة.
، ال ميكن تعليم مجيع املفردات العربية. اإلسالمية يةائبتداإلدرسة امليف 

 .هاحيتاج الطالب إىل دراست ىتلذلك ه اك حاجة الختيار املفردات ال
والوظيفة املقام : يف االختيار مت ال ظر يف العديد من األشياء مبا يف ذلك

طوير تمع احتياجاهتم.  اإلسالمية يةائبتداإلدرسة املوفًقا ملستوى تطور طالب 
يف عملية ملموسة. هذا يعين أن األشياء  اإلسالمية يةائبتداإلدرسة املطالب 

هم. الكلمات أو املصطلحات ع دصعبة الفهم ىف  ما زالاجملردة أو ال ظرية 
معانيها جمردة ال تزال بعيدة عن مت اوهلم ، وكذلك املعاين والعبارات اليت تكون 

 الضم ية.
يتم االختيار يف نفس الوقت حلساب عدد الكلمات اليت جيب دراستها 
واتقاهنا من قبل الطالب يف هناية الربنامج. حلساب عدد اإلرشادات املستخدمة 

 يف املفردات ، تتضمن املفردات ما يلي:
 املدرسيكل الكلمات يف الكتاب  .1
 مجيع الكلمات اخلاصة يف الكتاب املدرسي .2
عدد من الكلمات الشائعة يف جماالت خمتلفة من األنشطة اليومية يف شكل  .3

 مصطلحات ، األمثال يف امل اهج الدراسية وفًقا ملستوى التطور.
من حتليل البيانات الذ  مت إجراؤه، من املعروف أن تدريس مواد 

ات يف كتاب واحد تقريبًا املفرد عددود للغاية. حمد 2013املفردات يف م هاج 
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دات. املفردات حول كتب تعلم اللغة العربية اليت كتبها جالل فر م 100
السيوطي للصف الرابع ، وكتابة املفردات يف كل فصل خمتلفة من حيث العدد. 

يف  19يف شكل مجل و  13كلمة، تتكون من   29األول ، ه اك  بابيف ال
 شكل كلمات.

أنت عائشة, أنت تلميذة, أنا حممد, أنا  على املفردات يف مجلة: أمثلة
 مدر , هل هو تلميذ؟ نعم هو تلميذ.

جديدة, س ة, رابعة, عاصمة, مشهورة,  :ةكلمالأمثلة على املفردات يف 
 مدرسة, صديقات, ذكية, بلدة.

 سباحةحتتو  املفردات يف كتاب تعلم اللغة العربية الذ  كتبه سر  
اإلمسية حنو: كلمة من املفردات   14األول على  بابس يف الاخلام صفلل

 م ضدة, كرسي, مفرش, مزهرية, صورة, بساط, رف.
الساد  ، صف يف كتب تعلم اللغة العربية اليت كتبها جالل السيوطي لل

مبا يف  "فعل مضارع"كلمة من املفردات. مثل إدخال   90ه اك ما يقرب من 
دوات اإلستفهام مثل: "أين" )الستفهام او يقرأ ويكتب ويصلى وجيلس ذلك:

 املكان( و"إىل أين" و"ماذا" و"مىت".
حول املفردات  تقدم "ماذا علمت؟"يف الدر  الثاين مع موضوع 

مثل: صباحا, اليوم, بعد الظهر , غدا, مساء, بعد ، العصر/ الوقت أو الضرف
 العشاء, ليال.

املفردات األخرى: "كم الساعة؟"و   موضوع الدر  الثالث يتم تدريسهيف
 ساعة, ال صف, األن, أنام, أقوم, ك س, لعب, هنارا, البيت.

الكلمات اليومية العامة يف خمتلف جماالت احلياة. وإذا مت عدد ال يشمل 
فصول من ال اإلسالمية اإلبتدائيةحساب عدد املفردات على مستوى املدرسة 

مفردات هذا  1000مفردات أو أقل من  600، فهي ترتاوح بني  1-6
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بالتأكيد غري موجود ع د مقارنته بأهداف امل اهج الدراسية يف مستوى املدرسة 
 من املفردات. 1500-1000واليت هي قادرة على إتقان  ,اإلسالمية اإلبتدائية

تعليم اللغة في كتاب  أساليب التقويم المستخدمة تحليل  المبحث الثالث
إلبتدائّية لطالب المدرسة ا لرابع والخامس والسادسللصف ا العربية

 اإلسالمية

كانت التدريبات ىف كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع واخلامس والساد  
 لطالب املدرسة اإلبتدائية تتكون على ثالثة أنواع، وهي:

 التدريبات على املفردات .1

 التدريبات على القرأة .2

 التدريبات على الرتاكيب )القواعد( .3

 وىف كلٍّ من التدريبات أسلوب التقومي املت و ع كما نرى ىف حنو التاىل:

 على املفردات اتتدريبال .1

 !الصحيحة فرداتإمالء ال قطة الفارغة ىف احلوار بامل .أ 
 !إمالء األسئلة األتية بطريق كتابة امله ة ىف القوسني باللغة العربية .ب 

كون هذا التدريب يقتضي الطال ب أن يكونوا قادرين على استخدام 
املفردات السابقة يف اجلملة املفيدة أو فهم ال صوص املكتوبة بأن يعرفوا ويعَلموا 

 هو، (Objektif) اموضوعيما قدم ته تلك اجلملة أو ال صوص. فكان التدريب 
تقدير جمموع ال قط  أو مساوية من نتائج (Identitas)اجلودة تدل  على هوية 

(Skor) يانات املساوية امل تاجني هلم أو احملصولة من األسئلة أو الب يصشخأو ت
 .ا يف الباب الثاينكما قد شرح   122القدرة املساوية أيضا.

                                                 
 .Metode ، 162،أمحد 122



 

117 

 تدريبات على القراءةال .2
)خ( إن كانت  أو ةصحيحاكتب حرف )ص( إن كانت األجوبة ال .أ 

 يئة !طاخل األجوبة

  بالزيادة اجللمة الصحيحة وفقا ل ص  القرأة ! كمل اجلملة السابقة .ب 

هبذا التدريب كان الدارسون أن يفهموا القراءة بكل  اجلهد 
الصحيحة و اخلطيئة  (Pernyataan) ليكونوا قادرين على اختيار البيانة

م مضغوطون لفهم القراءة حق  الفهم ليستطيعوا  مع تصحيح اخلطأ. ألهن 
 تصحيح اخلطأ.

 القراءة ! اآلتية وفقا ل ص   أجب عن األسئلة .ج 

 اقرأ ! .د 
فمن التدريبات املذكورة كون األسئلة جُتيب أن يكون الدارسون 
جميبني إجابة م اسبة وموافقة ل ص  القراءة السابقة، فعليهم فهم 
حمتويات القراءة و استعالءها. بعد ذلك كله على الدارسني أن يقرؤوا 

مستخدمة خالية عن الشكل ك  ها نص  القراءة السابقة مراجعًة و ل
احلركة، و هذا ال وع موضوعي للماد ة التعليمية و يلزم الطالب باجلهد أو 

 يف عملية التعليم.

 )القواعد( كيبا تدريبات على الرت ال .3
إمالء ال قطة الفارغة ىف األسئلة اآلتية بطريق إدخال الكلمة هذا،  .أ 

 !هذه، ذلك و تلك
 اإلندونيسية ! اللغة ترجم إىل .ب 

 ىل اللغة العربية بالصحيحة !ترجم إ .ج 
 إجعل اجلملة الصحيحة  كاملثال السابق ! .د 
 !رتب الكلمة اآلتية حىت تكون مجلة كاملة .ه 
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يف هذا التدريب كانت األسئلة املستعملة تقتضى إىل أجوبة 
أن  املستخدمة قبلها، و تلزم الطالب قصرية و خمتصرة و وافقت باملاد ة

خيتاروا أنسب الكلمة بالقواعد إلمالء الفراغ ويرتمجوا و جييبوا األسئلة 
الفاعل و  و الفعل املضارع أن  موافقة بالقواعد ال حوية عن لفظ"

 ". فعلى هذا األسا  تسم ى موضوعية.املفعول بهو 
ه سوكرد  بأن   فع دما حنن هنتم  هذا األسلوب ف رى أهنا موافقة مبا عرب 

 يقوم املدر   أو املقو م بالتقومي فعليهما أن يهتم ا أشياء ما يلي :قبل أن 
اختيار أسلوب التقومي الذ  سيقوم به املدر  ، و ي بغي أن يكون مصيبا للغرض  .د 

 و موافقا ألغراض تعليم الدارسني.

ي بغي أن يكون أسلوب التقومي إمكانا للتقومي ال فسي الذ  مبدأه ضغط الشيئني  .ه 
 (Skoring): )أ( يشرتك التالميذ ع د اإلقامة مبجموع ال قط اهلامني، ومها

 .(Grade)واالختبار، )ب( يشرتك التالميذ يف تعيني ال تيجة 

ت وع األساليب امل ف ذة للدارسني ي بغي أن ي ظرها املدر  تدقيقا قبل ت فيذها إىل  .و 
 123التالميذ.
كانت املعايري ا  أي  ، ورعلي أمحد مذكأخر موافقة أيضا مبا قاله  جبانب و

من مراعاة املعايري التالية يف عملية    عليها، فإنه البد  اليت يتفق التالميذ مع املدر  
 يعين: التقومي

 سالمة التحرير العريب )و تشتمل مهارات اهلجاء و عالمات الرتقيم واخلط(. .ز 
 سالمة األسلوب )و تشتمل الصرف و ال حو(. .ح 
 سالمة املعاين. .ط 
 تكامل املوضوع. .  
 العرض. م طقية .ك 
 124مجال املبين و املعىن. .ل 

                                                 
 .Evaluasi، 89، سوكرد  123
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 الباب الخامس
 خاتمةال

بعد أن قامت الباحثة بعرض البيانات وحتليلها ىف الباب السابق 
وصلت الباحثة ىف الباب اخلامس, ويتكون هذا الباب من اخلالصة و 

 اإلقرتاحات وكلمة اإلختتام وستشرتح بيان كل م ها فيما تلي:
 نتائج البحث  ﴿ أ ﴾
لرابع واخلامس يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف ا املواد املستخدمةت ظيم  .1

 كما يلي: إلبتدائي ة اإلسالميةلطالب املدرسة ا والساد 

اللغة العربية لطالب املدرسة اإلبتدائية الذى الفه جالل السيوطى و  كتاب .أ 
استخدام الكتاب ىف  الطريقة سري  صباحة و أمحد شيخ الدين يستخدم

املادة للطالب واحتوى كذالك على  عل مي الذى يساعد املدر  حي ماالتعليم 
 فهر  احملتويات حيث يسهل الطالب واملدرسني للبحث عن الباب او

 .الدر  الذى قد كتب فيها

كتاب على نصوص القراءة واملفردات و القواعد واحلوار واإلنشاء الإحتوى  .ب 
 والتدريبات الىت تقسم ىف كل الدر .

ت ظيم الكتاب من جهة ب ية الدر  كان هذا الكتاب ال توجد من حيث  .ج 
 .بع اصر الذى ي بغى ان يستوىف ىف الكتاب التعليمى يعىن مهارة اإلستماع

ىف كتاب اللغة العربية الصف الساد  الذى الفه امحد شيخ الدين كان كتابة  .د 
رع ىف . يعىن كتابة فعل املضامواد القواعد خمالفة للقواعد احلالية الصحيحة

 أول الدر  مث  فعل األمر مث  ىف الدر  اآلخر فعل املاضى.
 لرابع واخلامس والساد يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف ا املفردات املستخدمة .2

 كما تلي:إلبتدائي ة اإلسالمية  لطالب املدرسة ا

                                                                                                                                      
 .273م(،  1991، )القاهرة: دار الشواف، تدريس ف ون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،  124
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 الصورة أن  املفردات اجلديدة فيه مستخدمة بصورة القراءة القصرية أو التقدمي .أ 
 .قبل أن تستخدم مفردة

أل فه جالل سيوطى و الذ  تعليم اللغة العربية املفردات املستخدمة يف كتاب  .ب 
 رابع و اخلامس و الساد للصف ال سري  صب احة و أمحد شيخ الدين 

ة مفروقو األفعال األمساء و  تتكو ن من اإلسالمية إلبتدائيةاملدرسة الطالب 
فتكون  التالميذ اليومي ة،ترتبط حبياة  فعلية كانت أم  امسي ة  و مجيعها. بي هما

و  نتشار أو جمال استعمال اللغةاإلاملفردات مراعاة مبدأ الشائعة و  مثل هذه
سهولة نطق الكلمة و  و  فصاحة الكلمةو  االشرتاكو  القرب و املالصقة

مع تأخري  ،على احملسوسات أو امللموسات تدل  و  عالت و  ج و التدر  و  كتابتها
 .مفردةً  (300) حوايل ثالمثائة عددهاناحية الثقافية و 

يستخدم هذا الكتاب املفردات الوظيفية، برغم ال ُتستخدم قائمة و حدها،  .ج 
أن أكثر املفردات املستخدمة  .و إمنا هي ُتستخدم يف القراءة و أمثلة احلوار

الكتابة لكوهنا سهولة الكتابة و إن كانت على حد  قليل مفردات صعوبة 
 حتو  مهزات يف وسطها و حتو  حروف املد  )احلركات الطوال(.

 يف املستوى أن  عدد هذه املفردات غري موافقة إلعطائها لدى الدارسني .د 
. أن عدد املفردات املستخدمة ملتعلم اللغة األج بية للمستوى املبتدئني األوىل

 .مفردات 1500-1000يعىن حوايل 
لرابع واخلامس يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف ا أساليب التقومي املستخدمة  .3

 تتكون على ثالثة أنواع وهي: إلبتدائي ة اإلسالميةلطالب املدرسة ا والساد 
 املفرداتالتدريبات على  .أ 

 التدريبات على القراءة .ب 

 التدريبات على الرتاكيب )القواعد( .ج 

أساليب التقومي املستخدمة يف كتاب تعليم اللغة العربية الذى أل فه و كانت       
جالل السيوطى و سري  صباحة وأمحد شيخ الدين موضوعيًة، يعين تقتضى 
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أساليب التقومي أو األسئلة املستخدمة فيهما إجابات حمدودة وقصرية، و تتكو ن 
ىن باالختيار من الصواب و اخلطأ و اختيار من متعد د و التكملة للجملة يع

أنسب الكلمة بني القوسني ومستخدمة بعد كل  من املواد  و استخدام أسلوب 
اإلستماع يف أخري كل  من الد رو  و كلها سهولة التطبيق إال أسلوب اإلستماع. 
و كان بعض األسئلة واضحة لكوهنا مكتوبة تامة بالشكل و كلماهتا واضحة و 

ستخدم أسئلتها مرسومًة فهذه حتتاج إىل بعضها األخر غري الواضحة ألهنا ال تُ 
وقت طويل إلفهام الدارسني على األسئلة. و ىف هذا الكتاب يتكو ن القومي من 
أسلوب الصواب و اخلطأ و اختيار من متعد د و التكملة للجملة يعىن باالختيار 

األسئلة حتتو  على املهارات أو أنسب الكلمة بني القوسني إلمالء الفراغ و 
. فلذلك ي بغي على املدر   أن ي اسب و يتم  أساليب التقومي اليت غري ياتاألهل

موافقة بال ظرية السابقة بوجه زيادة احملتاجة و إمهال األسئلة تشتمل على 
 الصعوبات ليكون التقومي جي دا.

 اإلقتراحات  ﴾ ب﴿ 
 بحث ستقدم الباحثة اإلقرتاحات كما يلي:من هذا ال

املدرسة استكمال املرافق غري املتوفرة حىت يكون رئيس على  ي بغى .1
 .جودةو  تقدماأكثر  إلبتدائي ة اإلسالميةاملدرسة االتعليم يف 

يف اختيار املواد التعليمية ذات الصلة  ذكاء النيعلى املعلم ي بغى .2
 بأهداف التعلم ، وذات الصلة بالقدرات الفكرية للطالب.

ختصيص أموال كافية  إلسالميةإلبتدائي ة ااملدرسة اأئمة  على ي بغى .3
لتوافر املرافق التعليمية والب ية التحتية حىت ميكن حتقيق أهداف 

 ووظائف التعلم.
كون لديهم تب شاط ، وميارسوا ، و أن يتعلموا  التالميذ على ي بغى .4

 لتعلم اللغة العربية من أجل حتقيق األهداف التعليمية. ةقوي ةدافع
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