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 ص البحثخلمست

سة عربية باملدر إعداد كتاب تعليم اللغة ال". ٢٠١٩فاندى، حمّمد مشكور. أ
 دراسة)ياس مية متباكرباس جومبانج ألفه حممد إلو العالية احلك
لغة لليم املاجستري يف تع(. لنيل درجة انظرية ماكيوصفية عن 

جلامعة ية بالعرب، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة االعربية
 ."فونوروغو اإلسالمية احلكومية

 .الدكتور احلاج مفتاح العلوم املاجستري :املشرف

 التعليمكتاب  ،التحليل الكلمات األساسّية:

 ف هذا. وألحد عناصري مهمة يف عملية التعليميةأمن  كتاب التعليم
اس باكرب متات يف مدرسة املعلمني واملعلمداف معني وحمدود. و الكتاب بأه

ة وهو " لعربية ااصة يف تعليم اللغانج إستخدام الكتاب التعليمية اخلجومب
عليمية  عوامل اب التويف تصميم الكت .تعليم اللغة العربية " ألفه حممد إلياس

 حث عنذا البحث، كشف البايف هو  يف كتابه. مهمة، كماعرضها ماكي
درسة مس يف لياإلفه حممد أوامل يف كتاب " تعليم اللغة العربية " تلك الع

 .اكيمرباس جومبانج مؤسسا على نظرية املعلمني واملعلمات متباك
( كيف ٕاختيار ١وهذا البحث املتواضع معاجلة على أربعة نقاط تالية: )

باكرباس كتاب تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية متاملواد يف  
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كتاب تعليم اللغة كيف تدرّج املواد يف  (  ٢جومبانج ألفه حممد إلياس ؟، )
(  ٣، )العربية باملدرسة العالية احلكومية متباكرباس جومبانج ألفه حممد إلياس ؟

كتاب تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية كيف تقدمي املواد يف  
كتاب ( كيف تكرار املواد يف  ٤، )؟ متباكرباس جومبانج ألفه حممد إلياس

 حممدتعليم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية متباكرباس جومبانج ألفه 
 .إلياس ؟

على منهج مكتيب  املستخدم هلذه البحث هو حبث ونوع البحث 
 ناتلبياايف حتليل و  بالنظرية ماكيالباحث  . ويستخدمحتليل احملتوى

  (Kizilirmak)كيزلريمك  توى عندحتليل احمليستخدمي الباحث 
 على أّن هذا الكتاب قد استفاء معايري ما نتيجة هذا البحث فدّلتأ

ٕاختيار املواد يف كتاب تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية  (١جبّيد فهي )
ختيار أّن الكتاب قد إلياس اإلمية متباكرباس جومبانج ألفه حممد و احلك

جمال الصوت، وجمال  ال توجدجوانب حمتوى املواد  ىفبل  .استفاء معايريها
يف جمال التدرّج املواد (٢) قواعد املعىن، وجمال البالغية، وجمال اللغة األخرى

مناسبة باحتياجة و  بنهاء على املبدأ من البسيط إىل املعقيد معروض جبّيد
ا ومعه ما جمال تقدمي املواد يف هذا الكتاب فمعروض جبّيدأو  (٣) الطاّلب.

حريف توجيهي فيها، وال توجد قائمة كبل توجد بعض جوانب  . صور داعمة
جمال التكرار فيه فمعروض جبيد، بل و  (٤) املراجع، وقائمة املصطلحات.
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يكمل فيها كعدم طرفة الناظرة،  ىل التنييم يف اجملاالت اليت ملإحيتاج 
 احلكاية، والشعار، والغناء، وغري ذالك.و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

ABSTRAK 

Afandi, Muh Masykur 2019, "Analisis buku bahasa Arab madrasah aliah 

Negri Tambakberas Jombang karangan muhammad Ilyas (studi 

deskriptif tentang teori Mackey)" Untuk memperoleh gelar 

master dalam pendidikan bahasa Arab, prodi Pendidikan Bahasa 

Arab di Pascasarjana Institut Agama Islam. Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Ulum, M.pd   

 

Kata kunci : Analisis, buku ajar 

Buku ajar adalah salah satu unsur penting dalam proses 

pembelajaran, oleh karenanya buku ajar tersebut seharusnya dibuat sesuai 

dengan tujuan yang ditentukan. Salah satunya pada madrasah Mu'allimin 

Mu'allimat Atas menggunakan buku ajar bahasa Arab yang didesain khusus 

oleh tim guru. Buku tersebut masih menjadi buku ajar hingga saat ini. 

Sehingga seyogyanya dalam penyusunan buku ajar tersebut terdapat 

beberapa aspek yang wajib diperhatikan khususnya dalam pembuatan buku 

ajar. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek pokok menurut Macky. 

Penelitian ini memfokuskan pada empat aspek yaitu: (1) 

bagaimana pemilihan materi dalam buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah 

negeri Tambakberas Jombang karangan Muhammad Ilyas ?, (2) bagaimana 

gradasi dalam buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah negeri Tambakberas 

Jombang karangan Muhammad Ilyas ?, (3) bagaimana penyajian materi 

dalam buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah negeri Tambakberas 

Jombang karangan Muhammad Ilyas ?, (4) bagaimana pengulangan materi 

dalam buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah negeri Tambakberas 

Jombang karangan Muhammad Ilyas ?. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan teori Macky dan jenis penelitinya berupa penelitian 

pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan analisis konten menurut 

Kizilirmak.  

Adapun hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa buku ini 

telah memenuhi kriteria yang baik, yaitu (1) pemilihan materi dalam buku 

ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah negeri Tambakberas Jombang karangan 

Muhammad Ilyas telah memenuhi kriteria. Namun dalam aspek isi materi 

tidak ada ruang lingkup bunyi, dan dalam aspek makna, tidak ditemukan 

retorika, dan bidang bahasa lainnya (2) gradasi dalam buku ajar tersebut 
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tergolong baik dengan gradai materi sederhana hingga rumit dan sesuai 

untuk kebutuhan siswa (3) penyajian materi dalam buku ini disajikan 

dengan baik dan dengan gambar yang mendukung (4) terakhir pengulangan 

materi dalam buku ini disajikan dengan baik, tetapi perlu dimasukkan dalam 

bidang di mana ia tidak lengkap seperti kedipan pandangan, cerita, slogan, 

menyanyi, dll. 

 

 



6 
 

 
 

 



7 
 

 
 

 



8 
 

 
 

 

 



9 
 

 
 

 
 



10 
 

 
 

 األول الباب
 المقّدمة

 البحث خلفية .أ

خاصة يف تعليم  تعليم اللغة العربية مهم لطالب ،
ة يف جمال التعليم يف مهم ةسالمية. وهلا دور العلوم اإل

اّليت ميكن يفهم سياق منهج اللغة العربية  نإندونيسيا. أل
 علوم الدينية . النّ يف استخدامها لفهم العلوم وخاصة 

 يتعلم .نصوص العربيةخودة من أمعلوم الدينية  أساس
سبوع. وكثري منهم لطالب اللغة العربية حصتني يف األا

مها. جاءت هذه الصعوبة من يتعل عنديشعرون بالصعوبة 
كما قاله سيف    ناحية فونولوجيا والصرف والنحو وهذا

١.املصطفى يف كتابه  
 هيو  من مكونات املنهج، ساسيأ رو عنص هي املادة

ّي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه أ ساسية يفاأل حدىإ
                                                           

١
Saiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

Inovatif ( العربية المبتكرة اللغة ميالتعل ستراتيجيةا ), (Malang:UINPress,2011) 10. 
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هداف اليت نريد حتقيقها من اللغوّي والثقايف تتحقق األ
خرى للمنهج من ىل املكونة األإ ظافةالتعليمية، باإل العملية

أضف على  كتاب التعليم.كان  التعليمق ائطر نشطة و أ
ميّدهم  املرغوب فيها، كما الدارسني باجلوانب الثقافية

ق الىت تنمى قدراهتم على ئعلومات واحلقاباخلربات وامل
التفّهم  من عملية جتاه العقلي كجزءالنقد، واإل

 .٢ستيعابواإل
يف  وسائل التعليم املستخدمحد أهو  كتاب التعليم

جبميع مراحل  التعليمساس يف عملية أ. وهي تقدمي املواد
والثقافات املعلومات من  يتكون كتاب التعليمة. يالدراس

الطالب. ولذلك جيب على كفاءة ملهمة لرتقية  ااخلربات و 
تعليم اللغة العربية ل كثريا إىل عناصر التعليم.املعلم أن يهتم  

مهارة اإلستماع والكالم والقراءة وهي ربع مهارات، أ
ن يتعلموا مجيع املهارات اللغوية أوعلى الطالب  .والكتابة

                                                           
2Abdullah Al Ghali dan Abdul Khamid,  Menyusun Buku Ajar 

Bahasa Arab العربيةاللغة المدرسية  (باالكت صميم ), (bandung: academia pertama 

2012,) 9. 



12 
 

 
 

عد. صوات والقوااألربعة. وفيها أيضا عناصر اللغة، هي األ
وعلى  أن يعلم مجيع املهارت والعناصر اللغوية. املعلموعلى 

املعلم أن يتحقيقها بإختيار املواد الدراسية املناسبة، 
 ٣باستخدام الكتب الدراسية اجليدة.

املؤلف الذى ألفه الكتاب  املختار هو كتاب التعليمو  
ن أعلى املؤلف فينبغى نتيجة مناسبة باملنهج الدراسي. وله 

لسهولة  التعليمكتاب عند تطوير  الطالب  حاجةإىل يهتم 
م. وقد تطور كتاب التعليم بتطور الزمان املعلم عند التعلي

غري  والتدريبات ودرس اإلضافية منها، كتاب األساسي
ذلك. شعر املعلم بالصعوبة عند إختيار الكتاب لعملية 
التعليمية. ولكن مواد املكتوبة كلهم منياسبة عند حاجة 

لسهولة املعلم عند تقرير الكتب  ب اليوم.الطال
املستخدمة، حيتاج املعلم حتليل مواد الكتاب لكي يستطيع 

٤أن خيتار الكتب املناسبة.  

                                                           
 xi املرجع نفسه، 3

٤ S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum( مبادئ المناهج ) 

(Jakarta:Bumi Aksara,2009) 244. 
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، فلها التعليميةيف عملية  التعليممهية الكتاب أإىل  بالنظر
إعداد  س اسأالطالب، وعند نورهادى كفاءة هداف لرتقية  أ

، وتدرّج املواد، وتقدمي ختيار املوادإ هىو  التعليم كتاب
 .٥املواد املواد، وتكرار

مرحلة من مؤّلف الكتاب هو تعبري فختيار املواد إما أ 
عد قوا ادرمن مص مأخودةختيار املواد لتعليم قواعد اللغة إ

 للغةت ايدعم مهاراو خرى الوصفي املواد األ اللغة ومصادر
 املطلوبة. 

إىل املرحلة رحلة ادة املكتوبة من املمهو  املواد جتدرّ و  
ه ب هذمؤلف الكتااختد اختيارها.  تخرى الىت قد متّ األ

 نظاموي و أن نظام اللغىف احلقيقة و ات عند التعليم، اخلطو 
د تحديلواد ىل تدرّج املإوذلك حيتاج مواد التعليم خمتلفة، 
 جودة كتاب التعليم.

                                                           
٥ Nurhadi Tata Bahasa Pendidikan “Landasan Penyusunan 

Buku Ajar Bahasa (القواعد التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة ), ( semarang 

IKIP Semarang Press 1995) 349. 
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 الكتاب. صفحةيف  عرض املوادهو  املواد تقدميو  
مية تعليال وادتقدمي املواد وسيلة للتواصل م، رىخوبعبارة أ

 ميكنو  صةاخلالإختيارها وتصنيفها من  تمت اللغوية الىت قد
 ب.أو الطالها القارئ ءأن يقرا
 وينفذ اللغة لكى يفهم تأليفخطوة جتاوز هو  املواد تكرار

 6املستخدمة.واد املعلم مب
ي ه ججومباناملعلمني واملعلمات متباكرباس  مدرسة

لطالب ايتعلم . جومبانجمبدينة  اإلسالميةاملدرسة حدى إ
لكتاب ا علمملدم اخاللغة العربية. إست ،ومنها مبواد املتنوعة

ليم اللغة حممد إلياس يف تع ألفه  ""تعليم اللغة العربية
ستاذ لفه أأ، ٢٠١١هذا الكتاب مند سنة يؤلف  العربية.

ب الكتيف تلك املدرسة. وهذا ا إحدى املعلمإلياس وهو 
ا  األن بدون حتسني. وإذحىت ٢٠١١مستخدم مند سنة 

وهذا  ثريا.كالتكنولوجى   تقدملقد و  نظرنا إىل تقدم الزمان،
 مؤاثر إىل تعليم اللغة العربية.

                                                           
 305-302 املرجع نفسه،  65
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كتابة هي كيفية التنظيم و  مواجهةاملشكلة و  
ليم لتعادرسية حىت حتققت أهداف املعلومات يف الكتب امل

اب من هذا الكت العربية. اللغة يف تعليمهل الطالب ويس
كتب يف الستماع . اإلعدم مادة  منحيث تقييم املواد 

 .للغةت امواد مهاراو سيما من حيث اللغة ، التعليمية ، ال
 يكهور يف تصميم كتاب التعليم هو ما املؤلف مش

 ذلك،وبيف اللغة.  يبحث عن تصميم الكتاب التعليمهو و 
تاب كيف   تعليممواد الواضحا عن  ن يكشفأأراد الباحث 

رية ى نظا عللفه حممد إلياس مؤسسأ" تعليم اللغة العربية " 
 يمتعل كتاب  تحليلهذا البحث هو : "  ماكى. وموضوع

 باكبراستم ميةو الحك العالية بالمدرسة العربية اللغة
 ريةنظ عن وصفية دراسة) إلياس محمد ألفه جومبانج

 " (ماكي
 
 

 أسئلة البحث .ب
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 أسئلةة البحث فيحث ىف خلفبناء على ما ذكره البا
 :هي البحث

 بيةالعر  اللغة تعليم كتابختيار املواد يف  إكيف  .1
 ألفه ججومبان متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة

 ؟ إلياس حممد
 يةالعرب اللغة تعليم كتابكيف تدرّج املواد يف   .2

 ألفه ججومبان متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة
 ؟إلياس حممد

 يةالعرب اللغة تعليم كتابمي املواد يف  كيف تقد .3
 ألفه ججومبان متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة

 ؟إلياس حممد
 يةالعرب اللغة تعليم كتابكيف تكرار املواد يف   .4

 ألفه ججومبان متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة
 ؟إلياس حممد

 

 
 أهداف البحث .ج
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 :هي لبحثا لة البحث، فاهداف يف هذائعلي اس بناء
اد يف  ختيار املو إكيف يف   ختيار املوادإالكشف عن  .1

 ةميو احلك العالية باملدرسة العربية اللغة تعليم كتاب
 إلياس حممد ألفه جومبانج متباكرباس

 العربية اللغة تعليم كتابيف   تدرّج املوادالكشف عن  .2
 ألفه نججومبا متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة

 إلياس حممد

 العربية اللغة تعليم كتابيف   تقدمي املوادعن  الكشف .3
 ألفه نججومبا متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة

 إلياس حممد

 ةالعربي اللغة تعليم كتابتكرار املواد يف  الكشف عن  .4
 ألفه نججومبا متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة

 إلياس حممد
 

 فوائد البحث .د

 ائد األتية :البحث الفو  كتابة هذايرجى من  
 فوائد نظرية .1
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 بلكتافة اوظيحول احلقيقة و يرجى لزيادة املعرفة والعلوم 
تاب كال تصميميف جمال التعليم، وكذلك معرفة كيفية 

 كتابيد وكيفية حتديد نوعية الكتب اليت وفقا للاجل
 .م اللغة العربيةية، والغرض من تعلالقياسي

 فوائد علمية .2

 ههاتواج الىتاكالت املش انتحل البحث هذا من يرجى .أ
 .ربيةاللغة الع تعليم واملعلمات ىف املعلمني مدرسة

إختيار  ىف ةواملدرس علممل اجلديدة العلمية املعرفة زيادة .ب
 ةاللغة العربي تعليم ىف املواد وتكرار ،املواد

 سابقةالبحوث ال .ه

الل خمسامهة الفكر من  ىلإيف هدا البحث حياول الباحث 
 العربية ةاللغ تعليم كتاب  إعداد ضوعبسيط حتت املو الكتاب ال

 لياسإ حممد هألف جومبانج متباكرباس ميةو احلك العالية باملدرسة
 (ماكي نظرية عن الدراسية الكتاب إعداد  عن وصفية دراسة)
" 

 يفني وقد أجريت درسات على حتليل كتاب التعليم بالباحث
 املاضى، منها :
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كتاب تعليم حتليل   ”املوضوعحتت  حبث ملطيعة العزيزة .1
للفصل العاشر  ٢٠١٣اللغة العربية مبنهج الدراسة 

اإلسالمية لطباعة وزارة الشئون الدينية  باملدرسة الثانوية
ما أ ”.( Mackey)دراسة حتليلية بنظرية ٢٠١٤سنة 

الباحثة على معرفة  رادةإخلفية البحث ىف هذاالبحث من 
 .العربية للفصل العاشر التقومي يف كتاب دروس اللغة

(كيف حمتويات ١ :أسئلة البحث يف هذا البحث هى
 ٢٠١٣املواد يف كتاب دروس اللغة العربية مبنهج الدراسة 

للصّف العاشر للمدرسة الثانوية اإلسالمية لطبعة وزارة 
( ما العيوب من كتاب ٢، ٢٠١٤الشئون الدينية سنة 

 للصّف العاشر ٢٠١٣دروس اللغة العربية مبنهج الدراسة 
الدينية  ثانوية اإلسالمية لطبعة وزارة الشؤونلللمدرسة ا

( ما املزايا من كتاب دروس اللغة العربية ٣، ٢٠١٤سنة 
للصّف العاشر للمدرسة الثانوية  ٢٠١٣مبنهج الدراسة 

( ٤، ٢٠١٤اإلسالمية لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة 
هل مواد كتاب دروس اللغة العربية مبنهج الدراسة  

لمدرسة الثانوية اإلسالمية لطبعة ل اشرللصّف الع ٢٠١٣
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بنظرية ماكي أم  مناسبة ٢٠١٤وزارة الشئون الدينية سنة 
 ال 

 يتةالتقن حث بناء على طريقة البحث النوعي وهذ الب
 املستخدمة هي حتليل احملتويات.

ية ماكي. الكتاب وفقا مبعايري نظر  هذا (١وأما النتائج 
فق لتواامعايري عدم شارتة يف جانب االختيار تشمل أما أ

لى اء عد بنإختيار املوابني املواد ألهداف التعلم، ويتم 
 علم.الت نيةول من الطالب، فائدة األولوية وإمكامعرفة األ

ن أيف جانب تدرج املادة جيدا  تقوم على مبدأ  (٢
يف  (٣ البسيط اىل املعقد، وفقا الحتياجات الطالب.

 (٤ ة.واد الداعماملجانب تقدمي املواد  عرض الصورة و 
 يشملو  هناك ممارسة اإلنتاجية تقرير املواد جيد حيث 

 دافاملهارات اللغوية األربعة حىّت تدعم حتقيق أه
 م.يالتعل

وأوجه التشابه بني موضوع هذا البحث والدرسات 
جوانب احملتوى البحث ،استخدام  السابقة هي يف

أسئلة البحث عن إختيار وتدرج والعرض  على الباحث
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ما التمييز بني هذا البحث يف جانب تكرار املواد. وأو 
عن  البيانات، ففي هذا البحث استخدم الباحث حتليل

 حتليل استنتاجي.
 الكتاب حتليل" املوضوع حتت لتاري رتناسري حبث .2

 Fasih)"    الثانية العربية باللغة فصيح" التعليمى

Berbahasa Arab 2) باملدرسة الثامن الصف لطالب 
ما خلفية أ .براهيمإ. درسونو تأليف االسالمية يةالثانو 

الباحثة على معرفة  رادةإالبحث من  البحث ىف هذا
 Fasih)   التقومي "فصيح باللغة العربية الثانية" 

Berbahasa Arab 2 ) لطالب الصف الثامن باملدرسة
 البحث أسئلة براهيم.إ. الثانوية االسالمية تأليف درسونو

 الكتاب حمتوى مناسبة كيف(١: هى البحث هذا يف
 ةيكوماحل الدينية الشؤون وزارة قررته الذي احملتوى مبعيار

 الثانوية باملدرسة الثامن الصف لطالب اندونسيإ
 كتاب  يف املستخدمة املفردات كيف(٢ ؟ االسالمية

 إعداد كتاب  ساسأ على" الثانية العربية باللغة فصيح"
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 دكتور تأليف هبا طقنيالنا لغري العربية اللغة تعليم مواد
 الفوزان؟ إبراهيم بن الرمحن عبد

 هو ثالبح هذا كتابة  ىف لااستعم الذى البحث نوع أما
 ثةالباح هااستعمل الىت البيانات حتليل وكيفية مكتبّ  حبث

 .احملتوى حتليل ىأ املضمون حتليل هو

 ربيةالع باللغة فصيح" كتاب  حمتوى(  ١ النتائج وأما
 .درسونو فتألي وية الثان باملدرسة ثامنال للصف" الثانية

 عجمامل فيه ليس ألن يرى كما  كامال  يتمّ  مل إبراهيم
 توفتس مل الىت البيانات بعض ىلإ ينظر هنا والدليل

 ةاملاد يلتوص تكميل ىف الزائدة الكتاب وحيتاج بالنظريات
 يف املستخدمة املفردات( ٢ .التحصيل دليل واتصال
 لثامنا للصف" الثانوية لعربيةا باللغة فصيح" الكتاب
 ناسبت قد إبراهيم .درسونو ليفتأ الثانوية باملدرسة
 مبدأ نم كمثل  املفردات اإلختيار يف واملبادئ بالشروط
 .والفصاحة اجملازية مث احلقيقة الكلمات

السابق يف جانب  البحثالتمييز بني هذا البحث و  ماأ
ن الدينية  معايري وزارة الشئو  الباحث استخدماحملتوى. 
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يف حتليل خدام املفرادت، و ستيجع، مث يف جوانب اكمر 
عن حتليل استنتاجي.  البحث استخدم الباحثالبيانات 

استخدام الباحث  يف هذا البحث ما جوانب احملتوىأ
  (Kizilirmak).  بطريقة كيزيلرماكبطريقة 

 

 تنظيم كتاب تقرير البحث .و

 يتكون هذا البحث :
بحث وهي حتتوى على خلفية ال: املقدمة  الباب األول

 لبحثا ائدوحتديد املشكلة وأسئلة البحث وأهداف البحث وفو 
 .وحبوث السابقة

تعريف من  يشتمل على الالدراسة النظرية و :  الباب الثاين
تطوير ال العربية مواد اللغة جماالت  كتاب اللغة واملواد التعليمية

لتقدمي وا ويشتمل االختيار والتدرّج التصميم كتاب اللغةو 
 .التكرارو 

ث شتمل على نوع البحيالبحث ج منه:  الباب الثالث
 انات.حتليل البيو  مجع البيانات طريقةمصادر البيانات و و 
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 للغةا ليمالتع كتابحتليل   عرض البيانات و :  الباب الرابع
 ميةو كاحل العالية باملدرسة السادس الصفّ  لطالب العربية

 لياسإ حممد ألفه جومبانج متباكرباس
 البحث نتائج من تتكون اخلامتة:  الباب اخلامس

  .واإلقرتاحات

 قائمة املراجع
 قائمة املالحق

 ترمجة احلياة
 



 
 

16 

 الثاني الباب
 تصميم كتاب التعليم عن النظرى اإلطار

 كتاب التعليم .أ

  تعريفه .1

يف "كتاب" قال انداريس يف تعر  الكتاب مجع الورق املقّيد.
لك كتاب ميوبذلك  ورق املقّيد.هي األخبار املطبوعة على ال
 التعليم على أربعة وصفية : 

 ميلك األخبار (أ
 وجود األخبار يف مطبوعة (ب
 وسيلته ورق (ج
 7الورق املقّيد. (د
 هن يستخدمأوجب مرجعّي، و  كتاب هوّما كتاب التعليم أ

ميان جل زيادة اإلأىف املدرسة الحتواء املواد التعليمية من 
مكن من العلوم خالص، الطابع والشخصية، التواإل

                                                           
7 Permendiknas, (تنظيم وزارة التربية الوطنية ) no 11 tahun 2005. 
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ادية والصحة كانت املو مجل القدرة، وتكنولوجي، احلساسية و 
8ساس الوطن للتعليم.أالاليت تقومني على   

 يشمل املدرسي الكتاب إن:  طعيمة قال. ىاألخر  رأي يف

 الطالب يتلّقى اليت املصاحبة واألدوات الكتاب فخمتل على
 مثلك  ةالتعليمي الربنامج يف املعلم يوظفها واليت املعرفة منها

 على توزع الىت واملطبوعات واملذكرات،. التسجيل أشرطة
 املوضوعية ختباراإل وكراسة التدريبات، وكراسة الطالب،

 9.املعلم ومرشد

ساسّي للطالب وما أالتعليم هو كتاب  كتاب  نأ الغاىل وقال
ؤلف من قبل ي الذي ،يصحبه من مواد تعليمية مساعدة

هداف ألتحقيق  للمعلمقدم يللغة. و املتخصصن ىف الرتبية وا

                                                           
جام ٠٤تحليل كتاب النحو فركتس سستم بالجار سفيان مجيل،  8

اد، تقرير المو  قديمألفهاچع زكاريا "بنطر الى محتوى المواد، وتدرج المواد، وت
 .١٣(، ٢٠١٣ اغا،)يوغياكرتا: اجلامعة احلكومية االسالمية سونان كاليج "المواد

٩
 Abdullah Al-Ghali dan abdul hamid Abdillah, Menyusun buku ajar 

bahasa arab,( العربيةاللغة ب المدرسية االكت تصميم  ), xi. 
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دراسى  فصلمعينة ىف مقرر معني ىف مرحلة معينة بل ىف 
١معني وىف زمان حمدد. ٠  

احل صملتصميمها  تكتاب اللغة هي منوذج للقواعد الىت مت
قان تإ ىعلالطالب  لسهولةّلف كتاب اللغة أ تعليم اللغة.

ّلم املع ةبضق كانت، و يف الدراسةاملهارات اللغوية الىت جتري 
للغة اعد او قو ما نسبة الكتاب هأ. ةىف تقدمي املواد التعليمي

دعم لغة، و نتيجة لدراسة العلى عىن قواعد اللغة ت ةالوصفي
 املادى ملهارات اللغة.

ن عللغة ااعد عين تعليم قو ت ةتعريف تعليم قواعد اللغة الفني
و أ احدمن و  هااختيار  تجمموعة املواد ىف تعليم اللغة الىت متّ 

ر النظ علىو ( ة)العلمي ةكثر من مصادر قواعد اللغة الوصفيأ
 قد يتلالتعّلم اللغة، اىف اللغة النفسية واإلجتماعية و 

 ساس تعليم اللغة.ستعملت ألا

                                                           
١  xi املرجع نفسه،٠
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تعليم اللغة العربية هي جمموعة املواد اللذلك، تعريف كتاب 
ختيارها من واحد إ تالتعليمية ىف تعليم اللغة العربية الىت متّ 

على العربية، و  ةكثر من مصادر قواعد اللغة الوصفيأو أ
تعّلم اللغة العربية،  النظر علم اللغة النفسية واإلجتماعية و 

١قد استعملت ملواد تعليم اللغة العربية. الاليت ١  
ل املدرس. كتاب التعليم ليسهّ  هو وسيلةأما كتاب التعليم 
 دوجو  لكنّ و ال يكلم ويسمع ويصّحح  ليس املدرس, ألنه

١ليس من كتاب التعليم.و من املدرس  ةرشاداإل ٢  
 تعليمالأهمية كتاب  .2

كتاب التعليم هو أحد عناصر الرئيسية يف منهج التعليم بني 
عناصر األخرى مثلهم عملية ووسيلة ومنهج التعليم. من 

                                                           
11
Nurhadi, Landasan penyusunan buku ajar bahasa ( القواعد

 .106 ,(التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة

١ ٢ Azhar Arsyad, BahasaArab Dan Metode Pengajarannya ( اللغة
تعليمهاالعربية وطريقة  ) (Yogyakarta: pustaka,2013) 69.  
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جمال اللغة والثقافة فإن هدف التعليم هو يرغب أن تنفيذه 
 13يقدر تتحققا.
ة من حفلذى حيتوى ويدفق يف صكإناء ا  كتاب التعليم

رار أو مبشروب م بطعام لذيذحيتوي مث  ،العطشانالطالب 
 14اإلناء إىل الطالب. ىكوسيلة ليدفق حمتو   واملعلماملؤمل، 
الذى  التعليمدور اخلصم يف عملية التعليم فكتاب  للمعلم

جيعل العملية يشغل وربط بني املدرس والطالب حىت حيصل 
 التعليم مع الطالب الذينكتاب   اهلدف املطلوب. يبقى

 التعليمفتحهم يف أي وقت ومكان. لذلك كتاب  ونيقادر 
يد هو حيمس انتباه واهتمام الطالب واإلجابة على اجل

 15شكوكهم وجيدون أنفسهم فيه. م ومؤكدهمرغباهت
عناصر التعيني الذى  أحديف التعليم  تعليمكتاب الأمهية  

ميلكه طرف السليب إىل والطالب و  املعلمميلكه وظيفة بني 
                                                           

13 Abdullah Al-Ghali dan abdul hamid Abdillah, Menyusun buku ajar 

bahasa arab,( العربيةاللغة ب المدرسية االكت تصميم  ), ix. 

 xi املرجع نفسه،14

 xi املرجع نفسه،15
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يديولوجية أو نظرهتم، وبالتايل كتاب كسيف ذوا إالطالب و 
حدين لفوائد أحيانا لذلك يوقع ضرر إذا مل يكن مستعدا 
بكميل، أو إذا مل يكتب مببادئ وأساس ينبغي أو ال يوفق 
مع األهداف املطلوبة من اجملتمع والدين. وهكذا فإن أمهية 

 .16لتعليم اللغة العربية لعجم معىن الكتاب الدراسة خاصة
 التعليموظائف وأهداف كتاب  .3

التعليمية ملواد الدراسية يف  املؤسسةحيتاج كتاب التعليم يف 
مرحلة اإلبتدائية ويتأكده يف مرحلة املتقدمة مث يستعمل  
كتاب التعليم يف مرحلة اإلبتدائية عموما. يثبت أن وجود  

يف كل املؤسسة  كتاب التعليم ال يزال من عملية التعليم
 17التعليمية. كتاب التعليم هو مهّم يف عملية التعليمية.

ية  ن أمهم علزيادة الفه طيون وظيفا وهدفا وفائدتاشرح ناسو 
 .التعليمكتاب 

                                                           
 xi سه،املرجع نف16

١ 7 Andi prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik ( تطوير المواد
 .244 (Jakarta: Kencana,2014) (التعليمية المواضيعية
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  :وظائف كتاب التعليم (أ
 ملواد املراجع (1
 يمملواد التقي (2
 ييف منهج الدراس املعلمم استخدإل (3
لىت اة يطريقة أو أسلوب الدراسالألحد من تعيني  (4

 يستعمل للمعّلم
 .18واملهنة املراجع لواسطة إرتفاع العمل (5

  :التعليمأهداف كتاب  (ب
 ةيمواد الدراس تبليغل املعّلم يف يسهّ  (1
 تعليمة أو يالدراس مراجع إىل الطالب يناسب (2

 ة اجلّيدةيالدراس
 .19طالبلة يمواد الدراس التعليمميّد كتاب  (3

  :التعليمفوائد كتاب  (ج
ة يلدراسمنهج ا عمليةيف  تعليمالكتاب   املعلم ينصر (1

 ة يألّن يؤّلف بناء على منهج الدراس
                                                           

18 Abdullah Al-Ghali dan abdul hamid Abdillah, Menyusun buku ajar 

bahasa arab, ( العربيةاللغة ب المدرسية االكت تصميم  ), 244. 

 245-244 ،املرجع نفسه19
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ريقة طمرجع املعّلم يف تثبيت  التعليمكان كتاب  (2
 ةيالدراس

 يكسب العلم لطالب أو املعّلم (3
 ةرتفاع مهنإ وليسري على ة الطالبلزيادة قدر  (4
 .20أصول اإليراد التعليم فصاريصدر كتاب  (5

 الجيد التعليمكتاب  .4
 كافية  رصف بتوفري مؤلف يهتم الذى هو اجليد مالتعلي كتاب

 هبا عونويشب وجناهتم ميوهلم فيها ينمون للطالب ومتعددة
 لعاداتوا املهارات بعض على ويتدربون ورغباهتم حاجاهتم
 فقموا حيال وتعقل التصرف على تساعدهم أن األساسية

 نأ وينبغي أهدافه املدرس كتاب  حيقق ولكى. املختلفة احلياة
 .يةالعلم اسوأس املعايري وفق واللغوية العلمية مادته رختتا

 :امنه اهب لناطقنيا لغري العربية اللغة تعليمال كتاب  ىف واملتأمل

 اغتهاوصي عباراهتا على األجنب اللغوى احلسى غالبة (أ
 ومجلها امفرداهت ىف والوحشة اللغربة جند ولذا اللغوية

                                                           
 245 املرجع نفسه،20
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ار ختيإو مبادئ واضحة ىف أعدم االعتماد خطة  (ب
 املفردات وتقدميها

 باملضمون الثقايف الذى يشبع رغبة اإلهتمامعدم  (ج
عداد ىف برامج اإل ن الكتاب الىت تقدمأ بل جند ملعلمنيا

٢اللغوى. ١  
  :هي اجليد التعليمأكرب أن كتاب  سعدقال 

 دقيق (أ
قال درمييانيت زحدي حيتاج وينظر إىل دقيق وليحصل  

التقدمي كتاب التعليم اجليد بني دقائقهم: ضبط 
وصحيح التقدمي ونتيجة البحث واليقطع وينقل التعبري.  
كان دقيق منظورا من نظري بالتطوير املتأخر ومقاربة 

٢العلمية املرتبطة. ٢  
 وفيق (ب

                                                           

٢  اس إعداد الكتاب التعليمأس عبد احلميد عبداهلل,ناصر عبد الغايل و  ١
 .7٥ , )دار اإلعتصام: بال سنة(،لعربيةللغة الغير الناطقين با

22 Sa'du Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran ( أداة التعليم 
),(Bandung: PT Remaja,2013), 34. 
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مبجال احملتوى ميلك كتاب التعليم وفقا بني كفاءة 
ويصور وفيق وكفاءة القارء. ينبغي وفيق  وعمق املباحث

وتدريب وسؤال ومتام ظيفة ومثال الشرح الواد وو امل
الشرح وصورة بكفاءة الىت جيب قارء استطاعا بقدر 

٢متواليته. ٣  
 بالغية (ج

يسهل القارئ  هي قال درمييانيت زحدي معىن بالغية
عند ديغيع نفرتض وحفظ اللسان من األخطاء اللغة. و 

، اللغة اليت تستخدمها ليست رمسية أنك يدرس بكتابة.
٢ولكن نصف املنطوقة. ٤  

 متام ونظامي (د
دور اليت جيب مق التعليم اجليد على كفاءةتذكر كتاب 

مي قائمة احملتوى وتقد ارءلقللقارء وأمهية إتقان الكفاءة ل

                                                           
 35 نفسه،املرجع 23

 35 املرجع نفسه،24
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الفكرة من بسيط  علىع ويتب شرح املواد واملراجع. نظام
٢.اخلصوص إىل العامإىل معّقد ومن  ٥  

 يّتجه إىل دار على الطالب (ه
اب كت  KTSPبنّاءية ك  حيتاج تربية مبنهجي ناجح

التعليم الذى يدفع ذوق الفضويّل من الطالب وجيّد 
تعامل بني الطالب مع مواد الدراسة وحيّرق الطالب 

عّلم جبماعة لبناء املعرفة بنفسهم ومحّاسة الطالب ليت
٢ل حمتويات القراءة.وينّشط الطالب أن يعم 6  

 يديولوجية الدولة والبلدة إحتّيز إىل  (و
م يف إندونيسيا هو  لياجليد حلاجة التع كتاب التعليم
الذى يساعد الطالب إىل تقوى اهلل  كتاب التعليم

سبحانه وتعاىل وزيادة القيم اإلنسان ودراية الوطنية 
٢وزيادة ذوق الوطنّية وزيادة دراية احلكم والطريق. ١ 

٢التفكري املنطقي. 7  

                                                           
 35 املرجع نفسه، 25

 35 املرجع نفسه،26

 36 املرجع نفسه،27
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 قواعد اللغة بشكل صحيح (ز
 28كتاب التعليم هجاء واصطالح وتركيب صحيح.

 القارء (ح
يف  مجلة طويلة وتركيبتها وفقا هم القارء عن يسهل ف

 29.كتاب التعليم
مادة تعليم  من االهتهام بها فى تنمية العوامل التى البد .5

 اللغة العربّية
 املضمون (أ

 املضمون تناسب (ب

 املادة فهم (ج

  اللغة استعمال (د

 املادة إشكال (ه

 التوضيحية صورة (و

 30األساسى التاكامل (ز

                                                           
 36 املرجع نفسه،28

 36 املرجع نفسه،29
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 التعليممؤسسة إعداد كتاب  .6
 ماعي والثقايفأساس اإلجت (أ

نناقش أمهية اجلوانب اإلجتماعية والثقافية ألحد من 
أساس اإلعداد كتاب التعليم اللغة العربية، هي: تعريف 
الثقافة العاّمة والثقافة اإلسالم اخلاّصة وميزة الثقافة 
وعالقات الثقافية مع تطوير املواد التعليمية باللغة 

 31العربية.
تا عن الثقافة يف العاّمة تعريفا وميز  الباحثال يبنّي 

أوالثقافة اإلسالم ولكن سيبنّي "كيف عالقة بني الثقافة 
٣مع تطوير مواد التعليمية بللغة العربية". ٢  

                                                                                                                           
30Abdullah Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan 

Metode Strategi Materi dan Media ( : مدخل، طريقة، م اللغة العربيةيتعل
 .102-109,(Malang: UIN Malang Press,2008) ,(إستراتجية ووسائل

  96 املرجع نفسه،31

 96 املرجع نفسه، 32
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كمثل لغة العربية بغري فهم إىل ثقافة   يةيتعلم لغة األجانب
لك يكون كامل ولذفهو مل يكن فهم   يةوثقافة اإلسالم

٣عبارة "اللغة وعاء الثقافة". ٣  
دة قاموس يفهم مفردات جبّيد ودقيق ألّن ميلك مساع

تكون من  ي الذيثقافة مهما مثله كلفظ "قمر الّدين" 
الّدين حىت يوقع مبعىن شهر الّدين، كلمتني مها قمر و 

يكون إسم "قمر الّدين" يف بعض إندونيسي برجاء 
عسى أن يكون ينّور حلياة الدينية كينور القمر ظلمة 

بدقيق وعميق إذا مل العريب  فهم شعرسّيما . الالليل
يّتصل مع سياق اإلجتماعي والثقايف أينما يتألف ذلك 

٣الشعر. ٤  
بالنظر فلذلك حيتاج يف تطوير مواد التعليم اللغة العربية 

فة اللغة. يستنتج طعيمة من حبثه يف ثالثة عشر اثق إىل
بالد العرب يف تطوير مواد التعليم اللغة العربية البّد 

( البيانات ١(شرون موضوع مبحثة، هم: حيتوي أقّله ع
                                                           

 96 املرجع نفسه، 33 

 97 املرجع نفسه،34
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( وقت الفراغ ٤(( العمل ٣(( املسكن ٢(الشخصية 
( املناسبات 7(( العالقة مع األخرين 6(( السفر ٥(

( الرتبية والتعليم ٩(( الصحة واملرض 8(العامة واخلاصة 
( اخلدمات ١٢(( يف املطعم ١١(( يف السوق ١٠(
( ١٥(جنبية ( اللغة األ١٤(( البلدان واألمكان ١٣(

( احلياة اإلقتصادية ١7(( املعامل احلضارية ١6(اجلو 
( االجتاهات ١٩(( الدين والقيم والروحية ١8(

( العالقة الزمانية ٢٠(والعالقات الدولية  السياسية
 35واملكانية.

 علم النفسيأساس  (ب
طالب فرع مهم يف عملية التعليم ألّن طالب غاية من 

فق كل خبري تقريبا أّن حتقيق على أهداف التعليم. يتّ 
دافع الطالب عامل مهم يف جناح عملية التعليم، 
وارتفاع دافعهم فارتفاع جناحهم وضده واخنفاض 

٣الدافعية الطالب فاخنفاض جناحهم أيضا. 6  
                                                           

 98 املرجع نفسه،35

 100 املرجع نفسه، 36
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ة للغا التعليمينظر تطوير كتاب  لنا أن فلذلك ينبغي
فع العربية جوانب نفسية الطالب ألجل أن يرفع دا

 ، بينهم:التعّلم الطالب
 بلطالاالكتب التعليم مع كفاءة الفكريّة  ةناسبم (1
 ظر الفروق الفردية بني الطالبن (2
ب  على كفاءة الفكريّة الطاليستطيع أن يشري (3

 يفيف عملية التعليم واكتسابا مساعدة ألجل 
 اللغة العربية

غة الل مع إعداد وكفاءة التعليميستوي مواد كتاب  (4
 طالبلالعربية 

 التعليمة الطالب، كل كتاب مرحل بالنظر إىل (5
 لفةخمت حيتاج معاملة مرحلةاللغة العربية ألن كل 

 ة عربيال يقدر مواد التعليم دافعا إىل استعمال لغة (6
 هتكامل بني كتاب الطالب وكتاب املعلم وغري  (7
اللغة العربية ليتكون إجّتاه  لتعليميقدر كتاب ا (8

 37رجاء الطالب.ومبدأ 
                                                           

 101 املرجع نفسه،37
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 أساس اللغوي والتعليم  (ج
اللغوي على تطوير كتاب التعليم اللغة العربية أساس 

يعين بالنظر اللغة الىت يعّلمها إىل الطالب، 
وعناصرها أصوات ومفردات وتركيب وبالنظر إىل 
مهارة اللغوية ألجل توقف وتقدمي املواد مع أهداف 

 38مقرر.
بينما أساس التعليم هو شيء معّلق مع نظرية 

من سهولة  كبداية  التعليمالتعليمية يف تطوير كتاب 
إىل معقد ومن واضح إىل جمرد ومن تفصيل إىل 
مسّودة أو عكسهم من مسّودة إىل تفصيل ومن 
ابتداء العملية إىل نتيجة ومن مواد معلوم إىل مواد 
جمهول تدرجييا إىل أخره كما وقع يف أساس التعليم 

٣يف تطوير مواد التعليم. ٩  
ب تطوير كتا مضارعذلك األساس مهّم أن ينظر 

التعليم  للغة العربية مقياس جّيد من كتابالتعليم ا
                                                           

 101 املرجع نفسه،  38

 102 املرجع نفسه،39
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للغة بعالمة توافق بني املواد مع كيفية الطالب يف ا
اإلجتماعيه والثقايف والعلم النفسي واللغوي 

 40.والتعليم
 المواد التعليمية .ب

 تعريفها .1
املواد التعليمية هي معلومات والة ونصوص الذي حيتاجها 

التعّلم. إن املواد التعليمية  املعلم ملخطط ومطالعة تنفيذ
مكنونات ومادة اليت تألف نظاميا الذي يستخدمها املعّلم 

مبواد التعّلم ميكن الطالب  41واملتعّلم يف عملية التعليم.
لتعّلم الكفائة ترتيبا ونظاميا حىت يتقن مجيع الكفائة تراكما 

 42ومشرتكا.

                                                           
 102 املرجع نفسه،40

41 Tian Belawati, dkk, Pengembangan Bahan Ajar ( تطوير المواد
 11 (Jakarta, Universitas Terbuka, 2003) ,(التعليمية

42 Andi Prastowo, Panduan kreatif Membuat bahan Ajar Inovatif 

( مبتكرةالتعليمية المواد الع ا بداعي لصناإلدليل  ), (Yogyakarta : DIVA Press, 

2012(,17. 
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يد حو  ني.ما الوحيد املع املواد التعليميةقال سادجايت 
دة  ماية يفاإلستعمال املواد التعليمية يف عملية التعليم

 معني خاصة. واملعني حمتوى املواد التعليمية إلتصال
 ذلك.كالطالب ترتيبا ومادة التعليم والطالب املعني  

 هاراتتكون من املعلومات واملت التعليمقال كمف مادة 
 يه اراتوامله. املعلومات فعلي وهي خالق. املعلوماتواأل

 الطريقة واإلجراءت واحلاالت والشروط.
تتكون ّن املواد التعليمية اللغة العربية هي مادة اللغة العربية إ

شكل عامل املوقف، نّظمت بمن املعرفة واملهارات و 
منهجّي حبيث ميكن استخدامه املعّلم والطالب ىف عملية 

٤اللغة العربية. يةمتعلي ٣  
 مجاالت مواد اللغة العربية .2

                                                           
43Abdullah Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan 

Metode Strategi Materi dan Media ( : مدخل، طريقة، م اللغة العربيةيتعل
 .72-71 ,(إستراتجية ووسائل
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 ةمهار  :وهي غة العربية تتكون من أربع مهاراتمواد الل
ة دراست و جماال وهلااالستماع والكالم والقراءة والكتابة 

 ن:لفوزااقال  هنا أربع جماالت املهارة كماو . وخيتلفون كلهم
االستماع نشاط أساسي  جماالت مهارة اإلستماع: (أ

من أنشطة االتصال بني البشر، فهو النافذة اليت 
خالهلا على العامل من حوله، وهو  بطل اإلنسان من

 44األداة اليت يستقبل بواسطتها الرسالة الشفوية.
وهو أول الفنون اللغوية األربعة، ذلك ألن اإلنسان 
ال ميكن أن يتعلم الفنون األخرى إال إذا تعلم 
االستماع من قبل. ومعىن ذلك أن الطفل ال 
يستطيع النطق إال إذا كان متمتعا حباسة السمع 

ة من الوالدة، ويسمع كالما ميكن أن يعرب به جيد

                                                           
، المهارات اللغوية مستوياتها، تدريسها، صعوباتهارشدى أمحد طعيمة،   44

 ١8٣(، ٢٠٠٩)القاهر، دار الفكر العرىب، 
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ويطلق السمع على احلاسة  45عن مشاعره فيما بعد.
اليت من شأهنا إدراك األصوات، قال تعاىل: ﴿َخَتَم 

 46اهللُ َعَلى قُ ُلْوهبههْم َوَعَلى مَسْعهههْم﴾.
للغة ان إن االستماع اجليد هو بداية تلقي اللغة، أل

ه انتبااة و و أمهية احملاك، فمن هنا تبدوحماكاةتقليد 
ث احملاكي، يتساوى يف ذلك الصغري والكبري جي
 فيايقلد كل منهما ما يسمعه، فإن كان عربيا صا
 تنيحاكاه وإن كان ملحونا رده، ويف كلتا احلال

 يكتسب منط لغويا. ةاالستماع أداة رئيسية يف
 ه.بفظ احلفاظ على املنطوق وجودة أدائه وصحة التل

لة رئيسية للمتعلم جيث ميارس االستماع وسي
االستماع يف أغلب اجلوانب التعليمية إن مل يكن  

                                                           

ضوء النظرية السلوكية )دراسة  تعليم اللغة العربية فيمسرورة احلكمة،  45
ل يحبث مقدم لن ،(قيةوروغو جاوى الشر الحاالت المتعددة بالمعاهد الحديثة بفون

 ٢٩، ٢٠١٥درجة املاجستري يف الرتبية، 

 7القران الكرمي، سورة البقرة، األية:  46
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كلها. فهو يف الفصل مستمع، ويف اإلداعة املدرسية 
مستمع ويف األنشطة املدرسية ويف دور العبادة ويف 
شيت املواقف االجتماعية اليت يكون ظرفا فيها. مث إن 
 االستماع للمتعلم يفتح باب التدوق اللغوي

واالجتماعي حيث يدرك كل يف جدود قدراته معىن 
الكلمة وأبعادها النفسية واإلجتماعية وداللة العبارة 
يف ضوء املوقف الذي قبلت فيه وما ينبغي القول فيه 

 والسكوت عنه.
إن االستماع مهارة معقدة وهو أكثر تعقيدا من 
القراءة، فالقارئ قد ييستعني يف فهمه للمادة املقروءة 

رة أو الرسم. وقد يعاود قراءة اجلملة أو الفقرة بالصو 
اليت استعصت عليه حىت حيقق غرضه من القراءة، 
أما يف االستماع فإن على املستمع أن يتابع املتكلم 
متابعة سريعة حتقيقا للفهم والتحليل والتفسري 
والنقد. وهذه عمليات معقدة ال تتيسر إال ملن أويت 

والتدريب على مهارة  حظا كبريا وافرا من التعليم
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االستماع واالنصات إىل جانب قدراته على 
االحتفاظ باملسموع مدة أطول يف صورة مرتابطة غري 

 47قابلة للنسيان.
يعترب الكالم مهارة إنتاجية  جماالت مهارة الكالم: (ب

تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات 
بدقة، والتمكن من الصيغ النجوية ونظام ترتيب 
الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن 
يقوله يف مواقف احلديث. وبعبارة أخرى فإن الكالم 
عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم 
ومضمونا للحديث ونظاما لغويا بواسطة يرتجم 
الدافع واملضمون يف شكل كالم. وكل هذه 

                                                           
، )القاهرة: مركز الكتاب المرجع في تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا،  47
 .١٢٤-١٢٣(، ٢٠٠6 للنشر،
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العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عملية داخلية 
 48ما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة.في

القراءة نشاط فكري يستلزم  جماالت مهارة القراءة: (ج
تدخل مجاع شخصية الفرد، ومن مث ينبغي أن يقوم 
تعلمها على أساس من أربع عمليات هي: التعرف 
والنطق زالفهم والنقد وحل املشكالت، أما القارئ 
الذي نعمل على تكوينه فهو ليس هذا الذي جييد 
العمليات االلية العضلية والعقلية الضرورية للقراءة، 
ولكنه ذلك القارئ الذي يقرئ أو يفهم ويتذوق 
وينقذ وحيلل ويتجاوب مع املقروء حبيث ينعكس 

 49ذلك على منوه الفكري والوظيفي.
الكتابة أمر يصعب الوصول  جماالت مهارة الكتابة: (د

إليه، ذلك ألن الكتابة نشاط معقد جدا. وقد 
                                                           

طرائق تدريس اللغة العربية لغير حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   48
 (٢٠٠٣ثقافة، م والالعلو و )إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية  ،الناطقين بها

١٢6 

 ١٥١املرجع نفسه،   49
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ف الكتابة بأهنا رسم احلروف خبط واضح ال تعر 
لبس فيه وال ارتياب مع مراعاة النهج السليم 
للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية املتفق عليها 
لدى أهلها حبيث تعطى يف النهاية معىن مفيدا 

 50وداللة معينة.

 صة يفخا تظهر أمهية الكتابة يف حياة املتعلمني بصفة
صال التثرية عندما يزاولون اأهنا تسهل هلم أشياء ك

ون تاجباالخرين والتعبري عن أفكارهم، كما أهنم حي
إليها يف كتابة املذكرات الشخصية ويف ملء 

 ابةاالستمارات اخلاصة. وقبل هذا وذاك فإن الكت
ن ة عوسيلة التعليم ومتكنهم من القدرة يف اإلجاب

 أسئلة االختبارات املطلوبة منهم حتريريا.

                                                           
التعليمية س إعداد الكتب اأسناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل،   50

 6٣، لعربيةللغة الغير الناطقين با
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 راتخرى فإن مهارة الكتابة من املهاومن ناحية أ
 عملاللغوية املركبة حيث تتطلب أكثر من حاسة لل

 م ومنينظو فيها، فليد ختط والعني تتابع والعقل يراقب 
ية  هناة يفأجل هذا التعقيد والرتكيب أتى تعليم الكتاب

 يتهاأمه املهارات اللغوية. ليس هذه مبعىن إقالال من
 عد أن بالسيطرة عليها إال ولكن ألهنا مهارة ال ميكن

طقا ا ناستمع املتعلم اللغة وألف أصواهتا مث حاكاه
 ها.كتبيوحديثا مث معرفة رموزها يف القراءة وأخريا 

، لتعبريوا ومفهوم الكتابة يشمل اخلط واإلمال والرتكيب
ىل وإذا أمهل عنصر من هذه العناصر فإنه يؤدي إ

فكار إحفاف املعىن وصياغ غرض منها، وكم من أ
ت خط راقية ومعان سامية وأفكار مبدعة وتفكري هام

 ا إىلهبدى خبط هزيل وعدم مراعاة قواعد االكتابة مما أ
ف جواأإعجاز الفكر الراقي عن النهوض والتحليق يف 

 املعىن.
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يم ن تعلبأ يف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول
 اللغة العربية كلغة ثانية يستهدف كما يلى:

ند ة عقدرة الطالب على فهم اللغة العربي تنمية (1
 ما يستمع إليها.

ة تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغ (2
 يفا والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا معرب 

 املعىن سليما يف األداء.

بية لعر تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات ا (3
 بدق فهم.

عربية تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة ال (4
 51بدق وطالق.

 التعليمية الموادأنواع  .3

                                                           
، تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةحممود رشدى فاطر مصطفى رسالن،   51

 ١١(، ٢٠٠٠)القاهرة: دار الثقافة والنشر والتوزع: 
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ينقسم هينيخ وموليندا وروسسيل املواد التعليمية بأساس  
املواد التعليمية اليت  )١كيفية عمله إىل مخسة أنواع وهي: 

املواد التعليمية  )٢مل يُتوقع كصورة ورسم واستعرض ومناذج 
اليت يُتوقع كسليد وتشريح الفلم وشفافيات وإسقاط 

املواد التعليمية السمعية ككاسية وأقراص  )٣بيوتر الكم
املواد  )٥املواد التعليمية الفيديو كفيديو وفلم  )٤املدجمة 

٥التعليمية الكمبيوتر. ٢  
واد امل  (Race)وراجي  (Elington)وينقسم إيليعتون 

واد امل )١: هيو على شكله إىل سبعة أنواع  التعليمية
التعليمية واد امل )٢ التعليمية املطبوعات وطبق األصله

لتعليمية اإلستعراضية واد اامل )٣اإلستعراضية الىت مل يُتوقع 
واد امل )٥املواد التعليمية السمعّية  )٤الساكة الىت يُتوقع 

ى مواد املصّورة الىت مل تتحرك عل ةالسمعّية املوَصل التعليمية
 التعليميةواد امل )7املواد التعليمية الفيدييو  )6

 53.الكمبيوتر
                                                           

 89، املرجع نفسه 52  

 89، املرجع نفسه 53 
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التعليمية بصفته إىل واد امليف جهة أخر، ينقسم روونرتي 
واد امل )٢ طبوعاتواد بأسس املامل )١هي: و  أربعة أنواع
التعليمية اليت واد امل )٣بأسس التكنولوجية التعليمية 
الىت حُيتاج  التعليميةواد امل )٤ تشريعلتطبيق أو  يستعملها

واد املالشرح  بذالك .عند التعليمحلاجة تفاعل بني الناس 
، مها كبريين  وعنييف عمومه ميكن أن يتوقع إىل نالتعليمية 

 54.مطبوعات وغري مطبوعات التعليميةواد امل
 المواد التعليمية أهمّية .4

إّن املواد التعليمية ىف عملية التعلمية مهّمة جّدا. للمعلم 
والطالب مقام مهم يف عملية التعليمة، دون كتاب التعليم 

لم صعوبة فيها. مثال جيد الطالب الصعوبة سوف جيد املع
للتكييف يف التعّلم، خاصة عند بيان املعلم املواد بالسرعة 

٥فتكون البيان غري واضح. ٥ ولذلك، املواد التعليمية هي  

                                                           

 89، املرجع نفسه 54 

 
٥  74، املرجع نفسه٥
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املواد اليت متكن استخدامها واستعماهلا للمعلم أوالطالب 
 يف عملية التعليم.

 : للطالب التعليممواد  أمهّية وأما
 بنفسهم الطالب ميتعل (أ

 يريدونه مبا موافقا مبا الدرس الطالب يتعلم (ب

 56استطاعتهم قدربال الطالب يتعلم (ج

 : فهى ةالعام التعليممواد  مهيةأ ماأ
  نويةالثا املرحلة ىف العربية اللغة ميتعل طويرلت (أ

 ىلإ ادفةاهل الدعوات قافيا على التعليم إجهزة لتعاون (ب
 ةالعصري اةاحلي وىف مالتعلي نظام ىف العربية اللغة ضعف

 طرق ىف والتخصص املادة ىف التخصص اخلرب لتكامل (ج
 57.التعليم

                                                           

٥ 6
Abdullah Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan 

Metode Strategi Materi dan Media ( : مدخل، طريقة، م اللغة العربيةيتعل
 .77-74 ,(إستراتجية ووسائل

٥ )القاهرة  لمناهج تعليم اللغة العربية اس العاماألسرشدي امحد طعيمة،  7
  7٩-78(، ٢٠٠٠: دار الفكرالعراىب، 



46 
 

 
 

  أهداف التقويم في الكتاب .5
دة ىل عتضمني الكتاب جمموعة من االختباالت اللغوية إ

 أمور من أمهها:
 نواحي القوة والضعف يف أداء الطالب.  (أ

 كتابحتديد مواطن السهولة والصعوبة ىف حمتوى ال  (ب
 ياسي لدى استبعاب الطالب له.يف ضوء ق

ه ترمجة فلسفة الكتاب وخطته يف أسلوب يتحقق ب (ج
 .املعلم من إمكانية تنفيذها وواقعية عناصرها

 اته.بار تقدمي منادج للمعلم يقتدي هبا يف إعداد اخت (د
مساعدة املعلم على اكتشاف قدرات الطالب،  (ه

واستعداداهتم وما لديهم من إمكانية ملواصلة العمل 
عد درس، وبذالك يصبح التقومي حافزا أساسيا درسا ب

من بني احلوافز اليت تساعد على حتقيق األهداف 
 58املنشودة.

تزويد الطالب مبجموعة عن أساليب التقومي الذايت  (و
اليت متكنه من الوقوف على مستواه أوال بأول. فال 

                                                           
٥   6٣6  املرجع نفسه، 8
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يظل أسري الظروف اليت تسمح باختباره وحتديد 
 59مستواه.

 التدريباتأنواع  .6
 أوهلما تنوع مثة حقيقتان تفرضان تتنوع التدريبات اللغوية:

منهم ، فعلمنياملهارات اللغوية، ة ثانيهما تباين قدرات امل
 ن المن جُيدي معه هذا اخللط يف التدريبات ومنهم م

نوع تجيدي مهه ذاك اخللط كثريا. والسؤال اآلن: هل 
وله؟ ر حو ا ندالتدربيات اللغوية؟ أو أهنا تتبع منطا تقليدي

 ن ماإوع؟ وإذا كانت التدريبات متنوعة فما مدى هذا التن
 ريطةخيفه يوصى هنا أن يعد القائم بتحليل الكتاب أو تأل

ت. ريباللتدريبات اللغوية يف شكل جدول يصنف فيه التد
ل كرار  لتك مبينا مدى تكرارها يف كل درس والنسبة املئوية

ع دي تنو نوع وبذلك خيرج البحث بتصور رقمي دقيق ل
 التدريبات، حمددا مواطن الهتمام عند املؤلف.

وما دمنا  بصدد احلديث عن تنوع التدريبات نود أن تشري 
إىل النوعني شائعي االستعمال يف كتب تعليم اللغات 

                                                           
٥    6٣7 رجع نفسه،امل  ٩
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األجنبية. هذان نوعان مها: تدريبات االمناط والقواعد 
pattern drills  وتدريبات االتصالcommunication drills .

ومن املمكن حتديد هدف تدريبات األمناط وحدود 
استعاهلا فيما يلي: إّن هدف تدريبات األمناط الوصول 
بالدارس إىل هناية املرحلة حىت يصبح مقتدرا على صنع 
مجل جديد قياسا على األمناط الىت حذفها. إذن تدريبات 
األمناط وسيلة وليست غاية. هي وسيلة إىل غاية، هذه 

ني الطالب من استعمال اللغة استعماال الغاية هي متك
حراىف مرحلة الحقة. إن تدريبات األمناط ال تؤدي فور 
تعلمها إىل اخللق واإلبداع، وال االتصال اللغوي املباشر. 
ألن اخللق واإلبداع، وال االتصال اللغوي املباشر مع أهل 
اللغة مرحلة الحقة حتتاج إىل تدريبات أخرى تسمي 

ل، غري أنه ال ميكن بلوغ هذه املرحلة بتدريبات االتصا
 60الحقة إال بعد املرور على قنطرة تدربيات األمناط.

                                                           

المرجع في مناهج تعليم اللغه العربية للناطقين  ،أمحد طعيمه رشدي  60
 .628 خرىأبلغات 
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 ماكيعند نظرية  كتاب اللغة  طويرت .ج

 ختيار الموادإ .1

اإلختيار هو إختيار املادة من مصادر. تعترب مرحلة 
اإلختيار مهّمة يف تطوير املادة وحتليلها لتعليم اللغة. ألن 

اللغة بشدد أن حتّدد جودة عمل  اجلودة يف شكل تعليم
إختيار املادة. تعليم اللغة اجلّيدة جتدده اإلجرائه اجلّيدة. 

( ١يذكر ماكي عن املبادئ اليت تؤسس اإلختيار منها: )
( طول ٣( درجة قدرة الطالب، )٢أهداف التعليم، )

( ٥( إختيار شكل اللغة اليت يتعّلم، )٤الوقت التعليم، )
 61عوامل ميكن لتعامها.

ب الطال يؤدي املعلم إىلاملادة هي مجيع حمتوى الكتاب 
غة الل ليف كتابٔ  حيتاج تا. ةعلى مهارات اللغة املعّين

ا مملفكر ساس أ  ىل اإنظر الاحلال ب ختيار املواد. هذابإ
 يلي:

                                                           
61 Nur Hadi, Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan Buku Pelajaran 

Bahasa) ( (القواعد التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة , 402 
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، يتهامن نظر متنوعة،  ةقواعد اللغة الوصفيالمصادر  (أ
 .حبثها وبسيطتها

سبة نالوصفية غري مال يستعمل مواد القواعد اللغة ا (ب
اللغة  عليمىل تإفيختار املواد الىت  تدعم بأمهية الرتبية. 

 فقظ.
تعلم مىل إمواد القواعد اللغة الوصفية ال ميكن تعليم  (ج

تعلم م من بنيالتحديد  لوجودّي غرض كان. بأاللغة، 
 اللغة، معلم اللغة، مسح الوقت وغري ذلك.

 .غةللت امل يوحد طريقة التعليم يُعلم جبميع جماال (د
 يستخدم طريقة واحدة جملال واحد أو أكثر.

تطلب املتعلم على كان تعليم اللغة غرض خاص، ال (ه
6اتقان مجيع جوانب اللغة. ٢  

هذه القواعد التعليمية مستخدمة على األجنيب، طالب 
باملدرسة اإلبتدائية، طالب باملدرسة الثناوية، طالب 

ختيارها بشكل إ املعلم جيبباملدرسة العالية، وغري ذلك. 
                                                           

6 ٢
 Nurhadi,Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan Buku 

Ajar Bahasa) (القواعد التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة), 355-354. 
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مناسب من أجل املساعدة ىف حتقيق الكفاءة األساسية 
اختصاص كل  هي ةعلى املواد التعليمية. الكفاءة األساسي

والبد أن نعرف اهلدف تعليم اللغة  موضوع لكل درجة.
قبل إختيار املواد للقواعد التعليمية. ألن اهلدف التعليم 

 املتفرق، جيعل املواد املتفرقة أيضا.
ختيار املواد التعليمية فيما إيتعلق بو املشاكل تنشأ  تكان

يتعلق بنوع ونطاق وتسلسل، ومعاجلة املواد التعليمية 
وع من أنواع املواد التعليمية البد من ومصدر املواد. لكل ن

هنا يتطلب اسرتاتيجية، ووسائل حتديد بشكل مناسب  أل
التعليمية  .كان أنواع املواد ةختلفاملتقييم الاإلعالم، وكيفية 

. وجتدر مناسبة اهنهتمام ألٔ  ىل االإونطاقها وعمقها حتتاج 
اإلشارة إىل تسلسل  ليصبح التعلم متماسكا. كيفية 

ختيار حبيث التعليم ٔ  ىل االإالتعليم أو االستخدام حيتاج 
 واضح حبيث حفظها أوفهمها أوصحيحا ) حىت يكون
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6تطبيقها(. ٣ يسهل يف هذا إختيار املادة جمال املفردات  
 اإلختيار وجيب عليه أن خيرته.

 :هناك املستوى اللغوي، حتدث عملية اإلختيار يف
 إختيار الكلمة (أ

يف جعل الكلمة بالقليدى، اخلربة هي إشارة مهمة. 
ولكن اخلربة فقط غري إرشاد جيد يف إختيار الكلمة، 
ولذلك يظهر معيار الرتدد والنطاق والنفسية والتعليمية 

 64يف إختيار الكلمة.
 
 
 
 

 إختيار البنية (ب
                                                           

6 ٣
 Andi prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik “Tinjauan 

Teoritis dan Praktis ” ( بتكرةمالتعليمية المواد الع ا بداعي لصناإلدليل   ), 26-27. 

64 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjuan Dari 

Segi Metodologi (تعليم اللغة األجنبية، المراجع من حيث المنهج), (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975), 42 
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ينبغي البنية املخرتة أن هتتم نفسيته وتعليمه. نقطة 
اإلنطالق التقليدية يف هذا اإلختيار أن الشخص 

 65يعتبري عن البنية البسيطة والصعوبة واألساسية.
 إختيار النصوص (ج

ى يف إختيار النصوص ينبغي أن يهتّم الباحث عل
طاء د اخلر جمنه درجة املاهرة عن اللغة الثانية للطالب. إ

ه ددالذي غالبا يف جعلها هو إختيار النص حصرا حت
مام هتالكلمة والبنية اليت تبحث يف الدرس وليس اإل

 يف ذلك حمتوى النصوص. صعوبة النص ال حيددها
 عّدة الكلمة والبنية املعرؤف. 

أداء اإلختبار يف تعيني املادة مهما. العوامل اليت تؤثر 
التايل: أهداف من برنامج تعليم يف إختيار املادة كما 

اللغة، دؤجة مهارة الطالب وطول برنامج اللغة. 
إلختيار املادة يف البحث، فيحتج إىل تركيس 

                                                           
 42، املرجع نفسه 65
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وأّما حتليل املواد التعليمية بناء على  66املفردات.
 خصائص اإلختيار عند ماكي مما يايل:

 

 المحتويات نطاق الماّدة ختيارإ اجراء
 ناءب املاّدة ارإخت قد-١

 على أهداف التعلم
 
 
 

 األصواتجمال  -١
س املاّدة تدر   أيّ   -أ

 للطاّلب
قواعد عدة كم -ب

األصوات اليت تدر س 
 للطاّلب

 خرىاأل العالقة بااملواد -ج
 ناءب املاّدة ارقد إخت -٢

 القدرة النظر على
 األّول للطاّلب

 الكلمةجمال  -٢
يت ّي هيكل الكلمة الأ -أ

 دّرست
سب حبجاة هل هو منا -ب

                                                           
 42، املرجع نفسه 66
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 اللطاّلب
يف  هل هو مدّرس -ج

 سياق هيكل األعلى
ناء ب املاّدة ارقد إخت -٣

 سهولةعلى أولوية 
اإلستخدام الطاّلب 

 للطالب

 اجلملةجمال  -٣
 يف اهليكل الذى درسك  -أ

حبجاة  هل هو مناسب -ب
 الطاّلب

من املاّدة  هل هو خمتار -ج
 احملتاج للتصال

يف سياق  هل هو مقّدم -د
 تخداماالس

 ّدة بناءاملا قد اختار -٤
على مبدأ إمكانية 

املواد ميكن  وجود
 دراستها

 قواعد املعىن جمال-٤
 اليت ّي قواعد املعىنأ  -أ

 درست
على  هل هي عاضدة -ب

 قدرة الكالم الواقي
هل هي قّدمت يف  -ج
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 السياق

 البالغيةجوانب  -٥
 اإلستماع -أ

 ودةهل مادته موج-
 كيف تقدميها-
عاضدة على  هل هي-

 القدرة األخرى
 الكالم -ب
 وجودةهل مادته م -
 كيف تقدميها-
ل هي عاضدة على ه-

 القدرة األخرى
 القراءة -٣
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 ته موجودةهل مادّ  -
 كيف تقدميها  -
ل هي عاضدة على ه -

 القدرة األخرى
 بةالكتا -٤

 هل ماّدته موجودة
 كيف تقدميها  -
ل هي عاضدة على ه -

 القدرة األخرى
 

 ل املفرداتجما -6
 ل هي قد مته -أ

 يف تدريسهاك  -ب
فردات اليت كم عّدة امل  -ج

 درست كّل وحدات
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 الواقعيةجمال -7
 ل ماّدته موجودةه -أ

 يف تقدميهاك  -ب
ل هي عاضدة على ه -ج

 الكالم قدرة
 اللغة األخرىجمال  -8

 اّدة الزيادةهل موجوة امل -أ
ل هي عاضدة على ه -ب

الكالم الواقعي قدرة
   

 
 تدرّج المواد .2

رحلة امل إىل التدرّج هو كيفية املادة املكتوبة من املرحلة
ال ة. قباشر االخرى، ألن املادة قد ختتار ال ميكن لعلها م

دمي بتق جومينييوس أن التدرّج أساسه جيب أن يضع جبّيد
 وأمثلة جّيدة.
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ذه ي وهبعد حتديد مرحلة اإلختيار فيحتاج إىل التدّرج
. عوبةصيب املواد من مناقشة سهلة إىل املوحلة هي ترت

ليم تدّرجي منهجي يساعد الطالب يف تعّلم كتب التع
ال قه. لتنظيمها يف أجراء متتالية لذلك ما الفوضي في

  :ج كما التاىليف التدرّ  خطوينأن  ماكي
 التجمع (أ

ت وينبغي غي التجمع أن يسند مببداء التمائال
 والتناقضات والتعادالت.

  الرتتيب  (ب
ينبغي أن تقوم على مبدأ التعلم وعلم  تيبالرت 

النفس، ومها من العام إىل اخلاص ومن املمختصر 
6إىل طول ومن البسيط إىل املعقد. 7 
مبداء من العامة ( ١العناصر من عملية التدرّج كما يايل :

مبداء ( ٣، مبداء من البسيط إىل اجملمع( ٢، إىل اخلاصة
من املختصرة إىل مبداء ( ٤، من النظامي إىل اإلخنراف

                                                           
 402، املرجع نفسه67



60 
 

 
 

6.القاعدة الطويلة 8 أّما معايري التدرج لتحليل املواد و  
 كما يف اجلدول التايل :  ماكيالتعليمية عند 

 عناصر مجال رقم

 التجمع -١

جتمع املاّدة يف كّل وحدة مؤسس 
 مببداء الرتبوية

 جتمع املاّدة متعّلق بنماط جتمع
 قواعد اللغة

ي التجمع املستخدم هل هو أ
 مناسب

 الرتتيب -٢

قد نظر ترتيب املاّدة من حيث 
 كتساب اللغةإترتيب 

 قد رتّبت املاّدة تستند اىل نظر
 على تكوين املاّدةالسابقة شروطا

 التقان املاّدة التالية.

                                                           
 413، املرجع نفسه68
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 مناط الرتتيب املستخدم:
 ء من العامة إىل اخلاصةمبدا-
 ء من البسيط إىل اجملمعمبدا-
  اإلخنرافنظامي إىلمبداء من ال-
بداء من املختصرة إىل القاعدة م-

 الطويلة
 تقديم المواد .3

التقدمي هو كيفية املواد اليت متت إختيارها وتصنيفها ميكن 
وقال ماكي عن أربع أشكل التقدمي:  69ويفهمها املتعلمني.

إجراء املفاضلة، كيفية عن شرح القاعدة برتمجة شرحه يف 
ألصلية، استخدام الصور، اللغة األوىل للمتعّلمني، إجراء ا
 إجراء السياقية وهو تفسري جمّرد.

كما   اكيمند عمية وأّما معايري التقدمي يف حتليل املواد التعلي
 يلي:

 
                                                           

69 Nurhadi, Landasan penyusunan buku ajar bahasa ( القواعد
 .402 ,(التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة
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 المعايير رقم
 ي منوذج التقدمي املستخدم هل هو مناسبأ -١

 بقدرة كالم الطاّلب
 قدميمنوذج التقدمي املستخدم مؤثّر بنموذج ت -٢

 قواعد اللغة
 علم تيفمناط التقدمي أولوية على مبدأ البساطة  -٣

 اللغة
 عرض املواد جمهز بإشارة عن كيفية تلبيق -٤

 القواعد يف الوضع احلقيقي.
 دكيفية تقدمي املختار قد ناسب مبجال مؤكّ  -٥
 التقدمي صريح -6
 وينبغي أن يستند تقدميه على مبدأ بسيط، -7

 ت.للهجاودقيقة، والسماح للظهور عناصر من ا
 احلوار فعايل و ممطيع و موضوعه حقيقي -8
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 تكرار المواد .4
التكرار هو اخلطوات اليت يسلكها لكي املادة التقدمي 
سهولة الفهم. اهلدف النهائي من متعّلم اللغة يستطيع أن 
يستخدم تلك اللغة بشفهي أم غريه. لوجود تلك األحول 

ة. والتكرار خطوة حيتاج إىل ممارسة بأداء التمرينات املكّرر 
اليت جتاوز لكي يقّدم املواد اليت ميكن أن يفهمها وينفذها 
املتعّلمون. يف يف هذا اجملال، ينقسم ماكي التكراري على 

 70أربعة أنواع اليت تناسب بأربع املهارات اللغوية.
. نتجيتنقية الشحذ أكثر استخدامه ممارسة بيتقبلي وم

أما و ءة ستماع والقرااملمارسة املتقبلية هي ممارسة اإل
ة ارسة. مماملمارسة املنتجّية هي ممارسة الكالم والكتاب

قية. حلقيغة االكالم والقراءة املكثفان مها شكل ممارسة الل
تب هذه املادة ينبغي أن تكسب عملية كثرية يف الك

 املدرسية اللغوية.
كان تكرار ىف كتاب التعليم موجود يف ورقة التدريبات. 

، وتثبيتها عنده. لة حلفر املهارة اّلىت تعّلمهافالتدريب وسي
                                                           

 ٤٠٣جع نفسه، ملر ا 70
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نواع خمتلفة من التدريبات أهنا. هناك أوتدعيم ما تعلمه بش
 :وهي

يستهدف هذا التدريب   Subtitusion:  ستبدااإل (أ
 .هتثبيت تركيب لغوي معني أو التأكيد من فهم

 يستهدف  Question- Answer : واباجلل و السؤا (ب
لة، فهم األسئ هذا التدريب تثبيت مهارة

 .وتوجيهها والرد عليها
يستهدف هذا   Transformation : تحويلال  (ج

له حتو و هارة تغيري تركيب اجلملة التدريب تثبيت م
 .خرإىل تركيب أ

ىف هذا   Question formation : لةتكوين األسئ (د
س دار التدريب يقدم املعلم مجلة ما ويطلب من ال

 .صوغ سؤل
هدف هذا التدريب يست  Completion : تكملةال (ه

ب كلمة واجلملة، مث تركيتثبيت مهارة فهم ال
 .كمال الناقص منهااجلملة بإ
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يستهدف  Sentence formation :ملاجلتركيب  (و
هذا التدريب تثبيت مهارة تعرف الكلمة 

قدمي  واستخدامها استخداما صحيحا عن طريق ت
ن يركب منها كلمات قدمية يطالب الدارس بأ

ن قد وردت عليه ىف تراكيب جديدة مل تك
 .النصوص او التدريبات السابقة

مهارة الدارس ىف  Matching :تدريب املزاوجة (ز
 .و مجل اوتراكيب لغوية مفيدةتعرف مفردات أ

7.رتمجةال (ح ١  
 ماكيند عواد امل حتليل املواد التعليمة بناء على معايري تقدمي

 :مما يلي
 المعايير رقم

 استيعاب استخدام تقين الشحذ لتسريع عملية -١
 استخدام تقين التكرار مناسب -٢
 استخدام التدريبات متنوعة -٣

                                                           
7 اللغة العربّية للناطقين بلغات  المراجع فى تعليم محد طعيمة،رشدي أ ١

 .6٥٩-6٥٤،  خرىأ
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 راسية.دحدة ل و هنا مواد الىّت تذكر للمواد املقدمة يف هناية ك -٤
 يكاضح واملواد عن التكرار يؤد الطالب سعيدا، واسرتخاء  -٥
 تستخدم طريقة املرطبات مثل الفكاهة والنوادر -6
 ةسرحياملو ى مثل شحذ الغناء، قراءة الشعر وهناك مناذج أخر  -7
 هناك استمارة التقييم يف هناية كل وحدة -8
 ةهناك أنشطة إضافية للطالب مثل الواجبات املنزلي -٩

 التدريبات املوجودة مصممة بشكل جيد -١٠
 تكون التدريبات جزء الذى جيب أن يتعلم -١١
 ملالممارسة كثيفة جدا وجعل الطالب  -١٢
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 الباب الثالث

 البحثمنهج 

 مدخل الباحث .أ
 : البحث إىل نوعني كمي ونوعياملنهج تنقسم 

 Postpositivismeكمي هو يستخدم يف املقام األول منوذج حبث  
 والنتيجة واحلد من متغريات الرأسيف تطوير العلوم )مثل التفكري 

وأسئلة حمددة واستخدام القياس واملراقبة ونظرية والفرضيات 
باستخدام اسرتاتيجيات البحث مثل التجارب ار( االختب

 72بيانات إحصائية.الواملسوحات األمر الذي يتطلب 

                                                           

72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ( طر ائق
تطويرالبحث الكمية والنوعية والبحث ال ), (Bandung: Alfabeta, 2007), 7. 
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البحث الكمي هو عملية للعثور على  باإلضافة إىل ذلك،
املعرفة اليت تستخدم البيانات العددية كأداة للعثور على 

 73معلومات حول ما نريد أن نعرفه.

 ، بسبب شعبيته نوعي يسمى طريقة جديدةحبث  الثاين
 ألنه يقوم على Postpositivismeاألخرية. هذا البحث يسمى 

  ،نًياف. ُيسمى هذا البحث أيًضا أسلوبًا Postpositivismeفلسفة 
قة ري، وتسمى طية البحث أكثر تقنية )أقل نقًشا(ألن عمل

 اناتلبياتفسريية ألن بيانات البحث أكثر اهتماًما بتفسري 
 ال.املوجودة يف هذا اجمل

، حيث يكون Postpositivismeنوعي على فلسفة يعتمد حبث 
البيانات بطريق التثليث تقنيات مجع الباحث أداة رئيسية، و 

                                                           
73 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( منهجية البحث

 .105-106 ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997) ,(التربوي
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، وحتليل البيانات االستقرائي. ونتائج البحث النوعي  )جمتمعة(
 74التأكيد على معىن العاملي.

ن أل .يأما املدخل املتبع يف هذا البحث هو املدخل الكيف
س لي ات يف هذا البحث تكون يف شكل كلمات أو صورالبيان

ج أو هذا البحث يركز على العملية ليس النتائو  .عدديًا
فهم ويستكشف هذا البحث بتعمق املشكلة أو ي .املنتجات

 .املشكلة بالتفصيل

 نوع البحث .ب
( هو إجرآت البحث الىت Qualitative research) وحبث نوعى

(  كاألصوات Descriptive dataتنتج البيانات الوصفية )
7املكتوبة أو من ألسنة األشخاص وطبائع املتأملة. ٥  

                                                           

74 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ( طرق
 .9-7 ,(البحث الكمية والنوعية والبحث التطوير

7 ٥Margono,  Metodologi Penelitian Pendidikan (  منهج البحث
 .36 ,(التربوي
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يف دراسة وصفية ال يطلب من إدارة ومراقبة العالج. مل يكن 
فرضية معينة، ولكن جمرد وصف  الختبارالقصد دراسة وصفية 

7ما هو عن متغري األعراض أو شروط. 6    

 .يصفيف هذه الدراسة، استخدم الباحث منهج البحث الو 
ف ستكشار التعامل كمصدر لألفكا املكتبةاملواد  ،هذه احلالة

ت يضاأفكار أو أفكار جديدة، كمادة أساسية جلعل التخف
د ي جدينظر من املعرفة القائمة، حبيث ميكن أن يطري إطار ال

 .ساس الستكشاف األخطاءأ أو

 مصادر البيانات .ج
ن م ي املصادر اليت حصل عليها الباحثه البياناتمصادر 

 77ميدان البحث.

                                                           
7 6

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (إدارة البحوث), 
(Jakarta:Rineka cipta,2013), 234. 

77 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

( لتدربيا منهج البحث في المدخل ), (Jakarta PT. Rineka Cipta, 2002), 115 
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 ألوليةإيل قسمني ومها املصادر اتنقسم البيانات مصادر 
 .الثانوية واملصادر

لقة ملتعا اخلاصة، وهي مصادر البيانات األوليةالبيانات  .1
هو   اصةاخلبااملشكلة اليت حبثت. أما بالنسبة للمصادر 

 ميةو احلك باملدرسة العاليةالتعليم اللغة العربية  كتاب
 .حمّمد إلياس ألفه مبانججو متباكرباس 

 عامةال مصادر البيانات الثانوية، وهي مصادر البيانات .2
 املتعلقة باملشكلة الذي حبث:

١( Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan 
Buku Pelajaran anduan Kreatif Membuat Bahan Ajar) 

٢( Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 
Inovatif 

٣( Andi PraStowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik 
(Tinjauan Teoritis dan Praktik) 

٤( Abdullah Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab 
(Pendekatan, Metode, Materi, dan Media 

٥( Abdullah Al-gholi dan Abdullah Hamid, Menyusun Buku 
Ajar Bahasa Arab 
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 البياناتجمع طريقة  .د
  (Studi Pustaka)حبث مكتيب 

دراسة اليت أجريت حلّل مشكلة اليت تأّسس  مكتب هوحبث 
نقدية ومتعمقة للمواد األدبيات ذات الصلة. يف  على دراسة
تعامل كمصدر لألفكار الستكشاف املكتبية املواد  ،هذه احلالة

عل التخفيضات من أفكار أو أفكار جديدة، كمادة أساسية جل
 أن يطري إطار نظري جديد أو ،حبيث رفة القائمةاملع

7 األساسية. صالحهاوإاستكشاف األخطاء  8  

 ت الىتكتب وهو الطريقة جلمع البيانامبحث بقام الباحث 
 ميةو كاحل اليةباملدرسة العالتعليم اللغة العربية  توجد من كتاب

ات املتعلقة كذلك  البيان  حمّمد إلياس ألفه جومبانجمتباكرباس 
 .خرىمن الكتب األا هب

                                                           
7 8 Jhon dan creswell, Research Design “Pendekatan Kualitiatif, 

Kuantitatif, dan Mixed” (تصميم البحث), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2013), 41. 
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 طريقة تحليل البيانات .ه
 تنظام البيانات الىت متّ حتليل البيانات هي عملية البحث و 

غريها من املواد ن املقابلة، ومالحظة امليدانية و احلصول عليها م
7لالخرين. نتائجهاخبار أن يفهم بسهولة، وميكن أالىت ميكن  ٩  

ل التحديد سلوب جلعل االستنتاجة من خالأحتليل احملتوى هو 
8املهجية واملوضوعية. رسائلالص معينة من خصائعلى  ٠  

يار هذا واخت. البحث، استعمل الباحث حتليل احملتوى ىف هذا
ية ودجالتحليل من حيث أن هذا البحث يبدأ من نتائج النم

 امةعاخلاصة الىت وجدهتا يف ميدان البحث، مث تفسريها 
 ماك هي:ومشرتكة. وحتليل البيانات بالنظرية كيزلري 

                                                           
7 ٩

 Maman, Pendekatan Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, 

PTK, R&D (نهج البحث),(Yogyakarta,:Pustaka Utama,2015), 198). 

8 ٠ Stevan t, Metode Analisis Teks dan Wacana ( طرق تحليل الخطاب
 .97,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2009) ,(والنص
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خطوات التحليل منها حتليل حاجة الطالب، حتديد هدف 
اخلاص يف تعليم اللغة وتطبيق معايري التقييم. خطوات عرض 
النتيجة هو عند يعرض الباحث إقرتاحات التحليل حىت يسهل 
القراءة التقرير مواد هنا تصوير الشخص مث املقارنة  بالكتاب 

تلبية احلاجة الرتبوية، عن القواعد الرتبية. خطوات التقييم هو 
استعمال الكتاب، شىراعه وغري ذلك. بالنظر إىل اهلدف 

 81األخري من التحليل.

 حتليل حاجة التعليم الطالب (1
 وضع أهداف املتحددة (2
 تطبيق معايري التقييم (3
 حتديد النتيجة، نتيجة املتوسطة وصورة الشخصية (4
 التصوير واملقارنة بصورة الشخصية (5
 ستعمالحتديد القرار عن اإل (6

                                                           
81 Nurhadi, Landasan penyusunan buku ajar bahasa ( القواعد

 398-396 ,(التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة
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يف التكة و اإلنتقال إىل املوقف التايل: التغيري واإلضاف (7
 والتبديل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة: خطوات يف التقييم تعليم اللغة

 لطالبحتليل حاجة التعليم ا
 

 تطبيق معايري التقييم حتديد األهداف

 إعطاء النتيجة نتيجة املتوسطة صورة الشخصية

 املقارنة بصورة الشخصية

 استعمال يف التقييم استعمال الكتاب إنه مناسب

 التكيف التغيري التبديل اإلضافة
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 الباب الرابع

 وتحليلها البيانات عرض

 البيانات عرض .أ
 المدرسةبة العربي للغةا التعليم كتابعن  خلفية كتابة  .1

 اسإلي حّمدمتمباكبراس جومبانج ألّفه  ميةو الحك العالية
 ادرةقنج اس جومبااملدرسة العالية احلكومية متباكرب كانت 

 يف يةلعرباكثرها لربنامج اللغة أعلى تعظيم وكتابة الكتب 
ة ر وز ب، يناسب هذا احلال ٢٠١١/٢٠١٢العام الدراسي 

 ٢٠٠8ىف السنة  ٢رقم  يالشٔوون الدينية ىف االندونيس
اللغة يف مي و سالعايري الكفاءة وحمتوياته ىف تعليم الدين اإلمب

  .املدرسة
 اسرب باكمتالكتاب لطالب املدرسة العالية احلكومية  يؤسس

ديه لعلم نفجر مللء الفراغ الكتايّب للمتإجومبانج فقط، 
 تماداع صعوبة يف العثور على الكتاب املناسبة، فضال عن

  (KTSP).وحدة التعليماملنهج ملستوى 
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هي توفري  KTSP ويعرف أن السياسة األساسية للمنهج
هج ناأوسع احلكم الذايت  للمدرسة واملعلم لتطوير امل

ة. درسامل الدراسية وفقا لظروف املدرسة واجملتمع حيث تقع
ل لك احملددة وطنيا هي الكفاءات القياسية واألساسية

 ة قدرسية يف املدموضوع. وهذا يعين أن درس اللغة العرب
ت ياتوسيع حمتو  على ختتلف عن اآلخر، وبالتايل ينبغي

يت د الواختيار املإالكتاب ىف املدرسة، حبيث ميكن للمعلم 
 .وفقا لظروف كل مدرسة

 العالية بالمدرسةالعربية  للغةاتعليم ال كتاب  ٔاهداف .2
 ياستمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إل ميةو الحك

تابة الكتاب يف تعليم اللغة العربية ىل خلفية كإبالنظر 
اس جومبانج، كانت متباكرب باملدرسة العالية احلكومية 

 للطالب حتياجاتاإل استغناء الكتاب كتابة  هدافٔ  ا
 التعليم كتاب  وخاصة. العربية اللغة تعليم بكتاب تتعلق

 يستعد الطالب وكان العربية، اللغة قسم يف املدرسة لطالب
 شفويا كان  سواء العربية، باللغة لتواصلا على القدرة لتعومي
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املهارات اللغوية، وهي  أربععلى و حتريريا وتشمل أ
 النظر عطاءوالقراءة والكتابة. وكذلك إل االستماع والكالم

 سالميّ  تعليم وتفهيم الدين االيف العربية اللغة مهيةأ حول
ن يكون قادرة علي تفهيم ألطالب. وبالتايل يرجى الطالب 

 املختلفة وتطبيقها ىف الواقع. تالثقافا
 تدرّجالو  ختياراإل عن الخاصةمحتويات المواد  .3

ربية الع للغةاتعليم ال كتابفي   تكررالتقديم و الو 
فه ج ألّ جومبان تمباكبراس ميةو الحك العالية بالمدرسة

 محّمد إلياس
ية لعربة االلغ كتاب التعليمحمتويات املواد يف   على تشتمل

 مبدرسة املعلمني واملعلمات لطالب الصّف السادس
 ادمن بعض املو  متباكرباس جومبانج ألفه حممد إلياس

 جزاء.أأربعة  ولكل درس الدراسية وهي ثالثة عشر درسا.
 تابةالكويف كل جزء أربعة أقسام وهي احلوار والقراءة و 

 والتدريبات.
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بية العر  للغةا كتاب التعليمباب يف   كلوأما املوضوع على  
 ّمدحملّفه أمتباكرباس جومبانج  ميةو احلك اليةالع باملدرسة

 :مما يايل إلياس

عة على أرب ويشمل "تعارف"وضوع املالدرس األول ب (أ
 :موضوعهم ولكل جزء جزاءأ

 اللقاء األول: اجلزء األول (1
 التعريف بالنفس:  الثاين اجلزء (2
 نفسيةالحالة :  اجلزء الثالث (3
 حديقة البيت:  اجلزء الرابع (4

" اة هبيطاملدرسة والبيئة احمل"وضوع املالدرس الثاين ب (ب
 :موضوعهم ولكل جزء جزاءأمل على أربعة ويش
 صليف الف : اجلزء األول (1
 املكتبة املدرسية: الثاين اجلزء (2
 النشاطات غري منهجية:  اجلزء الثالث (3
 النظام:  اجلزء الرابع (4
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ل مويش" األسرة والبيت"وضوع املالدرس الثالث ب (ج
 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأعلى أربعة 

 البيت : اجلزء األول (1
 عضاء األسرةأ: الثاين اجلزء (2
 األعمال اليومية:  اجلزء الثالث (3
 العالقة بني اجلريان:  اجلزء الرابع (4

سة مل على مخويش"الوطن" وضوع املالدرس الرابع ب (د
 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأ

 جغرافية إندونيسيا : اجلزء األول (1
 الثروات الطبيعية : الثاين اجلزء (2
 نظام احلكومة اإلندونيسية:  جلزء الثالثا (3
 أبطال إندونيسيا:  اجلزء الرابع (4
 حب الوطن:  اخلامس اجلزء (5

مل على يشو " األديان"وضوع املالدرس اخلامس ب (ه
 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأثالثة 

 األعمال الصاحلة : اجلزء األول (1
 األديان يف إندونيسيا : الثاين اجلزء (2
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 اق األديانحرية اعتن:  اجلزء الثالث (3
 ملويش" احلياة اليومية"وضوع املالدرس السادس ب (و

 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأعلى أربعة 
 يف السوق املركزي : اجلزء األول (1
 يف مكتب الربيد: الثاين اجلزء (2
 مكاملة تلفونية:  اجلزء الثالث (3
 يف البنك اجلزء الرابع (4

ربعة أعلى  ويشمل" التعليم"وضوع املالدرس السابع ب (ز
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ

 مراحل التعليم : اجلزء األول (1
 مرحلة اجلامعة: الثاين اجلزء (2
الطالب اإلندونيسيون يف :  اجلزء الثالث (3

 اجلامعات العربية
 التعلم ملدى احلياة:  اجلزء الرابع (4

 ربعةمل على أويش" املهنة"وضوع املالدرس الثامن ب (ح
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ

 هنأنواع امل : اجلزء األول (1
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 أمالنا: الثاين اجلزء (2
 طلب الوظيفة: اجلزء الثالث (3
 جتماعيةإخدمة : اجلزء الرابع (4

بعة مل على أر ويش "الصحة"وضوع املالدرس التاسع ب (ط
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ

 يف عيادة الطبيب : اجلزء األول (1
 يف الصيدلية: الثاين اجلزء (2
 عيادة املريض: اجلزء الثالث (3
 صحيالغذاء ال:  اجلزء الرابع (4

على  ويشمل"الرحالت" وضوع املالدرس العاشر ب (ي
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أأربعة 

 وسائل املواصالت : اجلزء األول (1
 يف حمطة القطار : الثاين اجلزء (2
 املناطق السياحية : اجلزء الثالث (3
 السفر إىل اخلارج: اجلزء الرابع (4
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 "وسائل اإلعالم"وضوع املالدرس اإلحدى عشر ب (ك
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ على ثالثة ويشمل

 اجلريدة : اجلزء األول (1
 اجملاالت: الثاين اجلزء (2
 الراديو والتلفزيون:  اجلزء الثالث (3

 "يةملالاإلقتصادية وا"وضوع املالدرس الثانية عشر ب (ل
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أمل على ثالثة ويش
 املالية : اجلزء األول (1
 الصناعة: الثاين اجلزء (2
 ةالتجار  اجلزء الثالث (3

" ليةالعالقات الدو "وضوع املالثالثة عشر ب الدرس (م
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أمل على ثالثة ويش
 العالقات الدبلوماسية : اجلزء األول (1
 املنظمات الدولية: الثاين اجلزء (2
 دورة جنوب شرقي أسيا:  اجلزء الثالث (3
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 بالمدرسةة العربي للغةا التعليم كتابفى  إختيار المواد  .٤

 اسإلي حّمدمتمباكبراس جومبانج ألّفه  ميةو كالح العالية
إختيار املواد يعين إختيار املواد القواعد الرتبوية من 

اللغة مهّمة بالنظر مصادر قواعد اللغة الوصفية. تعليم 
إىل جودة إختيار العمل. يقرتح ماكي العديد من املبادئ 

( أهداف ١اليت تقوم عليها عملية اإلختيار منها: )
( طول وقت ٣( مستوى قدرة الطالب، )٢التعليم، )
( ميكني ٥( إختيار نوع اللغة التعليم، )٤التعليم، )

ب مما وأما شكل إختيار املواد يف هذا الكتا 82التعليم.
 يايل:

ة على أربع ويشمل "تعارف"وضوع املالدرس األول ب (أ
  جزاءأ

                                                           
82 Nurhadi, Landasan penyusunan buku ajar bahasa ( القواعد

 402 ,(التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة
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 "هبا يطةاملدرسة والبيئة احمل"وضوع املالدرس الثاين ب (ب
  جزاءأمل على أربعة ويش

 على ملويش" األسرة والبيت"وضوع املالدرس الثالث ب (ج
 جزاء أأربعة 

ة مل على مخسويش"الوطن" وضوع املالدرس الرابع ب (د
 جزاءأ

 الثةمل على ثيشو " األديان"وضوع املاخلامس ب الدرس (ه
 جزاء أ

ى عل لويشم" احلياة اليومية"وضوع املالدرس السادس ب (و
 جزاء أأربعة 

ربعة على أ ويشمل" التعليم"وضوع املالدرس السابع ب (ز
 جزاءأ

بعة مل على أر ويش" املهنة"وضوع املالدرس الثامن ب (ح
 جزاء أ

عة على أربمل ويش "الصحة"وضوع املالدرس التاسع ب (ط
 جزاء أ
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 ربعةعلى أ ويشمل"الرحالت" وضوع املالدرس العاشر ب (ي
 جزاءأ

 "وسائل اإلعالم"وضوع املالدرس اإلحدى عشر ب (ك
 جزاء أعلى ثالثة  ويشمل

 "ةالياإلقتصادية وامل"وضوع املالدرس الثانية عشر ب (ل
 جزاء أمل على ثالثة ويش

مل شيو " يةالعالقات الدول"وضوع املالثالثة عشر ب الدرس (م
 جزاءأعلى ثالثة 

 

 العالية درسةبالمالعربية  للغةا التعليم كتابفى  التدرّج  .5
 ياسجومبانج ألّفه محّمد إل تمباكبراس ميةو الحك

خطوات تكوين املواد أو مواد القواعد اللغة الذي يُعلم 
وخُيرت فيه. وبعده خطوات التعريف، إختيار املواد القواعد 

غة الوصفية. هتدف هذه الرتبوية من مصادر قواعد الل
اخلطوات لتكوين حقيقة املواد اللغوية بالتكوين الرتبوية 
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املختلفة حىت يعرف حقيقة الكتاب قواعد اللغوية الرتبوية 
  83من جانب إختيار املواد.

 يل:وأما شكل إختيار املواد يف هذا الكتاب مما يا

عة على أرب ويشمل "تعارف"وضوع املالدرس األول ب (أ
 :موضوعهم جزء ولكل جزاءأ

 اللقاء األول: اجلزء األول (1
 التعريف بالنفس:  الثاين اجلزء (2
 نفسيةالحالة :  اجلزء الثالث (3
 حديقة البيت:  اجلزء الرابع (4

" اة هبيطاملدرسة والبيئة احمل"وضوع املالدرس الثاين ب (ب
 :موضوعهم ولكل جزء جزاءأمل على أربعة ويش
 صليف الف : اجلزء األول (1
 كتبة املدرسيةامل: الثاين اجلزء (2
 النشاطات غري منهجية:  اجلزء الثالث (3
 النظام:  اجلزء الرابع (4

                                                           
 ٤٠٢املرجع نفسه،  83
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ل مويش" األسرة والبيت"وضوع املالدرس الثالث ب (ج
 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأعلى أربعة 

 البيت : اجلزء األول (1
 عضاء األسرةأ: الثاين اجلزء (2
 األعمال اليومية:  اجلزء الثالث (3
 جلريانالعالقة بني ا:  اجلزء الرابع (4

سة مل على مخويش"الوطن" وضوع املالدرس الرابع ب (د
 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأ

 جغرافية إندونيسيا : اجلزء األول (1
 الثروات الطبيعية : الثاين اجلزء (2
 نظام احلكومة اإلندونيسية:  اجلزء الثالث (3
 أبطال إندونيسيا:  اجلزء الرابع (4
 حب الوطن:  اخلامس اجلزء (5

مل على يشو " األديان" وضوعاملالدرس اخلامس ب (ه
 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأثالثة 

 األعمال الصاحلة : اجلزء األول (1
 األديان يف إندونيسيا : الثاين اجلزء (2
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 حرية اعتناق األديان:  اجلزء الثالث (3
 ملويش" احلياة اليومية"وضوع املالدرس السادس ب (و

 :موضوعهم جزاء ولكل جزءأعلى أربعة 
 ركزييف السوق امل : اجلزء األول (1
 يف مكتب الربيد: الثاين اجلزء (2
 مكاملة تلفونية:  اجلزء الثالث (3
 يف البنك اجلزء الرابع (4

ربعة أعلى  ويشمل" التعليم"وضوع املالدرس السابع ب (ز
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ

 مراحل التعليم : اجلزء األول (1
 مرحلة اجلامعة: الثاين اجلزء (2
الطالب اإلندونيسيون يف :  اجلزء الثالث (3

 امعات العربيةاجل
 التعلم ملدى احلياة:  اجلزء الرابع (4

 ربعةمل على أويش" املهنة"وضوع املالدرس الثامن ب (ح
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ

 أنواع املهن : اجلزء األول (1



89 
 

 
 

 أمالنا: الثاين اجلزء (2
 طلب الوظيفة: اجلزء الثالث (3
 جتماعيةإخدمة : اجلزء الرابع (4

بعة على أر مل ويش "الصحة"وضوع املالدرس التاسع ب (ط
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أ

 يف عيادة الطبيب : اجلزء األول (1
 يف الصيدلية: الثاين اجلزء (2
 عيادة املريض: اجلزء الثالث (3
 الغذاء الصحي:  اجلزء الرابع (4

على  ويشمل"الرحالت" وضوع املالدرس العاشر ب (ي
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أأربعة 

 وسائل املواصالت : اجلزء األول (1
 يف حمطة القطار : اينالث اجلزء (2
 املناطق السياحية : اجلزء الثالث (3
 السفر إىل اخلارج: اجلزء الرابع (4
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 "وسائل اإلعالم"وضوع املالدرس اإلحدى عشر ب (ك
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أعلى ثالثة  ويشمل

 اجلريدة : اجلزء األول (1
 اجملاالت: الثاين اجلزء (2
 الراديو والتلفزيون:  اجلزء الثالث (3

 "يةملالاإلقتصادية وا"وضوع املية عشر بالدرس الثان (ل
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أمل على ثالثة ويش
 املالية : اجلزء األول (1
 الصناعة: الثاين اجلزء (2
 التجارة اجلزء الثالث (3

" ليةالعالقات الدو "وضوع املالثالثة عشر ب الدرس (م
 :موضوعهم لكل جزءو جزاء أمل على ثالثة ويش
 لوماسيةالعالقات الدب : اجلزء األول (1
 املنظمات الدولية: الثاين اجلزء (2
 دورة جنوب شرقي أسيا:  اجلزء الثالث (3

 بالمدرسة العربية للغةا التعليم كتابم المواد فى  يتقد .6
 اسإلي حّمدمتمباكبراس جومبانج ألّفه  ميةو الحك العالية
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افع كان تقدمي املواد ىف هذا الكتاب تشمل على الد
ن مسوم فع يف شكل الر وحمتويات من الكتاب. وتقدم الدا

تاب الك مادة العينة اليت جتري مناقشتها. وحمتويات من
 تشمل على الكفاءات األساسية يف عملية التعلم.

ق تدف م تقدمي املواد يف هذا الكتاب على أساسااستخد
 ي،تاجستنن العام إىل  اخلاص اوالتفكري اإلالتفكري م

 على خلاصا باملواد يستمر مث العام املواد لفاملؤ  يناقش
 فصلف. التعارف عن يناقش ولسبيل املثال، يف درس األ

 تمريس مث الطالب، من ولاأل اللقاء عن يناقش ولاأل
 .…باملناقشة عن البيانات الشخصّية، وهكذا

لكتاب ا مقّدمة هذا كانت  التقدميي، كتماليف جانب اإل 
 اتوحمتوي لف،ؤ توي على مقدمة الناشر، مقدمة املحي

مل تاب تكالك توى املواد يف هذاحما بالنسبة أمو . الكتاب
وال يوجد  سومة.املتنوعة واملتدرجة، والر  واألمثلةباجلداول، 

 هذا الكتاب. ختتاماإل ىف
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 لّيةصاأل املّواد ىف هذا الكتاب بطريقةيقّدم هيكل عرض 
شرح  ويفعند الطالب.  سهولة الفهملكي يكون املّواد 

ىّت مّية الطالب ححوال يو أبالغرض والعمل، و  مواده
 اد.ن يدفعهم ىف تعليم املو أيستطيع 

 : مما يايلتقدمي املواد يف هذا الكتاب  شكلوأما 
 الدرس الثالث: األسرة والبيت

 اجلزء األول: البيت
 بيتي .أ

 خالد: هذا بييت يا أخي!
 فيصل: عظيم، بيتك كبري ومجيل

، لوسخالد: شكرا يا أخي، يف البيت غرف: غرفة اجل
 كلوم، وغرفة املذاكرة، وغرفة األوغرفة الن

 فيصل: وحديقة البيت مجيلة جدا
خالد: شكرا، جيمع فيها أيضا أعضاء األسرة 

 ويتحدثون يف املساء
 فيصل: عظيم، وأين تشاهد التلفيزيون؟
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 نزيو خالد: هناك حجرة خاصة نشاهدها فيها التليفي
 فيصل: أشكر اهلل يا أخيت على نعمة الوفرية

 في غرفة الجلوس .ب
 فيصل: هذا الطعام لذيذ يا أخي

 خالد: نعم، عندنا خادمة تطبخ الطعام
 فيصل: أنت مصمم ماهر يا أخي

 خالد: ملاذا؟
ن، فيصل: أدوات البيت منظمة أنظر، ذلك تلفيزيو 

ها نظر مجبانبه زهرية كبرية، وعلى احلائط صورة 
 رائع

 خالد: عندي أخت، هي تنظم البيت 
 يعفيصل: أختك نشيطة، وذوقها رف

 خالد: الشك يف ذلك
 فيصل: هذه صورة مناظرها مجيلة

خالد: صحيح، صورة خبرية يتوسطها جزيرة. هل 
 تتذكر إمسها؟



94 
 

 
 

 يةفيصل: نعم، هي خبرية توبا يف سومطرى الشمال
 
 تدريبات

 أجب عن األسئلة األتية وفقا للحوار السابق! .أ
 هل خلالد بيت كبري؟ .١
 ما الذي يدل على ان بيته كبري؟ .٢
 ث أعضاء أسرة خالد يف املساء؟أين يتحد .٣
 أين يشاهد خالد برامج التليفيزيون؟ .٤
 من اليت تطبخ الطعام خلالد وأسرته؟ .٥
 هل خالد مصمم ماهر؟ .6

 أجر احلوار كما يف املثال! .ب
 مثال: بيت كبري

 : هذا بييت يا أخي١ط
 : عظيم بيتك كبري٢ط
 : شكرا يا أخي٣ط
 كتاب/ مجيل .١
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 سيارة/ مجيلة .٢
 أخ، مجيل .٣
 ةحديقة/ واسع .٤
 صورة/ رائعة .٥
 ثوب/ جديد .6
 قراءة

 البيت
أم البيت مكان يسكن فيه أعضاء األسرة من أب و 

فة ي غر وأوالد وغريهم يتكون البيت عادة من الغرف، وه
 مام.اجللوس وغرفة النوم وغرفة األكل واملطبخ واحل

 يهافوقد يكون وراء البيت أو أمامه حديقة ينبت 
 يهايقة بوكة فاألشجار واألزهار. وقد يكون يف احلد

 أمساك. 
يف إندونيسيا بيوت أشكاهلا خمتلفة، كل إنسان 
يصمم بيته على طراز حيبه. فالواحد يصمم بيته طراز 
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تقليدي، واألخر يصمم بيته على طراز حديث يشبه طرازا 
 أسبانيا أو أمريكيا أو فرنسيا أو غريها.

وهي  فالبيت اجلميل بيت يتوفر لديه شروط الصحة،
وء يه ضنه اهلواء، ويدخل إليه، وأن يأيت إلأن خيرج م

 الشمس وأن يكون نظيفا منظما.
ن ونو فالبيت اجلميل يعيش فيه أهله سعداء، ويتعا

بري كغري  على أعماهلم، يرحم الكبري صغري هم، وحيرت الص
 بييت جنيت. هم، لذا، قال نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم:

 
 ألتية!اقرأ النص السابق وأجب عن األسئلة ا

 ما هو البيت؟ .١
 كيف ننظم البيت؟ .٢
 هل يف كل حديقة بركة؟ .٣
 كيف يصمم اإلندنيسيون بيوهتم؟ .٤
 اذكر شروط الصحة للبيت! .٥
 ماذا يفعل الصغري للكبري يف األسرة؟ .6
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 كتابة

 تية!سطرا مبراعاة العناصر األ ١٥صف بيتك يف حدود 
 موقع البيت .١
 عدد الغرف .٢
 عدد أعضاء األسرة .٣
 أحوال أعضاء األسرة .٤

 بالمدرسة العربية للغةاتعليم ال كتابتكرار المواد فى   .7
 اسإلي حّمدمتمباكبراس جومبانج ألّفه  ميةو الحك العالية

كن تكرار املواد يف هذا الكتاب من املواد اليت مي
واد م من استخالصها وأتقن من قبل الطالب وليس

 واد.ل املفقط. وتعرض التدريبات يف ك الدراسية اإلضافية
واد ك إىل حتسني قدرة الطالب على فهم املسيؤدي ذل
 التعليمية.



98 
 

 
 

ملواد. من تكرار ا 7-6يشمل هذا الكتاب ىف كل الدرس 
-٢فيه وكان عرض تكرار املواد ىف كل فصل من الدرس، و 

 من تكرار املواد املختلفة. ٣
 :مما يايلالتدريبات يف هذا الكتاب  شكلوأما 

 التدريبات على احلوار (أ

 رات عبارت مناسبة !أ. ضع هلذه العبا

 . السالم عليكم١

 . أهال وسهال٢

 . تشرّفنا٣

 . يا أخى هذا صديقي حازم٤

 . أنت ماهر يف التكلم باللغة العربية٥

 ب. قل لصاديقك جبانبك كما يف املثال !

 مثال : أي خدمة / الكتاب
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 أنت : أي خدمة ؟

 الصديق : أتسمح يل أن أستعري كتابك؟

 . أي خدمة / اجمللة ١

 . أي خدمة / الدراجة ٢

 . أي خدمة / اجلريدة ٣

 . أي خدمة / عيد امليالد٤

 . أي خدمة / املسطرة ٥

 . أي خدمة / القلم6

 التدريبات على القراءة (ب

 أجب عن األسئلة االتية وفقا للنص السابق !

 . مىت زار حازم إندونيسيا ؟١

ه ارت. أذكر األ مكنة اليت زارها حازم خالل زي٢
 ؟ إلندونيسيا 
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 . ملاذا تعجب حازم بإندونيسيا ؟ ٣

 . كيف وصف حازم ؟ ٤

 ؟ . هل زرا حازم إندونيسيا قبل هذه الزيارة٥

 التدريبات على الكتابة (ج

 كون مجال مفيدة هذه الكلمات األتية !

 اجملتمهدون  -الثانوية  -املدرسة  -مثل : الطالب 

 الطالب املدرسة الثانوية اجملتمهدون. 

  بالدنايف -لزراعة ا -ت احلاصال -. هذا ١

 بري ك  -ددهم ع -ندونيسيا إ -. السكان ٢

 جلميلة ا -زيرة بايل ج -. املناظر ٣

 الستواءا - اخلط يف -ندونيسيا إ -. تقع ٤

 ملدرسة الثانوية ا -لطالبات ا -. هؤالء ٥
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 البيانات تحليل .ب
 للغةاتعليم لماكي يف كتاب ا استخدام الباحث التحليل بالنظرية

بانج ألّفه حمّمد جوم متباكرباس العالية احلكومية ربية باملدرسةالع
 للغةعليم اتعند ماكي  له أربعة جمال ىف حتليل تصميم  .إلياس

 هي إختيار املادة والتدرّج والتقدمي والتكرار . 

لعربية ا للغةاتعليم ال كتابالمواد فى   ختيارإ تحليل .1
ألّفه  انجمية تمباكبراس جومبو الحك العالية بالمدرسة

 .محّمد إلياس
ار. ختيإلايار مع إهتمامّن يف حتليل املاّدة حيتاج إكي ما قال 

نطاق و ختيار اإلنوعني ومها إجراء إىل معياره  ويتكّون
 احملتويات.

 ختياراإل إجراء (أ

 التعليم وأهداف الماّدة بين مناسبة (1

. ويتكون ٔاهداف تعليم ةم اللغة خمتلفيأهداف تعل
حتتاج  تكامل وهدف الفعال.اللغة ٕاىل هدف ال

يف م اللغة إىل معرفته قبل ٕاختيار املواد يأهداف تعل
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تعليم قواعد اللغة. ألن ٕاختالف الغرض ىف تعليم 
8.ختلفةامللب مواد يطاللغة   ٤ 

الذي  إمنا هذا الكتاب من نوع الكتاب التكاملي،
اللغة بدقة وعميق. كما أن  يهدف بإتقان

 لى:ذا الكتاب مما ياألهداف املذكورة مبؤلف ه
ما إتطوير مهارة االتصال باللغة العربية،  (أ

شفهيا أو حتريريا، ويشتمل على أربع 
 مهارات فهي االستماع والكالم والقراءة

 والكتابة.
 جنبيةة أتعزيز الوعي بأمهية اللغة العربية كلغ (ب

 يفللتعلم، وخاصة لتصبح األداة الرئيسية 
 .ليم اإلسالميةدراسة مصادر تع

لعالقات املتبادلة بني اللغة ير املفاهيم باتطو  (ج
، أن يكون والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية

                                                           
84 Nurhadi,Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan Buku Ajar 

Bahasa) (قواعد تربوية),(Semarang: IKIPSemarangPress,1995),357. 
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الثقافات  عن متعددة معارفلدى الطالب 
 .وإشراك أنفسهم يف التنوع الثقايف

تركيب هذا الكتاب يشتمل على  بالنظر إىل
 املهارات يف كل فصل من فصول حمتوياته فهو

ن قد بأ ، فيمكن القولحوار القراءة وحوار الكتابة
 حقق اهلدف األول من أهداف هذا الكتاب. 

وي هذا الكتاب، حيت نظر إىل حمتوياتالوأما ب
رف األساسي كما أّن موضوع التعا املوضوعبعض 

قق حىت العامل الدويل، فيمكن القول بأن قد ح
 وحيتوياهلدف الثاين من أهداف هذا الكتاب. 

طالحات على موضوع املتعلم على بعض املص
  لث.واملفاهيم احمللية هبدف حتقيق اهلدف الثا

 ولىاأل قدرة نظرال على بناءال المختارة مواد (2
 بلطال

 قبل الكتابمستخدم يف  اللغة مستويات هو
 مستوى واسع نطاق اللغة. على تدريس متابعة
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 األساسي ستوىموهي:  ثالثة، على يشمل للغة
8واملتقدمي. واملتوسطي ٥  

تاب الك هلذاختيار املواد يف إ ل حتديد وتعدي إمنا
من مستوى قدرة الطالب  إىلمن خالل النظر 

ال ملثااإلبتدائي إىل مستوي املتقدمي. على سبيل 
 من الفصل األول إىل الفصل الثالث، استخدم

املوضوع بقرب على شخصية الطالب، فهو 
ه هذ التعارف واملدرسة وأسرة البيت. فيقول بأن

 مهارات الطالب. على املواضع مناسبة بطبقة
من ، فافرتاض بأهنم املبتدئني يف مستوى العالية
 .هلمالالزم أن يستخدم املواضع السهلة ومما حو 

فإمنا املواضع املستخدمة يف الفصل الرابع إىل 
الفصل الثامن له وزن متواسط بل اليزال مناسبة 
بشخصية الطالب وطبيعته العامة. على سبيل 

                                                           
8 ٥ Ibid, ٣٥8. 
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وطن، واألديان، واحلياة املثال املواضع عن ال
 اليومية، والتعليم، واملهنة. 

ض فرت يوكان تعليم هذه املواضع يف الفصل الثاين 
دمة ملقوزن املادة اباملستوى املتواسطة. ولذا إن 

بشخصية  مازالت متعلقةأكثر تعقيًدا ولكن 
 .الطالب

 عطموأما مخسة املواضع األخرية هم املواضع بأ
 يكن متعلقة بشخصيةطبقة املشكالت، ألن مل 

الطالب، كما املواضع من الصحة والرحلة 
ن ة. فإوليوالوسائل األعالم واالقتصادية وعالقة الد

 تعليم هذه املواضع يف الفصل الثالث يفرتض
لى أع باملستوى املتقدم، ولذا املواضع املستخدم

 وأكثر تعقيدا من الفصل الثاين.

 لطالب استخدام سهولة (3
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 الطالب املناسب مبهارات وبعد تعيني املواد
ىل ة إر مواد املختااألوىل، فمن الالزم أن تستند 

 .طالبأولوية سهولة االستخدام ل

 مع قق باألولوياتوإمنا ىف هذا الكتاب، قد حت
 طالب.مة لاملواضيع العاادية اخلاصة إىل املواضيع م

د من تردد استخدامه األعلى إىل الذي مل يوج
ك. عارف وما أشبه ذلترديده. كما املوضوع الت

 . يوميةال بتزويد اللغة من تعيينه الغالب يف احلياة
 هايدرس أن يمكن المواد أنّ  اإلمكانية مبدأ (4

 الطاّلب

 ىف متاما الوصفية اللغوية ادةم ماستخدا الميكن
 املوجودة،للقيد  التعلم من الغرض كانو  التعلم،

 وجوب واملعلمني. ولذلك، الطالب من سواء
م اللغة، وهذا هو تتكيف مع ياد ىف تعلختار املو إ

8.الظروف القائمة 6  
                                                           

8 6 Ibid, ٣٥٥ 
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ة وبعد النظر إىل مطابقة املواضيع املستخدم
ا مبستوى مهارات الطالب، فاجلوانب األخرى مم

و هاد يلزم على مراعاهتا الالحق يف إختيار املو 
 سهولة يف استخدامه عند الطالب. 

 للغةااجلانب األول للتيسري يتعلق بتشابه إمنا 
 واردةت الأن املفاهيم واملفردا. رأى الباحث األوىل

 غةلليف هذا الكتاب ترتبط ارتباطًا وثيًقا با
ل حلا. فهذا االلغة األم للطالباإلندونيسية أو 

 ها. رستيسهل الطالب يف فهم اللغة العربية اليت د
لغة ال ومن اجلانب الثاين هو ترتيب القواعد. كان

 سبةنهجيا تاما منااملستخدمة يف هذا الكتاب م
ة ربيبقواعد اللغة العربية واستخدام اللغة الع

الفصحة حىت ميكن الطالب على تعلمه 
 بالسهولة.

وأما اجلانب الثالث هو البسيطة. استخدام هذا 
الكتاب اإلمالء أو إختيار الكلمات البسيطة 
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واملباشرة واملألوفة حبيث ال جيد الطالب املشكالت 
 يف تعليمه.

ة. للغانب األخري هو التوافق باكتساب اوإما اجل
 ظريةنميثل السمة يف هذا الكتاب  املواضيعويعرض 

، ونظرية وهي نظرية السلوكية كتساب اللغةإ
 .ونظرية النازية البنائية، 

كن ميا مموقد إمتأل هذا الكتاب باملبادئ املتقدمة 
ته راسدمقياسه بأن يكون له فرتة زمنية معينة يف 

 وات. ملدة ثالث سن
 المحتويات نطاق (ب

 جملاالتا مثانية على يتكّون احملتويات نطاق جمال أّما
 ومنها :

 األصوات مجال (1
جوانب نظام الصوت تتكون من صوت 

وسوفرا سيكمينتال  (segmental)سيكمينتال 
(suprasegmental.)  أّما صوت سيكمينتال ينقسم
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حروف الساكنة. و على قسمني ومها حروف العلة 
ا سيكمينتال حييط صوت وصوت سوفر 

لهجة، والتجويد، الضغط، السيكمينتال مثل 
 .توقفالو 
 ,(ت يف هذا الكتاب ما ُدرهَس عن جمال األصواو 

  ،ليس فيه )سوفرا سيكمينتالصوت سيكمينتال و 
ءة ب كفان للطالأليها إكلتامها املادة. وما يؤدي  

 بسيطة يف معرفة اصوات اللغة العربية.
 مجال قواعد الكلمة (2

 على جوانب كلمة متعلقة بالصرفّية. ويشمل
الكلمات من خالل عملية  تشكلالصرف دراسة 

ة مليدمج مع مرفيم واحد وآخر. وميّيز مشسوري ع
ة مخسة أنواع وهي الحقة ومضاعف الصرفية على

 ة.الفارغ وتغريات الداخلية وسوفليسي وتعديلة
يف هذا الكتاب مل تشرح تلك األشياء اخلمسة. 

واعد يف وحدة خاصة لبيان الق الباحثا وال جيده
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العربية . ولكنها قد بينت وشرحت بعض املهارة 
ن هذا أسابقا  الباحثتدريبات. وقد شرح وال

الكتاب حيتوى علي ثالث مهارات فحسب. 
وخيلو عن اإلستماع والقواعد. فطبعا كلتا املهارتان 

منا هي تعلم يف درس وإمل تبحثتا يف وحدة خاصة. 
 .الكتاب خر خارجأ

 
 مجال قواعد الجملة (3

هو فرع من فروع علم اللغة اليت تناقش 
خصوصيات وعموميات من اخلطاب، واجلمل، 

ات وشروط، والعبارات. وهو كيفية ترتيب الكلم
  للحصول على الروابط وهذا يعين يف اجلملة.

يف هذا الكتاب مل تشرح مادة النحو. وال جيدها 
واعد العربية . الباحث يف وحدة خاصة لبيان الق

ولكنها قد بينت وشرحت  بعض املهارة 
والتدريبات. وقد شرح الباحث سابقا أن هذا 
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الكتاب حيتوى علي ثالث مهارات فحسب. 
وخيلو عن اإلستماع والقواعد. فطبعا كلتا املهارتان 
مل تبحثتا يف وحدة خاصة. وامنا هي تعلم يف درس 

 .اخر خارج الكتاب
 مجال المعنوي (4

ات ت املعجمية. يتعلم دالالت املفردهو دالال
ال بفصل معىن الكلمة من سياقها. يف هذا اجمل

يشتمل على هومونيم، هومونيم واملتضادات 
 .واملرادفات

  ا. وإمنشياء يف الكتابال جيد الباحث هذه األ
ن كان الكتاب حيتوي على معاين املفردات بدو 
 التفصيلها يف السياقات املختلفة. فاحلاصل، 

 ي الكتاب على هذه اجملال.حيتو 
 البالغية مجال (5

، لغويةال حيتوى اجلانب البالغية على أربع املهارات
 ستماع والكالم والقراءة والكتابة.اإلوهي 
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 اإلستماع .أ
  .شياء يف الكتابال جيد الباحث هذه األ

 ذاكما قد ذكر سابقا، أن أنظمة الكتابة هل
الكتاب تتكون من ثالث مهارات فحسب 

 ذكرتاءة واحملادثة والكتابة فال منها القر 
مهارة االستماع، ألن يهدف هذا الكتاب 
 أن يثقف كفاءة اللغوية مناسبا للقواعد

 وليس كفاءة اللغوية مناسبا لإلستماع
 الكالم .ب

يف كّل  قد وجدتمهارة الكالم كانت و 
 أوالر بتقدمي احلوافهو وحدات. أّما تقدميها 

 دة،العدي هناك التدريباتو . عهاضمبو  امناسب
مستندا من احلوار إجابة األسئلة  مثال

ر واباحلصحيحة مناسبة الجابة اإلار يختوإ
 رغة مع تغيريها.االف وتكميل اجلمل

 القراءة .ج
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ا أمّ و يف كل وحدة املواد من مهارة القراءة. 
بة بتقدمي القراءة مناسفهو  املوادتقدمي 

 التدريبات هلذهوتزداد فيها ب ضعهاامبو 
ءة إجابة األسئلة من القرا املهارات مثال

طيئة اخلصحيحة أو الجابة اإلار يختوإ
 .لقراءةبامناسبة 

 الكتابة .د
 أماو  مهارة الكتابة.املواد من يف كل وحدة 

، ابةبتقدمي التدريبات من الكتفهو تقدميها 
تيب الكلمات لتكون مجلة مفيدة ر ت مثال

يل اجلملة بكلمة الصحيحة وتصنع كموت
رجة وجودة. وتامل اتفرداملفيدة باململة اجل

 ربّيةالع ىل اللغةإمن اللغة اإلندونيسيا اجلملة 
 وعكسها.

 المفردات مجال (6
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 ةموعواجملاملفردات املتنّوعة العربية  كان للغة
ني. الياملتنوعة من أنواع املفردات وصلت إىل امل

م. تعلامل حلاجةختيار املفردات وفقا إولذالك جيب 
ا ر فيهلنظر اليت ينبغي ابعد حتديد املفردات واألمو 
 هي كيفية تقدمي املفردات.

 يف هذا الكتاب كّل وحدات املفردات مناسبة
 نيسياندو تقدمي املفردات بدون املعىن اإل مبوضوعها.

جود الصور لصور. إذن و باشرحها  هابعضو 
ا أمّ يستطيع أن يساعد الطالب لفهم املفردات. و 

 اتردمف 6٠عّدة املفردات املقدمة يف كل الوحدة 
 تقريبا.

 مجال الواقعية (7

الطالب تعلق باملواد اليت تدعم جمال الواقعية ت
إلتقان الكفاءة اللغوية اإلجتماعية. يشري هذا 

إىل مهارات اللغوية لطالب على ختصاص اإل
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جتماعي للمجتمع من قبل أساس السياق اإل
 .الطالب احملتلة

 مجال اللغة األخرى (8

 انبتعلقة باجلو واد املجتد ميف هذا الكتاب مل 
 .ودبالغة وعلم العر  مثالاألخرى من اللغة. 

 
 المواد ختياراإل مجال تحليل على ٤.2 الجدول
 :ماكي عند التعليمية

 ال نعم عناصر المجال رقم
جراء إ .1

 ختيارإ
 المواد

 موادقد اختارت 
 بناء على النظر يفال

 أهداف التعلم

  

 موادختارت إقد 
بناء على النظر يف ال

األّول  القدرة
 بلطال
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 موادختارت إقد 
بناء على أولوية ال

االستخدام  سهولة
 بلطال

  

 موادختارت إقد 
بناء على مبدأ ال

وجود املواد  إمكانية
 ميكن دراستها

  

 نطاق .2
 المحتويات

   جمال األصوات
   جمال الكلمة
   جمال اجلملة

   جمال قواعد املعىن

   غيةجوانب البال

   جمال املفردات
   جمال الواقعية

   جمال اللغة األخرى
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لعربية ا للغةاتعليم ال المواد فى كتاب تدرّج تحليل .2
ج ألّفه مية تمباكبراس جومبانو الحك العالية بالمدرسة

 محّمد إلياس
ض افرت و اد. ج املو ختيار املواد هي تدرّ إاملرحلة بعد كانت و 

 :ايلج املواد مما ييف تدرّ  تنيماكي ناحيتني مهم
 التجمع .أ

 كانت أسس التجمع يف هذا الكتاب مناسبا ملبدأ
واعد اط قأمنالرتبية. ألن املواد يف هذا الكتاب متعلقة ب

رات هااللغة، الىت حتتوى على املهارات اللغوية وامل
ذا هالتواصلية. وحيتوي على املهارات اللغوية يف 

ب اجلمل وتركي الكتاب على تركيب الكلمات وتركيب
 .املعاىن املناسبة بقواعد تركيب اللغة

وأما املهارات التواصلية اليت توجد يف هذا الكتاب 
.  فيمكن إظهاره يف املواد املمثل باحلاالت والوظائف

الت اللغوية احلقيقية احب وجتمع املواد هلذا الكتاب
يع يف املدرسة املوجودة يف املواضع املذكورة. كما املواض
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وكان جتميع املواد حسب وظائفها يوجد يف   البيت.يف و 
كل املواضيع، من حيث لكل املوضوع مادة احلوار 

 الذي يقوم للسؤال والرفض وإعطاء األوامر وغريها.

 وادة مبوأما املهارات التواصلية اليت جتمع حسب ممثل
مانيا ضابة لكتاملتقدمة. وأما يف مواد احلوار، والقراءة وا

ق ماعية التواصلية، من حيث يتحقيف كفاءة اإلجت
 أهداف التواصلية. 

عد وصار التجمع يف هذا الكتاب مناسبة بتجمع قوا
 التناقضاتو  األمثلة اللغوية العلمية مما يناسب باملبادئ

أربع  جديو  مؤش ر بكّل باب األمثلةمبداء  والتعادالت
 وجودر بعلم القواعد. وأّما التناقضت مؤش  و  املهرات

قاعدته خمتلف و  بحثنوّع يف كّل فصل بأبواب مت
ات هر الت مؤّشر بتقدمي أربع املأيضا. ومبدأ التعاد

ن عحث فيه يبإىل أربع املهارات و يطو ر كّل موضوع و 
 قواعد اللغة.
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وية، لرتبئ اإمنا تطبيق مرحلة التجمع هلذا الكتاب باملبد
 لزمولذا لكل املواد ترتابط بكل القسم. من حيث ي

الذي  صلياتواتاب اللغة العربية يصري فعاليا و املواد يف ك
 لقسمل ايدعم تطبيق نظام الرتبية فيه ميكن وجده يف ك
حل ملصااىل من األقسام املرتابطة. من املصاحل الشخصية إ

يف العامة ومن املادي إىل امللخصي. وظهر املواد
 وضوعاملو املوضوع األول إىل الثالث والرابع والثامن، 

ع وضو امل ثالث عشر. على سبيل املثال، يفالتاسع إىل ال
، ولاألول "التعارف" فيه بعض األقسام "اللقاء األ

يت" ، وحديقة البالنفسيةوالتعريف بالنفس، وحالة 
 لكل منهم يوحد يف موضوع واحد فهو التعارف. 

 رتيبتال .ب
وبعد جتميع املواد ليصري قسم أو فصل الدراسة، 

عرض املواد اليت تدعم فاملرحلة بعدها ترتيب املواد يف 
ابتدأ املواد يف هذا   .والدقة يف عملية التعليم بالسرعة
سهل ومرتابط خبربة التعليم اللغة من موضوع الكتاب 
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الطالب والبيئة مما حوهلم كما املواضع التعارف 
وجد  املواضيعواملدرسة واألسرة، مما لكل موضوع من 

 فيه احلوار والقراءة والكتابة والتدريبات. 
 مل ومن ناحية ترتيب إكتساب اللغة يف هذا الكتاب
لى يكن من تعبري املفردات اجلديدة، إمنا يرجى ع

دا جي الطالب ببحث املعاين املقصودة من حيث تذكريه
اط أمن ودقة يف أذهاهنم وأفكارهم وسرعة الفهم. ولكن

ىت حاجلمل املصدري قد استخدام يف املادة األوىل 
 يف املواد بعدها.  أمناط اجلمل التحويلية

لنموية لة ارحوإمنا إعطاء املواد يف هذا الكتاب مرتابطة مب
ب طاللوتربيتهم. كان ثالث املواضيع األوىل يستخدم 

 طالبلدم املبتدئني، واملواضع الرابع إىل الثامن يستخ
شر ث عاملتواسطني، وأما املواضيع التاسع إىل الثال

 يستخدم لطالب املتقدمني. 
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اد اضيع املطبقة هي شرط يف إتقان املو وترتيب مو 
ها يعضبعدها، ألن كل املوضوع من املواضيع يرتابط ب

 البعض من ناحية لغويته أم تركيب لغته. 
ن بأ وقد دلت املواد يف املوضوع األول إىل األخري

مبدئ املوضوعات من مبدئ بسيط إىل جممع، ومن 
 إىل العام. اخلاص

 

د لتدرّج من المواعلى تحليل مجال ا ٤.3 الجدول
 :التعليمية عند ماكي

 ال نعم عناصر مجال رقم
( جتمع املاّدة يف كّل ١ التجمع 

وحدة مؤسس مببداء 
 الرتبوية

  

جتمع  (٢
املاّدة متعّلق 

جتمع  بنماط

جتمع 
 البنيوي

  

  جتمع 
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 املعنوي  قواعد اللغة
( التجمع املستخدم قد ٣

 ناسب

  

رتيب املاّدة قد نظر ت (١ الترتيب 
 من حيث ترتيب

 إكتساب اللغة

  

أن يستند املواد على  (٢
 الطالب حاجو

  

قد رتّبت املاّدة تستند  (٣
املاّدة  ىل نظر على تكوينإ

تقان إلالسابقة شروطا 
 املاّدة التالية.

  

 مناط الرتتيب املستخدم :
ىل إمبداء من العاّمة  ٔا(

 اخلاّصة
مبداء من البسيط  ب(

 ىل اجملمعإ
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العادية إىل  مبداءج( 
 املنحرف

مبداء االتفاق على د( 
 حكم طويلة

 
ة لعربيا للغةاتعليم ال تقديم المواد فى كتاب تحليل .3

ج ألّفه تمباكبراس جومبان ميةو الحك العالية بالمدرسة
 .محّمد إلياس

التقدمي هو مواد التقدمي  يف صفحة الكتاب. وبعبارة أخرى 
يلة للتواصل املواد التعليمية اللغوية الىت قدم بتقدمي املواد وس

إختيارها وتصنيفها من خالل صفحة الكتاب الىت ميكن أن 
8يقرادها القارئ أو الطلالب. 7  

يوجب مراعتها يف تقدمي  الذيعن اجلوانب ماكي  يستخدم
املواد وهو منوذج التقدمي املستخدم مناسب بقدرة كالم 

                                                           
8 7

 Nurhadi, Landasan penyusunan buku ajar bahasa ( القواعد
 .402 ,(التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة
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مؤثّر بنموذج تقدمي  منوذج التقدمي املستخدملطالب و ا
يف  البسيطةاط التقدمي أولوية على مبدأ القواعد اللغة ومن

تطبيق عرض املواد جمّهز بإشارة عن كيفية يم اللغة و تعل
 املختار قد ناسب كيفية تقدميالقواعد فيالوضع احلقيقي و 

مبجال مؤّكد والتقدمي صريح ويستند مببداء بسيط واحلوار 
 يقي.موضوعه حقفعايل وممطيع و 

 ىلإالبيانات املذكورة ىف السابق، حصل الباحث من 
 :يلماكي مما يا مبعايري اجلوانب البيانات املناسبة

م الا لقدرة كوجود منوذج التقدمي املستخدم مناسب .أ
 بالطال

 قدميتوجود منوذج التقدمي املستخدم مؤثّر بنموذج  .ب
 قواعد اللغة

م يتعل يف البسيطةوجود امناط التقدمي أولوية على مبدأ  .ج
 اللغة

بيق تطعن كيفية ال عرض املواد اجملّهز بارشاد وجود .د
 القواعد يف الواقع
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 دوجود كيفية تقدمي املختار مناسب مبجال مؤكّ  .ه
 كيفّية التقدمي االتصايلوجود   .و
 تقدمي املواد البسيط وجود .ز
 وجود احلوار فعايل و ممطيع و موضوعه حقيقي .ح

ي  ماك عند املّواد عن املناسبة بني تقدمي اجلدوال هيهذه و 
 البيانات الىت حصله الباحث.و 

ماكي   المناسبة بين تقديم المواد عند ٤.٤الجدوال 
 لبياناتوا

 ال نعم المعايير رقم

 تقدمي املستخدماملناسبة بني منوذج ال (١
 ةمستوى ذكاء الطاّلب ىف جمال اللغويّ و 

√ 
 

  √ غةلقواعد الاإلرتباط بني منوذج التقدمي و  (٢

ىف  يطةسلبمبدأ ااملناسبة بني امناط التقدمي و  (٣
 م اللغةتعلي

√ 
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يق طبعرض املواد جمّهز بارشادة عن كيفية ت (٤
 القواعد يف الواقع

√ 
 

  √ دؤكّ كيفية التقدمي املختار مناسب مبجال م (٥

 √ االتصايل كيفّية التقدمي (6
 

 √ بسيطالواد تقدمي م (7
 

 √ يع مطتقدمي حوار الفعايل وامل (8
 

 

ة راسداب الإلعداد كت تقدمي املواداملهّمة يف  اجلوانب كان
 :يلاا يممنظر ماكي، الب
 توىتقديم المستخدم ومسالمناسبة بين نموذج ال (أ

 فى مجال اللغويّة ذكاء الطالب
عند ماكي أربعة اشكال ىف جمال التقدمي منها إجراء 

اء املفاضلة، وإجراء األصلية،  وإجراء الداخلية، وإجر 
السياقية. إجراء املفاضلة هي كيفية شرح القواعد 
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ىل متعلم اللغة األوىل. إجراء األصلية هي ٔ  برتمجة ا
استخدام الكائنات، واإلجراءات، واحلاالت لتوضيح 
املعىن. إجراء الداخلية هي استخدام الصّور. وإجراء 
السياقية هي شرح لسياق جمردة الىت تشمل بالتعريف، 

ستعارة، واملعارضة، والسياق واالستبدال، واال
8املتعدد. 8  

ب م هذا الكتااستخدبناء على البيان املذكور، ا
 تاءاجر ، ومها اإلوذجني للعرض التقدميي على األقلمن

م ، أي باستخداالسياقية واإلجراءات التصويرية
 .الوسائل البصرية أو الصور

ري وكان العرض فيه باستخدام السياقية هو التفس
 ىفن إجياد هذا الشرح أو التفسري امللخص. وميك

 التدريبات الىت تدرب الطالب يف تركيب اجلمل
 املختلفة من املثال.

                                                           
8  ٤٠٣املرجع نفسه،   8
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كل   يف وأما الوسائل البصرية أو الصور ميكن إجياده
فصل من فصول هذا الكتاب، الذي يساعد على 

مي تقد ريقةالنمودجني ط هذين مثالفهم املواد املقدمة. 
وية لغ توى الذكارة ومهارةطالب مناسبة مبساملواد ل

 .الطالب
 ةاإلرتباط بين نموذج التقديم و قواعد اللغ (ب

شكل عرض املواد هو طريقة تقدمي احملتوى يف 
و عرض املظهر اجلّيد جيذب اهتمام القارئ  .الكتاب

ىف قراءة الكتاب. هذا اجلانب مهم الهتمام يف إعداد 
 تعليم قواعد اللغة، ألهنا سوف تؤثر على اجلوانب

تعليم قواعد الالنفسية من هؤالء مستخدمني كتاب 
اللغة. بشكل عرض املواد اليت تليب معايري تعلم اللغة، 
ميكن ملستخدم قواعد التعليم نفهم املواد مقدمة 
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بسهولة وهلا حافز قوي إلتقان برامج تعليم اللغة  
 .89كاملة اليت جيري تنفيذها

ج اد منوإمنا قد حتقق العرض التقدميي مبعايري بعض 
 يمة.لعلالعروض التقدميية باستخدام قواعد اللغوية ا

ة أم ماعاجل ولذا يقوم هبا الطالب بالسهولة إما بالتعلم
 بالتعلم الفردي. 

 
ى ف مبدأ البساطةة بين انماط التقديم و المناسب (ج

 تعّلم اللغة
يقّدم هيكل عرض املواد ىف هذا الكتاب بطريقة 

الطالب  عند اد مفهومةاألصلّية لكي يكون املو 
بسهولة. ففى شرح مواده بالغرض والعمل، وأحوال 
يومّية الطالب حىّت يستطيع أن يدفعهم ىف تعليم 

يل الطالب واملّواد فّعال صارت عملّية تدخاملواد. و 

                                                           
8 ٩

 Masnur muslih, Text Book Writing (كتاب نص الكتابة), 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2016),297. 
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من ثالثة عناصر ىف  مثلة حقيقّيةأتوجد ومؤثر. و 
صلّية كما ىف الباب األّول من مادة التعليم طريقة األ

بالتعارف. فوقع الطالب كغرض من مادة  الىت مرتبط
صدقائهم. أمر هم لتطبيق التعارف مع أالتعارف مّث 

نشطة أحوال التعارف نفسه. وهذه أحىّت جتري 
 مناسبة مبهارة الطالب ىف املستوى الثناوّي.

وم عرض الكتاب مبنهج منظ تقدمي نظامّية عن منط
ال جمؤكد اد الصعبة. مّث يإىل املو اد السهلة من املو 

ل سهّ جيب ليتعّلم الطالب ىف كّل املواد. في الذى
ب ّن منوذج عرضه مناسالطالب ىف فهم املواد أل

 مبرحلة منّو الطالب.
يق المواد المجهزة بإرشادة عن كيفية تطب عرض (د

 القواعد في الواقع
اد ىف هذا الكتاب بشكل انتقادّي حتريرّي فعرض املو 

ليصّور ن يرتفع انتقاده أحىت يستطيع الطالب 
اد يم بنفسه مناسب باملواد. ولذالك، املو املفاه
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بالسهولة عند ن يتطّور أالدراسّية ىف الكتاب يستطيع 
أن صيغة عرض املواد تشري هذا اإلحوال الطالب. و 

أن تكون بصفة  اد الرتبويّة الىت متيلال يؤثر بصيغة املو 
 صعب لتطوير.اجلامد و 

 
 مؤّكدكيفية التقديم المختار مناسب بمجال  (ه

اد تناسب تقدمي املواد ىف كّل املوضوع بشكل املو 
تعىن ىف املهارة الىت تؤكد هبا. هذه مناسب املبحوثة 

٩ماكي.برأي  ٠ اد ىف مهارة الكالم،  ىف تقدمي املو مثال 
ّما  ىف مهارة القراءة، وأ. باحملادثةفتقدميها مناسب 

 مبحتويات النص.متصل تقدميها 
 الصريح كيفّية التقديم (و

ّتصالّية  بسهولة الكتاب لفهم، سم الكتاب االاتّ 
خطاء اللغويّة. فبناقص أتقدميه ال يشتمل بو  نظامّيته،و 

                                                           
٩ ٠  Sa'du Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran ( أداة التعلم 

),(Bandung: PT Remaja,2013), 34. 
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 اد. مثالشرح املو استخدام اللغة الرمسّية يوضح 
غري ذلك" ىف مر ك "امأل! واذكر! و استخدام كالم األ

 الكتاب.
 ةتقديم مواد البسيط (ز

خدام ، والدّقة ىف استبسيطالتقدمي الكتاب مببدأ 
رحه حىت يستطيع الطالب أن ضح ىف شاالو املراجع، و 

٩املواد.حمتويات  يطابقوا ىف بالنفسه كالتعارف   ١
 خرىوقات األأ

 ممطيع تقديم الحوار الفعالي وال (ح
 مةقداملالتدريبات و اد املو  يف هذا الكتاب كانت

حث عن يب حوال احلاضر. مثالبتطور الزمان وأ مناسبة
ة القيات واملالية، والعوسائل اإلعالم، اإلقتصاد

 .الدولية
اد يف نعرف أن تقدمي املو السابقة من حتليل البيانات 

املستخدم مناسب  بوجود منوذج التقدمي. هذا الكتاب
                                                           

٩  ٣٤املرجع نفسه، ١
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ب، وجود منوذج التقدمي املستخدم بقدرة كالم الطال
وجود امناط التقدمي ثّر بنموذج تقدمي قواعد اللغة، و مؤ 

علم اللغة، ووجود عرض يف ت البسيطةأولوية على مبدأ 
املواد اجملّهز بارشادة عن كيفية التطبيق القواعد يف 
الواقع، ووجود كيفية التقدمي املختار املناسب مبجال 

تصايل،  ووجود تقدمي ووجود كيفّية التقدمي اإلمؤّكد، 
قدمي املواد يف احلوار الفعايل ، ووجود تةاملواد البسيط

ذا الكتاب يكتمل حىت تقدمي املواد يف همطيع.وامل
 ماكي.نظر الكل جوانب التقدمي بتامة  على  

 ةلعربيااللغة تعليم ال تكرار المواد فى كتاب تحليل .4
مات السادس بمدرسة المعلمين والمعل الفصللطالب 

 تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس
التكرار يف هذا السياق هو شكل شحذ السطوح من املادة 

تأليف قواعد اللغة الرتبية لكي  وهو شوط الذي يَصل يف
التكرار هو . يستطيع فهم املادة عند الطالب يف تعليم اللغة
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خطوة يف تأليف قواعد اللغة التعليمّية حىت يكون سهال 
٩عند الطالب ىف فهمها ٢. 

ىل أربعة أنواع اليت إكي التكرار يف هذا اجملال، ينقسم ما 
ع، الكالم، ستما بأربع املهارات اللغوية وهي :اإل تناسب
لتكرار املواد ميكن استخدامها بطريقتني،  ، الكتابة.القراءة

ومها كيف السبيل التشغيلية وغري التشغيلية. كيفية التشغيل 
قدراهتم النحوية يف شكل أنشطة تقنية التكرار جتسيد 

ستماع والتحدث والقراءة والكتابة. هذا النوع من اإل
نظر والقول، التدريب يستخدم السؤال واجلواب، وال

عرض، والسرد، املواالستنساخ والتدريب، والوصف، و 
والرتمجة. أما بالنسبة للتدريب غري التشغيلي هو نوع التكرار 

م األصوات، وترتيب يلشخذ قواعد اللغة، أي تعل

                                                           
٩ ٢

Nurhadi, Landasan penyusunan buku ajar bahasa ( القواعد
 .414-413 ,(التعليمية، أساس إعداد كتاب اللغة
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 الكلمات، وترتيب اجلملة، وترمجة اجللمة. ينبغى لتكرار
 93هذا املواد مع نوع كيفية التشغيل

كرار تعن اجلوانب اليت يوجب مراعتها يف ماكي يستقدم 
ية ( استخدام تقنية الشحذ لتسريع عمل١املواد، وهي

( ٣استخدام تقنية التكرار املناسب، (٢االستيعاب، 
الىت فيها  ( استخدام املواد٤استخدام التدريبات املتنوعة 

استخدام  (6( استخدام املواد املمتعة، ٥املادة السابقة،
( 7والصور،  الفكاهة والنوادر ثالطريقة املرطبات م

 شعرشحذ الغناء، قراءة ال استخدام منوذج أخرى مثال
دة، الوح اية( استخدام فيها التقييم يف كّل هن8واملسرحية، 

ية، نزل( فيها أنشطة إضافية للطالب مثل الواجبات امل٩
ا درسا ( تكون التدريبات فيه١١(التدريبات اجلّيدة، ١٠

( ليس ١٢ن يتعلمواها، أجيب عليهم و إضافيا عند الطالب 
 فيه التدريبات الكثرية حىت يكون الطالب ممال. 

                                                           
٩ ٣

 403 املرجع نفسه، 
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عداد  إل تكرار املوادبعض اجلوانب املهّم يف  كان
 :مما يايلكي النظر ما بكتاب الّدراسة 

 بيعااستخدام تقنية الشحذ لتسريع عملية االست (أ
هي ة و أّما يف هذا الكتاب مقّدم بتدريبات انتاجي

 كونوالكتابة. وتدريبها مثل تدريبات ل القراءة
 واعاجلمالت وترجيمها وجعل احلوار. كثري من أن

مي تقد نهاالتدريبات لشّدة املادة يف هذا الكتاب. وم
ن مار األسئلة ملادة ألقراءة. تقدمي سؤال اإلختي

ن متعدد وتقدمي تدريب احلوار وتصنيف اجلنس م
ن ملك. الكلمات وإمالء اجلمالت الفراغة وغري ذ

ها عريتلك التدريبات املتنوعة تعمل املادة لتستش
لن  ٬اتاملقدومة يف هناء الوحدة. يف مادة التدريب

ة اسبيكن الطالب مثقال مبادته ألهّنا بسيطة ومن
  صّورال بقدرة الطالب. باإلضافة يف املاّدة تقد م

 كتوضيح ومساعد الطالب يف فهم املادة.
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ة، أو قيمة الثقة كان التدخيل تقدير من العقيد
القيم اجملسدة يف املواقف  والوعي حلقيقة العقيدة أو

٩والسلوك. ٤  مثال فينبغى ىف التدريبات القيم اجلّيد. 
أفس تدريبات احلوار يف هذا الكتاب. يعين كيفية 

 جوابه.السالم و 
 
 

 تكرار المناسباستخدام تقنية  (ب
 شكلالتدريبات يف أي املواد التعليمية يف مي تقد

 ختلفة، وهذا يتوقف جبوانب املهارات اليت يتمامل
أي مادة التعلم التأكيد عليها. استخدم التكرار 

صيغ خمتلفة. على سبيل املثال،  ٣-٢وتشمل من 
يف املواد التعليمية اليت تركز على مهارة الكالم، كان 
تقدمي التدريبات يف هذا الشأن وفقا للجانب الذي 

                                                           
٩  ندونيسّيةمعجام كبري اللغة اإل٤



138 
 

 
 

ملناسبة يف حمادثة مت التأكيد كما وضع العبارة ا
وتكشف عبارة لألصدقاء على أساس األحكام 

 الواردة يف املواد التدريبية.
 ابةالتدريب إلجام شكل يف مهارة القراءة استخدو 

ة املوجود الكتبحمتويات  على األسئلة متعّلقب
 على أنشطة التعلم.

يم تنظ ثاليف مهارة الكتابة، كان تقدمي التدريبات مو 
ها ن دجموفقا لألحكام احلالية، ميكاجلملة املفيدة 

جانب مهارة القراءة  أو مع اجلانب النحوي
 لطالب.

وأما بالنسبة ملهارة اإلستماع، وهذا الكتاب ال يؤكد 
 يف  التمارينات اليت تركز على جوانب مهارات

ستماع الواضحة عند الطالب. ويف جانب اإل
 تقدمي التدريبات مثال شكلالقواعد العربية، كان 

استكمال اجلملة الىت مل يكمل وفقا ألحكام 
املوجودة يف السٔوال، على سبيل املثال، عندما 
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يشكل اجلملة مجلة فعلية وينبغي عناصر أن تتكون 
من أي شيء، سواء يف مذكره أو مٔونثه عن طريق 
تعديل يف ذلك الوقت من النماذج املوجودة يف هذه 

 املستقبل.املسألة، سواء يف املاضي أو احلاضر أو 
 تدريبات المتنوعةاستخدام  (ج

 التكرار يف هذا الكتاب متنوعة مثل شكلكان 
ة جلملر ااالجابة على األسئلة، إنشاء اجلملة، وتطوي

ئلة استخدمت اإلجابة على األس ومطابقة وغريها.
 كملمن برنامج نصي ملهارة القراءة . واستخدم أ

اجلدول جلعل األحكام، ووصف الصور وغريها  
 طوير مهارة الكتابة.لت

 اد السابقة المو استخدام  (د
كانت التدريبات يف هذا الكتاب قد يهدف أيضا 

التدريبات اليت تؤكد  ملهارتني يف وقت واحد، مثال
على اجلوانب النحوية، مث تطبيق هذه العملية ميكن 
أن تكون وفقا ملتطلبات املطلوبة من قبل املعلم، يف 
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ذ التدريبات ملهارة هذه احلالة ميكن للمعلم ينفي
 فبذالك كل املواد مناسب القراءة ٔايضا وغريها.

حىت املواد اجلديدة حيتوى على املواد  خرى.باملواد األ
 يضا.أالقادمة 

 مواد الممتعةاستخدام  (ه
ء خاتعلق مبسرت الكتاب الداللة الىت ت ليس ىف هذا

. قد يكون ذلك يف عملية التدريبات ومضكحها
مات عليالت فيهاومن ٔاسبابه،  التعليم عن التكرار.

 املضحك يف راءي الطالب مثل "ٔاجري حوار".
 
 

 درنوااستخدام طريقة المرطبات مثل الفكاهة وال (و
 والصور

وباإلضافة إىل ذلك، يتم الصور يف مواد التدريب 
وله دوران، باإلضافة إىل الفائدة وحتفيز 

مثابة احلافز لفهم  الصورة للطالب،كانت
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 على تكرارجتد مل ات يف هذا الكتاب.الطالبللتدريب
  .الفكاهة واحلكايات يف هذا الكتاب املادة مثال

ة قراءو  الغناء، خرى مثالاألاستخدام نموذج  (ز
 الشعر والمسرحية
، غناءال خرى مثالاألمل جيد مناذج يف هذا الكتاب 

 . أيًضاقراءة الشعر واملسرحية
 فيها التقييم في كّل نهاية الوحدة (ح

 قيامو واد تكرار امل وظيفة التدريبات يعين ىلإنطر الب
بات تدريال على مقام املواد الرٔىيسّية، فينبغي عليها

ىف كل باب من املواد املدروسة.كان ىف هذا 
 ارةالكتاب التكرار ىف كل باب وهي مناسب بامله

 .املوكدة
الواجبات  ضافّية لطالب مثالإنشطة أفيها  (ط

 المنزلّية
التوضيخ عن أنشطة كانت التدريبات مل يتم 

الطالب وصفيا، هل التدريبات يعمل يف منزل 
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بعد التعليم مباشرة ىف الفصل.  و يعملأالطالب 
يف تطبيقه، يشرح املعلم األنشطة اإلضافية لفظيا و 

بعد أنشطة التعلم ىف الفصل وفقا الحتياجات 
 الطالب.

 فيها تدريبات الجّيدة (ي
 مع كان أجزاء التكرار يف هذا الكتاب تتوافق
 انتقدرات الطالب، من حيث املواد التدريبية، ك

ن املواد بني السهلة و الصعبة للغاية وليس م
اس الصعب جدا. تقدمي املواد التدريبية على أس

اجلمل  ٣-٢مبادئ البساطة  عادة حتتوي من 
 فقط.

 
ان بطالتكون التدريبات فيها درسا اضافيا عند ال (ك

 يتعلمواها
من التدريبات، كانت  ىل جانب الوظيفةإنظر الب

وال أمواد التدريب يف هذا الكتاب شكالن، مها: 
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د الرئيسية، ثانيا تتكون من املواد تتكون من املوا
 ضافية.اإل

 لىتاّن جانب املهارة التدريبات لتكرار أل كانت
على  الطالب، تتعني قد وجد يف عملية التعليم عند

سبيل املثال يف جوانب مهارة الكالم، كانت 
 لفهمر ادريبات تقع بعد مهارة الكالم يفيد تكراالت

 لطالب.
 علموكانت التدريبات تفيذ كمادة رئيسية يف الت

 عليمية تجانب املهارة املعيّنة يف عمل جيدبسبب مل 
ة، كتابال اللغة العربية. على سبيل املثال، يف مهارة
ليت اصة يف أنشطة التعلم ال يوجد فيها املواد اخلا

ة ّيداجلانب مثل كيفية الكتابة اجلتركز على هذا 
وغريها، ولكن استخدم مواد الكتابة ىف شكل 

 ادةامل التدريبات. يف هذه احلالة، تصبح التدريبات
 الرئيسية وينبغي ان يتعلمها الطالب.
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 ة هيتابيف هذه احلالة، فإّن التدريبات ملهارة الك
ذلك ، و املادة الرئيسية وينبغى على الطالب تعلمها

 ىفاصة خبة مل توجد املواد مناسبة مبهارة الكتا ألنّ 
 عملية التعليم.

ب طالليس فيها التدريبات الكثيرة حتى يكون ال (ل
 ممال

كانت التدريبات يف هذا الكتاب مناسب 
ي أمثايل  الوحدةعندالطالب، والتدريبات يف كل 

 سهل عنديهذا ومل يكن قليال. و  مل يكن كثريا
 ام بذلك.الطالب ىف الرتكيز على القي
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  ي ماكالمواد عند  تكرارالمناسبة بين  ٤.5الجدوال 

 ال نعم معايير رقم

استخدام تقنية الشحذ لتسريع عملية  (١
 ستيعاب، اإل

√ 

 

  √ استخدام تقنية التكرار املناسب، (٢

  √ استخدام تدريبات املتنوعة (٣

  √ مواد السابقة،استخدام  (٤

 √   مواد املمتعة،استخدام  (٥

 استخدام طريقة املرطبات مثل الفكاهة (6
 والصور، والنوادر

√  

شحذ  خرى مثالاألاستخدام منوذج  (7
 الغناء، قراءة الشعر واملسرحية

 √ 

  √ حدةلو ااستخدام فيها التقييم يف كّل هناية  (8
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 طالب مثالأنشطة إضافية لفيها  (٩
 الواجبات املنزلية

√  

  √ التدريبات اجلّيدة (١٠

 إضافيا عندتكون التدريبات فيها درسا  (١١
 ن يتعلمواها،أجيب عليهم الطالب و 

√  

 ليس فيه التدريبات الكثرية حىت يكون (١٢
 الطالب ممال. 

√  

 
ة نتيجق و الباحث ىف الساب بناء على البيانات الىت عرضها

تاب الك ذاهد ىف أّن جمال تكرار املوا التحليل منها، عرفنا
ها  ل فييكم ملييم ىف اجملاالت الىت نىل التإحيتاج جّيد. بل 

غري و ء، كعدم طرفة الناظرة، واحلكاية، والشعار، والغنا
حسن بزيادة التدريبات حىت يكون الطالب ذلك. وأ

 فارحني ىف عملّية التعليم.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ

 للغةا عليمت الكتاب يف عن املواد بعد عرض البيانات وحتليلها

 ّمدحم فهألّ  بانججوم متباكرباس احلكومية العالية باملدرسة العربية
 كمايلي : يستنتج الباحث أن فيستطيع إلياس

 اإلختيار مجال .1

ختيار املواد هناك بعض املعايري احملددة اليت إيف جوانب 
. املعايري املتعلقة جيب الوفاء هبا يف إعداد هذا الكتاب

ى املواد. أما بالنسبة للجوانب ختيار وحمتو بإجراءات اإل
ختيار ٔ  ختيار املواد، قد وفق املواد مبعايري اإإجراءات 

ّما ىف جوانب حمتوى املواد، هناك مل تتحقق ٔ  املواد. ا
مثل جمال الصوت، وجمال قواعد املعىن،  بعض املعايري،

وجمال البالغية، وجمال اللغة األخرى. بناء على ذلك 
اب قد أشبع على معايري جمال كتالتحليل فيعترب هذا ال
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ال  ختيار، ألّن إال قليل من معايري نطاق احملتوايات اليتاإل
ال تناسب تشبع يف هذا الكتاب وتلك املعايري ال هتّم و 

 ختيار.ب. فهذا الكتاب قد أشبع جمال اإلللطال

 التدرّج مجال .2

عض ما بهل. و اجملال يتكّون على فئتني جتّمع وترتيبيف هذا 
هّما رطا مش رذلك املعياوكّل معايريمها مشبعان. و  عايري.امل

 الجمم. فهذا الكتاب قد أشبع يف تأليف كتاب التعلي
 التدرّج.

 التقديم مجال .٣

العربية  للغةاتعليم قد أشبع يف هذا اجملال كتاب 
السادس مبدرسة املعلمني واملعلمات الفصل لطالب 
بوجود  .ريبعض املعاي ألّفه حمّمد إلياس جومبانجمتباكرباس 

،  املستخدم مناسب بقدرة كالم الطالبمنوذج التقدمي
ثّر بنموذج تقدمي قواعد وجود منوذج التقدمي املستخدم مؤ 

وجود امناط التقدمي أولوية على مبدأ البساطة يف اللغة، و 
تعلم اللغة، ووجود عرض املواد اجملّهز بارشادة عن كيفية 
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ة التقدمي املختار التطبيق القواعد يف الواقع، ووجود كيفي
املناسب مبجال مؤّكد، ووجود كيفّية التقدمي االتصايل،  

قدمي املواد يف احلوار ووجود تقدمي املواد البسيط، ووجود ت
كذلك تقدمي هذا الكتاب قد أجذب ف. ممطيعالفعايل و 

السادس مبدرسة املعلمني لفصل اطالب ومناسب ل
 .واملعلمات

 التكرار مجال .٤
نعرف أّن تقدمي التكرار يف هذا الكتاب ىف جمال التكرار 

واستخدام تقنية الشحذ لتسريع عملية  دو بوج .جّيد
سب، واستخدام االستيعاب، واستخدام تقنية التكرار املنا

ملواد الىت فيها املادة واستخدام ا ،التدريبات املتنوعة
بات مثل الفكاهة والنوادر ، واستخدام طريقة املرطالسابقة
الشعر واملسرحية، واستخدام فيها التقييم يف  ، قراءة والصور

 كّل هناية الوحدة، وفيها أنشطة إضافية للطالب مثال
ت الواجبات املنزلية، والتدريبات اجلّيدة، وتكون التدريبا

ها، أن يتعلمو جيب عليهم فيها درسا اضافيا عند الطالب و 
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 وليس فيه التدريبات الكثرية حىت يكون الطالب ممال.
بعض اجلوانب مل يكن كامال، كاستخدام املواد  ولكن فيها

 .املمتعة واستخدام منوذج أخرى مثل الغناء

 للغةا التعليم كتاب يفن املواد أنظر إيل خالص نعرف الب

مية متباكرباس جومبانج ألّفه و العربية باملدرسة العالية احلك
 ختياراإل عن تالاكل اجمل يف .مناسبجيد و  حمّمد إلياس

فكذلك مناسب ملستخدم يف  .التكرار  لتقدميا  التدرّج 
 .العربية للغةا ميلالتع

 اإلقتراحات .ب

 نم إما فيه، املادة يكمل أن املؤلف على ينبغى .١
 والصورة اإلستماعو   املفردات ناحية

 ,لزمانا بتطوير املادة يناسب أن فاملؤل على ينبغى .٢

 وغريها مواد االنرتنت مثال

 طرقبال الكتاب هذا يستخدم أن املعلم على ينبغى .٣
 .التعليم عملّية ىف املتنّوعة
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 المراجع قائمة

 
 المراجع العربية .1

 ٢٠١١ ججومبان, العربية للغة تعليم كتاب  ،حمّمد ،إلياس
ر بالجاتحليل كتاب النحو فركتس سستم  سفيان مجيل،
د، مواجام ألفهاچع زكاريا "بنطر الى محتوى ال٤٠

 "ادوتدرج المواد، وتقديم المواد، تقرير المو 
  نان)يوغياكرتا: اجلامعة احلكومية االسالمية سو 

 (.٢٠١٣كاليجاغا، 
للغة ااألسس العامة لمناهج تعليم ، رشدي امحدطعيمة، 
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