
أ  

  إندونيســيا مجــهوريــة        
  الدينيـــة الشــئون وزارة        

  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
  العربية اللغة تعليـم قسم العليا الدراسـات كليـة        

  
  
  

  إعداد الكتاب املصاحب 
  للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية " كتاب التعبري"لـ

  نمية مهاريت الكالم والكتابة لت
  )تطويري جترييب يف معهد عمر بن اخلطاب العايل بسوراباياحبث (

  
  
  

   اللغة العربية تعليمحبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف
  

  اإلشراف                :إعداد
   األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد        إمام فوزي جائز:  الطالب

  كتور احلاج شهداء صاحل املاجسترالد    ٠٩٧٢٠٠٠٧:   التسجيل رقم
        

   اجلامعيالعام
٢٠١٠/٢٠١١  

  



ب  

  االستهالل
  

  ١٧:  سورة القمر مدكرٍ من فَهلْ للذِّكْرِ الْقُرآنَ يسرنا ولَقَد : قال اهللا تعاىل 
  
  

  ٢: ة يسوسف  سورتعقلُونَ لَعلَّكُم عربِيا قُرآنا أَنزلْناه إِنا : وقال أيضا 
  
  

   »القرآن حفظ تعلمون كما العربية تعلموا«: قال  أنهكعب بن أيب عنروي 
  )١١٦. ، ص٧. رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، ج(

  
 



ج  

  اإلهـداء
  

 إىل أمي اليت تسهر الليايل   
  خيفق قلبها شفقة علي ورمحة يب 

  تربيين أحسن تربية
  

إىل أيب يف جوار ربه   
  اوز عن خطيئاتهغفر اهللا مزالته وجت

  تهاوجعله يف فسيح جن
  

 إىل زوجيت   
   املصاعبواجتيازاليت تشجعين على تغلب املتاعب 

  اليت حتول دون حتقيق أهدايف
  

 إىل أوالدي   
  الذين هم قرة عيين

  هم سرت عيين  إلينظرتوالذين إذا 
   احلياةمهوموزالت كل وارتاحت قليب 

  
لنشر اإلسالممعلموها وإىل الذين حيبون اللغة العربية  و  

  نور اهللا قلوم بنوره
 ويهديهم إىل صراط مستقيم

 



د  

  تقديرشكر و

نبينا املرسلني أشرف األنبياء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على   
  : أما وبعد .له وصحبه أمجعنيآ وعلى ،حممد صلى اهللا عليه وسلم

 يف  لنيل درجة املاجستريلميالعالبحث  اكتابة هذفقد من اهللا علي بكمال   
ي ـ من ساعدنوعظيم تقديري لكل، يسرين أن أقدم جزيل شكري تعليم اللغة العربية

   :أخص بالذكر، وهذا البحث يف

غو، مدير اجلامعة اإلسالمية واحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة  -١
  .احلكومية ماالنج

الدراسات العليا اجلامعة مج  برنا، مدير مهيمنالدكتور احلاجفضيلة األستاذ  -٢
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

، رئيس ختصص تعليم اللغة العربية  شهداء صاحل املاجسترالدكتورفضيلة  -٣
، وهو أيضا املشرف األول هلذا البحث وهو اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الذي خطوايت حىت جاء هذا البحث العلمي إىل حيز الوجود
 الثاين الذي دقق النظر يف املشرف ،شيخون حممدالدكتور حممد ذ فضيلة األستا -٤

  كل حروف هذا البحث وبذل كل جهده يف تقومي كل مزاليت
األستاذ الدكتور حممد علي الكامل عبد اهللا، وهو اخلبري األول إلعداد الكتاب  -٥

 املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
ور نصر الدين إدريس جوهر، وهو اخلبري الثاين إلعداد الكتاب املصاحب الدكت -٦

 لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
الدكتور مفتاح اهلدى، وهو اخلبري الثالث إلعداد الكتاب املصاحب لكتاب  -٧

 التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية اجلامعة ختصص الدراسات العليا برنامج يف تـي تذمجيع أسا -٨

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج



ه  

الوالدين احملترمني اللذين قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري  -٩
 .وشجعاين دائما يف طلب العلوم

مدير معهد عمر بن اخلطاب العايل عبد الباسط، وهو مدير معهد عمر بن  -١٠
العايل حيث منحين فرصة إلجراء هذا البحث يف هذا املعهد وساعدين اخلطاب 

 يف احلصول على األدوات اليت حيتاج إليها الباحث
الب وطالبات اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ـط، خوايتأمجيع إخواين و -١١

  .بربنامج الدراسات العليا
 ومجيع األساتذة يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا -١٢
وكذا كل من ال أستطيع أن أذكر أمساءهم واحدا واحدا الذين لديهم يد يف  -١٣

إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز الوجود، ولو بكلمة التشجيع، هلم مجيعا 
 خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

   
  .خري اجلـزاءم اهللا هجزاف

 



و  



ز  

  



ح  

  إندونيســيا مجــهوريــة        
  لدينيـــةا الشــئون وزارة        

  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
  العربية اللغة تعليـم قسم العليا الدراسـات كليـة        

  تقرير املشرفني 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

  . األنبياء واملرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني
  : ع على البحث العلمي الذي حضره الطالببعد االطال  

  إمام فوزي جائز:     اعداد الطالب
   ٠٩٧٢٠٠٠٧ :    رقم التسجيل

ـ    :  موضوع البحث للمـستوى األول   " كتاب التعبري "إعداد الكتاب املصاحب ل
من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية مهاريت الكالم والكتابة          

  )ن اخلطاب العايل بسوراباياتطويري جترييب يف معهد عمر بحبث (
  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس مناقشة البحث

  



ط  

 



ي  

 إقرار الطالب

  :أدناه ، وبيانايت كاآليت أنا املوقّع 

  إمام فوزي جائز  :  االسم الكامل
  ٠٩٧٢٠٠٠٧  :  رقم التسجيل

  بيكاروجنان سوكودونو سيدوأرجو جاوى الشرقية  :   العنوان 
ة اليت حضرا لنيل درجة املاجستر يف تعليم اللغة العربية كلية  أقر بأن هذه الرسال     

  : عنوان  حتتالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج، 
  

للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم " كتاب التعبري"إعداد الكتاب املصاحب لـ
  اللغة العربية لتنمية مهاريت الكالم والكتابة 

  )طويري جترييب يف معهد عمر بن اخلطاب العايل بسوراباياتحبث (

ه احضرا من إبداع بنفسي  ا وكتبتإذا و.  أو تأليف اآلخـر  غرييوما زور
    عى أحد يف املستقبل أا فعال ليست من حبثـي فأنـا أحتمـل              ادا من تأليفه وتبني أ

ة الدراسة العليـا    املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤوليةعلى املشرف أو على كلي         
  جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج

 بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربنـي أحد علـى          ت هذا اإلقرار  حررهذا، و 
  .ذلك

  ماالنج  
  

  إمام فوزي جائز  
  ٠٩٧٢٠٠٠٧: رقم التسجيل 



ك  

  مستخلص البحث

ـ   ،  ٢٠١١إمام فوزي جائز،     ـ " كتاب التعـبري  "إعداد الكتاب املصاحب ل ستوى للم
حبـث  (األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية مهاريت الكـالم والكتابـة              

الدكتور : ، املشرف األول    )تطويري جترييب يف معهد عمر بن اخلطاب العايل بسورابايا        
  األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد: ، واملشرف الثاين احلاج شهداء صاحل املاجستر

  
، مهـاريت الكـالم     "التعـبري "كتاب  تطويري،  اد الكتاب،   إعد: الكلمات األساسية   

  والكتابة
  

:  يف عملييت التعليم والـتعلم، وهـي        مادة التعلم من أقوى العناصر اخلمسة     
وعادة ما يواجه املسؤولون عن الـربامج  ية، مالتعليادة املبيئة والتعلّم و املعلّم و املنهج و امل

اد العلمية التعليمية تلك اليت غالباً ما تأخذ        التعليمية مهمة صعبة هي إعداد وتأليف املو      
 اإلعـداد   -، ولعل هذه الصعوبة راجعـة إىل أن العمليـتني            املنهجي شكل الكتاب 

 إىل جمموعة من املعايري والضوابط والشروط واملواصـفات الـيت           ان حتتاج -والتأليف  
 إندونيـسيا    وكثري من املؤسسات التعليمة يف     .بدوا تصبح كلتامها عملية غري علمية     

 يف تعليم اللغة العربية من إنتاجات املؤلفني يف الدول العربية، ويف            ةتأخذ كتبها املدرسي  
الواقع إن تدريس هذه الكتب يعاين منها كثري من املدرسني والطـالب ألن بعـض               

، م سواء يف التعليم أو يف التعلم   هل  مناسبة فيها ليست واحملتويات البيئية    ة الثقافي احملتويات
املعاهد التابعة  على  من بني هذه املؤسسات مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية اليت تشرف           و

هلا يف تعليم اللغة العربية، ومن بينها معهد عمر بن اخلطاب العايل بـسورابايا، وقـد                
   من سلسلة تعليم اللغة العربيةةأخذت معظم كتبها التعليمي

حب لكتاب التعبري    الكتاب املصا  يكون إعداد كيف  : ومشكلة هذا البحث    
كتاب  العربية وما مدى فعالية استخدام       للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة      



ل  

مصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتعلـيم             
   الكتابةالكالم ومهارة 

ومنهج هذا البحث هو تطويري جترييب، حيث طور الباحث كتاب التعـبري            
طالب املعهـد يف املـستوى      على  وى األول من كتب هذه السلسة، مث جرا         للمست

التجربة والضابطة مـع  : األول يف الفترة الصباحية، حيث قسم الفصل إىل اموعتني          
لـبيت   طالبا عينة للبحث لكل من اموعتني بطريقة عشوائية، واألدوات           ١٦اختيار  

ـ ) ١: (جلمع البايانات   اعتمدها الباحث    ) ٣(املقابلـة،   ) ٢(ائق والـسجالت،    الوث
  االختبار) ٥(االستبانة، ) ٤(املالحظة، 

إن هذا الكتاب   ) ١: (تلخص فيما يأيت    توأما نتائج هذا البحث، فيمكن أن       
املصاحب قد مت إعداده مبراعاة األسس النفسية والثقافية واللغوية وقـد مـر تأليفهـا      

ختطـيط  ، مث مرحلـة   التـدريبات مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط    : مبراحل هي   
الكتابـة  ، مث مرحلـة  )مسودة ( تعبئة خريطة العمل األولية    ، مث مرحلة    خريطة العمل 

مرحلـة  ، مرحلة طباعـة الكتـاب  ، مث مرحلة املراجعة الشاملة، مث  )تبييض  ( الفعلية  
له فعاليته يف تنميـة     لقد كان   و) ٢(،  مرحلة تعديله بعد التجريب   ، مث   جتريب الكتاب 

منهم باالمتيـاز،   % ٤٦،٧٥ طالب، أي    ٧هاريت الكالم وعة التجربة حيث جنح       م
مـن اموعـة    % ٦٨،٥ طالبـا، أي   ١١ومل يرسب منهم إال واحد، بينما رسب        

 للمجموعة الـضابطة،    ٥٧،٩ موعة التجربة و   ٨٦،٨: الضابطة، مع التقدير العام     
 ٩حيث جنح   لطلبة جمموعة التجربة     له فعاليته أيضا يف تنمية مهارة الكتابة      لقد كان   و

 ١٠منهم باالمتياز، ومل يرسب منهم إال واحد، بينما رسب           % ٥٦،٢٥طالب، أي   
 موعة التجربة   ٨٦،١: من اموعة الضابطة، مع التقدير العام        % ٥٦طالب، أي   

  .  للمجموعة الضابطة٥٣،٢و



م  

   باللغة اإلجنليزيةمستخلص البحث
Imam Fauzi Jaiz, 2011, design of the preparation of “The Expression Book from 
the Series of Arabic Language teaching for improving speaking and writing 
skill; an experimental study in Umar bin Al-Khattab Islamic Boarding School 
Surabaya. Supervisor: (1) Dr. Syuhada' Sholih, (2) Prof Dr. Mohamed Shaikhoun 
Mohamed 

Keywords: design of teach-book, improving, Expression Book, Speaking and 
Writing Skill 

The Matters of teaching is one of five elements in studying and learning, that’s; 
methodology, student, teacher, environment and the matters. All of responsible 
and supervisor in this academic faced a big problems for arrange the special book 
like text-book. And this problem must be solving by completion the pre-
requirement, without that, it will be unscientific, meaningless and without result. 

The most Institute of Education in Indonesia make the teach-books in Arabic 
learning from the literature of Middle-East Scholars. In fact, the learning by these 
books faces many problems, because the culture and environment aspect be 
different with Indonesian University Students. That’s like; Asian Muslim 
Foundation and Charity, who manage the institute of learning Arabic Language in 
many district of Indonesia. Especially, Umar bin Al-Khattab Islamic Boarding 
School Surabaya, who makes the Expression Book as the most-used of the 
teaching matters in this case. 

The formula of this research is how to arrange the close-book of The Expression 
Book from the Series of Arabic Language teaching for improving speaking and 
writing skill. And how it will be effectively for increasing it. This research used 
design of developing experimental that the researcher developed the Expression 
Book from the Series of Arabic Language teaching for the level one, so practiced 
it into the university student at level one with divided to two clusters of class, 
which is experiment-cluster and control-cluster, each one 16 students. And the 
instrument-used is (1) Document, (2) Interview, (3) Observation, (4) 
Questionnaire, (5) Examination. 

The result of research is (1) In the arrangement of this close-book, it attend to 
psychological aspects, culture and the conditions of student language and 
processed by collecting phase-texts and exercise models. And after that, used the 
phase programming for working map, and phase writing of first text, phase 
correcting, phase re-correcting support by the expert, phase printing, phase 
experimental and phase re-correction. (2). It denotes that this close-book 
effectively increasing and improving speaking skill for the experiment-cluster, 
because 7 students (46,75%) passed by excellence predicate, and only one student 
who failed, whereas the student control-cluster who failed 11 (68,5 %) and 



ن  

nobody of them received the excellence predicate or very good (jayyid jiddan), 
and this close-book effectively for improving the students-writing skill, that’s 9 
students from experiment-cluster(56,25 %) who passed by excellence predicate, 
and just only one of them who failed, and from the control cluster only 10 
students (56%) who failed. 

 



س  

  ندونيسية باللغة اإلمستخلص البحث
Imam Fauzi Jaiz, 2011, Desain Pengembangan Buku Pendamping dari Kitab 
Ta'bir dari Silsilah Ta'lim Lughoh 'Arabiyah untuk mengembangkan ketrampilan 
berbicara dan menulis : studi pengembangan eksperimen di Ma'had Umar bin Al 
Khattab Surabaya, Pembimbing : (1) Dr. Syuhada' Sholih, (2) Prof Dr. Mohamed 
Shaikhoun Mohamed 
 
 
Kata Kunci : Desain Buku ajar, Pengembangan, Kitab Ta'bir, Ketrampilan 
berbicara dan menulis 
 

Bahan ajar adalah merupakan salah satu dari lima unsur kegiatan belajar 
mengajar, yaitu : kurikulum, pelajar, guru, lingkungan dan bahan ajar. Para 
penanggungjawab bidang akademik sering mengeluhkan kesulitan untuk 
menyusun sebuah bahan ajar yang biasanya berbentuk buku teks. Boleh jadi kunci 
kesulitan ini adalah bahwa penyusunan bahan ajar itu menuntut dipenuhinya 
syarat-syarat yang jika diabaikan, maka ia akan menjadi sia-sia. Banyak lembaga 
pendidikan di Indonesia yang menjadikan buku-buku ajarnya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab dari karya-karya ulama-ulama Timur Tengah. Padahal faktanya 
pembelajaran dengan menggunakan buku-buku ini memiliki banyak problem, 
karena beberapa kandungan budaya dan lingkungan tidak sesuai denga para 
mahasiswa. Diantaranya adalah Yayasan Asia Moslim Al Khoiriyah yang 
mengasuh lembaga-lembaga pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia, diantaranya 
Ma'had Umar bin Al Khattab di Surabaya yang menjadikan Kitab Silsilah sebagai 
bagian terbesar buku-buku ajarnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan 
penyusunan buku pendamping dari Kitab Ta'bir dari Silsilah Ta'lim Lughoh 
'Arabiyah untuk mengembangkan ketrampilan berbicara dan menulis dan apakah 
buku pendamping itu efektif untuk meningkatkan ketrampilan berbicara dan 
menulis 

Penelitian ini menggunakan desain pengembangan eksperimen di mana 
peneliti mengembangkan Kitab Ta'bir dari Silsilah Ta'lim Lughoh 'Arabiyah untuk 
level pertama, kemudian mempraktekkan pada mahasiswa level satu itu dengan 
membagi kelas menjadi dua bagian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol, di mana masing-masng berjumlah 16 mahasiswa. Dan instrumen 
penelitian yang digunakan adalah : (1) Dokumen, (2) Wawancara, (3) Observasi, 
(4) Angket, (5) Ujian. 

Hasil penelitian ini adalah : (1) bahwa dalam penyusunannya buku 
pendamping ini  memperhatikan aspek-aspek kejiwaan, budaya dan kebahasaan 
mahasiswa dan prosesnya melalui fase-fase pengumpulan teks-teks dan odel-
model latihan, kemudian fase perencanaan peta kerja, fase penulisan teks awal, 
fase koreksi, fase koreksi ulang menyeluruh dengan bantuan ahli, fase pencetakan, 
fase eksperimen, dan fase koreksi kembali, (2) dan bahwa buku pendamping ini 
efektif untuk meningkatkan kemahiran berbicara bagi kelompok eksperimen 
ditinjau dari sisi bahwa ada 7 mahasiswa (46,75 %) lulus dengan prestasi 



ع  

istimewa, dan hanya ada satu mahasiswa yang gagal, padahal dari kelas kontrol 
mahasiswa yang gagal ada 11 (68,5 %) dan tidak ada satupun yang mencapai 
prestasi istimewa ataupun baik sekali. Dan buku pendaping ini efektif juga untuk 
meningkatkan kemampuan ketrampilan menulis, yaitu dari sisi bahwa ada 9 
mahasiswa dari kelas eksperimen (56,25 %) yang lulus dengan prestasi istimewa 
dan hanya satu yang tidak lulus, sedangkan dari kelas kontrol ada 10 mahasiswa 
(56 %) yang gagal. 



ف  

   البحثحمتويات
  

  أ   .........................................................استهالل

  ب   ............................................................إهداء

  ج   .....................................................شكر وتقدير

  هـ  ................................. ...................تقرير املشرفني

  و   ...................................االعتماد من طرف جلنة املناقشني

  ح   .....................................................إقرار الطالب

  ط   ................................................مستخلص البحث

  ك   ..................................باللغة اإلجنليزيةمستخلص البحث 

  م  ...............................اإلندونيسية مستخلص البحث باللغة 

  ن   ..................................................حمتويات البحث

  غ  . ...................................................قائمة اجلداول

  أأ   ...............................................قائمة الرسوم البيانية

  ث  

  ١   ...................السابقة والدراسات العام اإلطار: الفصل األول 



ص  

  ٢  .....................................................املقدمة   - أ 

  ٧  ...................................... البحث وأسئلة مشكلة -  ب 

  ٧  .............................................البحث  أهداف -  ج 

  ٨  .............................................البحث  فروض  - د 

  ٨   ...............................................البحث أمهية  - ه 

  ٩  .............................................البحث  حدود  - و 

  ١١  .........................................حتديد املصطلحات   - ز 

  ١٣   ..........................................الدراسات السابقة - ح 

    

  ١٩  ....................................اإلطار النظري :الفصل الثاين 

 وأسس إعداد مـواد  املنهج وعالقته باملقررات التعليمية : املبحث األول   
  ........................مطورة لتعليم اللغة العربية ومراحل إعدادها 

٢٠  

  ٢٠  ..............املنهج وعالقته باملقررات التعليمية  - أ 

  ٢٠  .............................................مفهوم املنهج  -١

  ٢١  ..........................مفهوم املنهج بني القدمي واحلديث  -٢



ق  

  ٢١  ................................املفهوم القدمي للمنهج   -) أ

  ٢٣  ...............................املفهوم اجلديد للمنهج   -) ب

  ٢٣  .......................العالقة بني املنهج واملقررات التعليمية  -٣

  ٢٥  ........................................أمهية تطوير املنهج  -٤

  ٢٧  .........أسس إعداد مواد مطورة لتعليم اللغة العربية   - ب 

  ٢٧  ...........................................األسس النفسية  -١

  ٢٨  ............................................الدافعية   -)أ 

  ٣٣   .........................................االجتاهات -)ب 

  ٣٤  .............................................اجلنس  -)ج 

  ٣٦  ..............................................السن   -)د 

  ٣٨  ............................................الذكاء   -)ه 

الفروق الفردية   -)و 
......................................  

٤١  

  ٤٥  ...........................................األسس الثقافية  -٢

  ٤٥  .........................................مفهوم الثقافة   -)أ 

  ٤٦  ......................................خصائص الثقافة  -)ب 



ر  

املوضوعات الثقافية املقترحة يف تعلـيم اللغـة العربيـة           -)ج 
  ............................................لألجانب 

٤٨  

  ٥٠  ...ملقترحة يف احملتوى الثقايف عن السفر املواقف األساسية ا  -)د 

  ٥٣  ............................................األسس اللغوية  -٣

  ٥٥  ........مراحل إعداد مواد مطورة لتعليم اللغة العربية   - ج 

  ٥٥  ..................................املرحلة التحضريية  -١

  ٥٧  ......................مرحلة ختطيط خريطة العمل  -٢

طريقة بناء الكتاب ومعاجلته للنـواحي اللغويـة          -) أ 
  .....................................والثقافية 

٥٧  

  ٥٨  ..............................نصوص الكتاب  -)ب 

  ٥٩  ..............................مكونات الدرس  -)ج 

  ٦٠  ...........معاجلة املهـارات اللغوية يف الكتاب   -)د 

  ٦٠  ..............تقدمي العناصر اللغوية يف الكتاب    -)ه 

  ٦٠  ...............................األصوات  -)١

  ٦١  ................................املفردات  -)٢

  ٦٥  ................................التراكيب  -)٣

  ٦٧  .......مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط التدريبات  -٣



ش  

  ٧١  ) ........مسودة ( يطة العمل األولية مرحلة تعبئة خر -٤

  ٧١  ) ......................تبييض(مرحلة الكتابة الفعليم  -٥

  ٧٢  .............................مرحلة املراجعة الشاملة  -٦

  ٧٢  ...............................مرحلة طباعة الكتاب  -٧

  ٧٢  ..............................مرحلة جتريب الكتاب  -٨

  ٧٣  .........................مرحلة تعديله بعد التجريب  -٩

مرحلة تطوير الكتاب، وهي مستمرة كلّما اقتضت   -١٠
  ..............................................احلال 

٧٤  

  ٧٥  ............مهارة الكالم والكتابة يف تعليم اللغة العربية :املبحث الثاين 

  ٧٥  ................................الم أو التعبري الشفهي  مهارة الك-أ 

  ٧٥  .....................................مفهوم مهارة الكالم  -١

  ٧٧  ...................أمهية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية  -٢

  ٧٨  .......................الوقت املناسب لتعليم مهارة الكالم  -٣

  ٧٩  ..........ليم مهارة الكالم للناطقني بلغات أخرى أهداف تع -٤

  ٨١  .....................اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم  -٥

  ٨١  .............................................النطق   -) أ



ت  

  ٨١  ...........................................املفردات  -) ب

  ٨٢  ............................................القواعد  -) ت

  ٨٢   .....حمتوى برنامج الكالم أو التعبري الشفهي وطرائق تدريسه -٦

  ٨٣  ..................................احملادثة أو املناقشة   -) أ

  ٨٧   ............................حكاية القصص والنوادر -) ب

  ٨٨   ............اخلطب والكلمات واألحاديث، والتقارير -) ت

  ٨٨   .............................................املقابلة -) ث

  ٨٨   .............................. مهارة الكتابة أو التعبري الشفهي-ب 

  ٨٨   ...................................مفهوم مهارة الكتابة -١

  ٨٩   .................أمهية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية -٢

  ٩١   ........أهداف تعليم مهارة الكتابة للناطقني بلغات أخرى -٣

  ٩٣   .........مراحل تدريس مهارة الكتابة أو التعبري التحريري -٤

  ٩٦   .................مشكالت تعليم مهارة الكتابة وعالجها -٥

  ٩٨   ..............................طرائق تعليم مهارة الكتابة -٦

  ١٠٢   ................................ريتصحيح كراسات التعب -٧



ث  

  ١٠٥   ........نبذة تارخيية عن معهد عمر بن اخلطاب العايل:املبحث الثالث 

  ١٠٥   .......................................نشأة املعهد وتطوره  - أ 

  ١٠٦   ................................مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية - ب 

  ١٠٨   .......................................تهرسالة املعهد ورؤي  - ج 

  ١٠٨   .................................تعليم اللغة العربية يف املعهد  - د 

  ١٠٩   ....................................الكتب املقررة يف املعهد  - ه 

  ١١٣   .........................أهداف تعليم اللغة العربية يف املعهد  - و 

  ١١٤   .كتاب التعبري من بني الكتب السابقة والالحقة يف املعهدمكانة   - ز 

  ١١٦   .......قائمة املدرسني وخلفيات دراستهم السابقة وختصصام  - ح 

    

  ١١٩  ..................................منهجية البحث : الفصل الثالث 

  ١١٩  ..............................................منهج البحث   - أ 

  ١١٩   .....................جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب 

  ١٢٠   ...........................................متغريات البحث  - ج 

  ١٢٠   ............................أدوات البحث ومصادر البيانات  - د 



خ  

  ١٢٢  ...........................................مصادر البيانات   - ه 

  ١٢٣   ..................................... حتليل البياناتأسلوب  - و 

  ١٢٤   ......................................مراحل تنفيذ الدراسة  - ز 

    

  ١٢٨  .................عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها :الفصل الرابع 

ول إعداد الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األ: املبحث األول 
   .................................من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية

١٢٩  

مجع البايانات املتعلقة بتحديد املشكالت عند استخدام : اخلطوة األوىل 
   ..............كتاب التعبري لتعليم الطالب املبتدئني يف املعهد

١٢٩  

ة من كتاب التعبري إعداد املادة التعليمية املستمد: اخلطوة الثانية 
  للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية

١٣١  

  ١٣٣  مراجعة اخلرباء للمرة األوىل: اخلطوة الثالثة 

  ١٣٤  تصحيح املادة اليت سبق إعدادها من قبل: اخلطوة الرابعة 

  ١٣٤  تطبيق املادة التعليمية لفئة قليلة من الطالب: اخلطوة اخلامسة 

  ١٣٤  مراجعة اخلرباء للمرة الثانية: دسة اخلطوة السا

  ١٣٥  تصحيح الكتاب املصاحب للمرة الثانية: اخلطوة السابعة 



ذ  

  ١٣٥  طباعة املادة التعليمية: اخلطوة الثامنة 

    

جتريب فاعلية استخدام الكتاب املصاحب لكتاب التعبري : املبحث الثاين 
ة لتعليم مهارة للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربي

  الكالم والكتابة

١٣٦  

  ١٣٦  اختيار اموعة الضابطة وجمموعة التجربة   -أ

  ١٣٦  تطبيق املادة اليت سبق إعدادها موعة التجرية -ب

  ١٤٦  االمتحان البعدي للمجموعتني، بعد متام التجربة -ج 

  ١٤٦  اختبار مهارة الكالم -١

ي ملهارة الكالم عرض بيانات نتائج االمتحان البعد -٢
  وحتليلها ومناقشتها

١٤٧  

  ١٥٧  اختبار مهارة الكتابة -٣

عرض بيانات نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكتابـة         - ٤
  وحتليلها ومناقشتها

١٥٩  

  ١٦٤  مناقشة نتائج البحث: املبحث الثالث 

  ١٦٤  مناقشة استبانة اخلرباء وتقييمام  -أ 



ض  

  ١٧٤  درس كتاب التعبريمناقشة استبانة املدير وم -ب

  ١٧٦  مناقشة استبانة  طالب املستوى األول -ج 

    

  ١٧٩   ............نتائج البحث والتوصيات واملقترحات: الفصل اخلامس 

  ١٧٩   ..............................................نتائج البحث  - أ 

  ١٨١  . ................................................التوصيات - ب 

  ١٨٢   ................................................املقترحات  - ج 

  ١٨٥   ............................................قائمة املصادر واملراجع

    

    املالحق

    الكتاب املصاحب لكتاب التعبري :امللحق األول 

    بريدليل املعلم للكتاب املصاحب لكتاب التع :امللحق الثاين 

قائمة الكلمات اجلديدة للكتاب املصاحب لكتاب  :امللحق الثالث 
  التعبري

  

    علي الكامل عبد اهللاحممد حتكيم األستاذ الدكتور  :امللحق الرابع 



غ  

    حتكيم الدكتور نصر الدين إدريس جوهر :امللحق اخلامس 

    حتكيم الدكتور مفتاح اهلدى :امللحق السادس 

 ستبانة ملدير معهد عمر بن اخلطاب العايلاال: امللحق السابع 
  لطالب ومدرس كتاب التعبري يف املستوى األولو

  

 كتاب التعبري يف املستوى أسئلة مقابلة مدرس: امللحق الثامن 
  األول

  

     املديرأسئلة مقابلة: امللحق التاسع 

    أسئلة االمتحان البعدي ملهارة الكالم: امللحق العاشر 

 ومعايري دليل االمتحان ملهارة الكالم : عشر امللحق احلادي 
  التقييم

  

     الكتابةأسئلة االمتحان البعدي ملهارة: حق الثاين عشر لامل

معايري التقييم لالمتحان البعدي ملهارة  :  عشرلحق الثالثامل
  الكتابة

  

  



ظ  

  قائمة اجلداول
 

  صفحة  موضوع  رقم

ق الذات يف تعليم مهارة الفرق بني الطريقة التقليدية وطريقة حتقي  ٢،١
  الكالم

٩٨  

  ١١٠  الكتب املقررة يف املعهد  ٢،٢

  ١١٧  قائمة أمساء املدرسني يف معهد عمر بن اخلطاب  ٢،٣

  ١٤٨  نتائج االستبانة لتقييمات حتكيم اخلرباء  ٤،١

  ١٥٥   االستبانة ملدير املعهد ومدرس كتاب التعبرينتائج  ٤،٢

 يف املستوى األول يف الفترة  االستبانة لطالب املعهدنتائج  ٤،٣
  الصباحية

١٥٨  

  ١٦٩  دليل تصنيف درجات  االختبار   ٤،٤

  ١٧٠  نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم لطالب موعة التجربة  ٤،٥

  ١٧١  تفسري نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم لطالب موعة التجربة  ٤،٦

  ١٧٢  م لطالب اموعة الضابطةنتائج االمتحان البعدي ملهارة الكال  ٤،٧

تفسري نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم لطالب اموعة   ٤،٨
  الضابطة

١٧٣  



أ أ  

املقارنة بني نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم لطالب جمموعة   ٤،٩
  التجربة واموعة الضابطة

١٧٤  

  ١٧٥  ة التجربة لطالب موعالكتابةنتائج االمتحان البعدي ملهارة   ٤،١٠

  ١٧٧  نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم لطالب اموعة الضابطة  ٤،١٢

 لطالب جمموعة الكتابةاملقارنة بني نتائج االمتحان البعدي ملهارة   ٤،١٤
  التجربة واموعة الضابطة

١٧٨  



ب ب  

  قائمة الرسوم البيانية
  

  صفحة  موضوع  رقم

  ٢٤  نهجللم) Ralp Tayler(تصنيف تايلر   ٢،١

  ٢٥  للمنهج) Wheeler(هو تصنيف هيلر   ٢،٢

 
 
 

 



  األول الفصل
  السابقة والدراسات العام اإلطار

  
   املقدمة  -  أ 

   البحث وأسئلة مشكلة  - ب 
   البحث أهداف - ج 
   البحث فروض - د 

   البحث أمهية  - ه 
   البحث حدود -  و 

   حتديد املصطلحات -  ز 
 الدراسات السابقة  - ح 



  األول الفصل
  السابقة والدراسات العام اإلطار

  
  املقدمة-١

اً وتطويراً للنـاطقني بغريهـا، يف       يأيت االهتمام باللغة العربية، تعلما وتعليم     
أولويات عمل املؤسسات اإلسالمية للتربية واملدارس واجلامعات، باعتبارها لغة القرآن          
الكرمي والسنة املطهرة، مث بوصفها لغة التراث الديين والثقايف اإلسالمي، وإحدى أقوى           

  .اريةالوشائج والروابط بني املسلمني، وأحد عناصر هويتهم الثقافية واحلض
 لَعلَّكُم عربِيا قُرَآنا أَنزلْناه إِنا: القرآن الكرمي    يف   وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل    

بأنه تكلم بالعربية ونفى عن نفـسه  صلى اهللا عليهوسلم     وقد افتخر الرسول     ١تعقلُونَ
 أنـا ":  وقـال    ٢".أنا من قريش ونشأت يف بين سعد، فأىن يل اللحن         : "اللحن وقال   

  .٣"بكر بن سعد لسان ولساين قريش من أنا أعربكم
 تعلمـوا : " مقالته املـشهورة     رضي اهللا عنه  وقد أثر عن عمر بن اخلطاب       

، وقد ضعف بعض العلماء نسبة هذا القول        ٤"املروءة يف وتزيد العقل تثبت فإا العربية

                                                
 ٢ : يوسفالقرآن، سورة  ١
الطبعة األوىل ،  ،فؤاد علي منصور :  حتقيق ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي٢

  ٣٤١. ص)  ١٩٩٨ ،دار الكتب العلمية، بريوت( الد الثاين، 
 عبد الدين جالل(، مرسال السعدي ديزي بن حيىي عن سعد ابنرواه : ، وقال السيوطي ٢٠١ .املرجع نفسه، اجلزء األول، ص ٣

 ،بريوت(اجلزء األول،  ،النبهاين يوسف : حتقيق، الصغري اجلامع إىل الزيادة ضم يف الكبري الفتح  :السيوطي بكر أيب بن الرمحن
  :األلباين نوح احلاج بن الدين ناصر حممد(؛ وحكم عليه األلباين بأنه موضوع )٢٥٢. ، ص)م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٣،  الفكر دار

 العربية املمكلة - الرياض(اجلزء الرابع ، األوىل : الطبعة، األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة
معناه صحيح ولكنه : ، وقال العجلوين )١٦٨٩: ، رقم احلديث ١٨٥.  ص)م ١٩٩٢ / هـ ١٤١٢ ، املعارف  دار،السعودية

 للمفسر الناس ألسنة على االحاديث من اشتهر عما االلباس ومزيل اخلفاء شفك، العجلوين حممد بن إمساعيل(ال أصل له 
 )٢٠١-٢٠٠. ، ص)م ١٩٨٨- ـه ١٤٠٨  ،العلمية الكتب  دار،لبنان – بريوت(اجلزء األول ، احملدث

بـريوت،  (ء الثاين   اجلز ، األوىل الطبعة،  زغلول بسيوين السعيد حممد : حتقيق،  اإلميان شعب،  البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو ٤
 ٢٥٧. ، ص) هـ١٤١٠، العلمية الكتب دار



: هللا ولكن بلفظ    ، ونسبها ابن عساكر إىل اإلمام الشافعي رمحه ا        ٥إىل عمر بن اخلطاب   
  ٦املروءة يف وتزيد الفضل تثبت فإا العربية تعلموا

 مر أن: "األشعري موسى أيب إىل كتبوروي عن عمر بن اخلطاب أيضا أنه   
  ٧."الكالم صواب على تدلُّ فإنها العربية، بتعلم قبلَك من

، ومـن   ثاولذا اشتد إقبال الناس على تعلم اللغة العربية وتعليمها قدميا وحدي          
بني ذلك ما قدمته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، فقد ألفت اجلامعة         
سلسلة تعليم اللغة العربية اليت تعترب من أهم وأكرب السلسالت يف تعليم هـذه اللغـة،     

دف إىل تعليم غري العرب هذه اللغة يف مدة لسنتني فقط من الـصفر إىل مـا           حيث
  . اجلامعات العربية أو أية جامعة  تكون لغة تدريسها اللغة العربيةيؤهلهم للدراسة يف

وقد استخدمت هذه السلسة يف تعليم اللغة العربية يف كثري من املؤسـسات             
مؤسسة مسلمي آسيا جبميع معاهدها التابعة هلا، منها معهد عمر بـن            التعليمية، مثل   

 إىل  ٢٠٠١ يومنا هذا، من سـنة       اخلطاب العايل يف سورابايا، منذ قيام هذا املعهد إىل        
  .اليوم

والذي يالحظ من كتب سلسة تعليم اللغة العربية اليت أصدرها جامعة اإلمام       
حممد بن سعود اإلسالمية واليت استخدمها معهد العلوم اإلسالمية والعربية من سـنة             

عة ها أيضا مؤسسة آسيا اخلريية مع مجيع املعاهد التاب        ت إىل اآلن، واليت استخدم    ١٩٩٥
هلا، منذ أول نشوئها إىل الوقت الراهن، مثل معهد عمر بن اخلطاب يف سورابايا التابع               

 أن هذه الكتب وخاصة كتاب التعبري للمـستوى         ، يالحظ جلامعة حممدية سيدوأرجو  

                                                
، ، الرسـالة  مؤسسة بريوت،( اجلزء الثاين الثالثة الطبعة، الشرعية اآلداب، مفلح ابن املعروف ب املقدسي مفلح بن حممد اهللا عبد ٥

  ١٢٨. ص، )م١٩٩٩ هـ،١٤١٩
 من حلها من وتسمية فضلها  وذكرتاريخ دمشق، عساكر بابن املعروف الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة ابن احلسن بن علي ٦

بريوت، دار ( اجلزء الواحد واخلمسون   ،  الطبعة األوىل،شريي علي:  حتقيق، وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز أو االماثل
  ٣٥٤. ، ص)هـ - ١٤١٩  الفكر للطباعة والنشر،

 ١٩٨٩) الرسالة مؤسسةبريوت، (، اجلزء العاشر واألفعال األقوال نسن يف العمال كرت ،اهلندي املتقي الدين حسام بن علي ٧
 ٢٩٥١٠: ، رقم احلديث ٥٢٠. ، صم



لطالب الناطقني بلغات أخـرى الـذين   مراعاة وتلبية حلاجات ا ألّف وقدم قداألول،  
ودليل هذا أن املوضوع األول من هذا الكتاب التعليمـي          تعلموا يف العربية السعودية،     

أول كتاب من هذه السلسلة الذي قدم ألول دارس للكتاب، هو السفر            يف  الذي هو   
وهذا مناسب هلم، يف تلك البئية، ألم جاؤوا من بالد كثرية، وسافروا إىل             . بالطائرة

 الذين تعلموا اللغة العربية     السعودية بالطائرة، ولكنه غري مناسب للطالب اإلندونيسيني      
يف وطنهم ويف دولتهم، يف منطقتهم ويف مكام وبيئتهم، ومل يسبق هلم السفر ـذه               
الوسيلة، وإذا كان املوضوع األول من هذا الكتاب هو السفر بالطائرة، فكان الطالب             

ليـا،  ، ألم حتدثوا عن شيء عرفوه ذهنيا ومل مير عليهم يف حيام اليومية عم             حمتارين
واألسوأ منه أن ما أصاب املدرسـني       . فاملوضوع يف اجلانب والطالب يف جانب آخر      

مثل ما أصاب الطالب متاما، فكثري منهم مل يسافروا ذه الوسيلة، فكيـف يعلمـون          
. طالم شيئا مل يعملوه ومل يطبقوه، واملوضوعات األخرى من هذا الكتاب مثل هذا              

إن  بـل    يف املزبلة،    إلقائهيئ أو غري مناسب البد من       وهذا اليعين بأن هذا الكتاب رد     
الكتاب ممتاز يف جماله، ولكن بعض حمتوياته حيتاج إىل تبديل وتطوير، وهذا التطـوير              

  .خدمتنا هلذا الكتابيقع يف نطاق 
إن اللغة كلما كان تعلمها قائما علـى فهـم   : "قال الدكتور صالح الدين     

  ٨".ه، كان ذلك أدعى إىل حسن تعليمها وتعلمهالطبيعة املتعلم وإدراك لسيكلوجيت
هذا يعين الدعوة إىل تعليم اللغة وتعلمها منطلقا من طبيعة املتعلم وثقافتـه             و

فاملدرس دائما جيب عليه أن يتذكر تالميذه، وسـنهم، ومقـدرم           . وخرباته السابقة 
ما يناسب الذكي،   العقلية والعلمية، وما يالئمهم وما اليالئمهم، وخيتار هلم من املادة           

  ٩.واملتوسط، والغيب منهم

                                                
دار القلم ، كويت (، الطبعة األوىل أسسه وتطبيقاته: تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية : حممد صالح الدين علي جماور  ٨

 ٦٣. ، ص)، دون سنة 
. ص) م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤الدار املصرية اللبنانية، (، الطبعة الثانية، العربية بني النظرية والتطبيقتعليم اللغة : حسن شحاتة  ٩

١٤ 



وهذا هو واجب املدرس حني خيتار لطالبه احملتوى التعليمي والكتاب املقرر           
أو املنهج الدراسي، ولكن الذي أراه أن املعلمني يف بلدنا أخذوا كتبا ألفها العرب يف               

لفاظ غريبـة ال   فيه أتبلدهم، ويف بيئتهم وثقافتهم، جبميع ما فيه وما عليه، وإن ورد          
ندونيسية، أو ألا ثقافة اختص ا      اإلبيئة  التعرف وال تفهم، إما ألا غري موجودة يف         

، يف كتاب   "قمر الدين "أهل هذه اللغة، وأوضح املثال على هذا هو ما ورد من كلمة             
العربية للناشئيني، فإن الطالب اإلندونيسيني صعب عليهم فهم هذه الكلمة، ألا اسم            

 يوجد هذا الطعام يف هذا البلد، ولذا وجدنا املدرسـني        رفه العرب، وال   شعيب ع  لطعام
       ؟، ما شكله ؟، وكيف طعمه ؟، ومم         طعام هو  يف حرية يف بيان معىن هذا الطعام، أي  

، ولكن املقرر يكلفنا بفهم هذه الكلمـة        ة ما وجدنا أجوبة عنها    يصنع ؟، أسئلة كثري   
 هذه الكلمة يف هذا الكتاب كثري، وإن كـان          رغما عن أنفنا، حنب أو الحنب، وغري      

  . للناطقني بلغات أخرىذا الكتاب املقرر كما قالوا مؤلف خباصةه
الكتابة للطالب من خالل هذا الكتاب مهم    الكالم و هذا مع أن تعليم مهارة      

مها مهارتا اإلنتاج للغة، ومها مهارتان جيب من االهتمام ما،          لكتابة  لكالم وا جدا، فا 
ياس الكفاءة اللغوية وكفايتها اليتأتى إال ما، واملدرس اليعلم هل الدارس يفهم            ألن ق 

  .الدرس أو ال بدون الكالم أو الكتابة
  :تطبيق تعليم هذه السلسلة مشاكل منها الواقع يف جتربتنا أن ويف 

 بعض احملتوى الثقايف مل يكن مناسبا لطالب - ١
 ابة، وخاصة أم من املبتدئينيتفاعل الطالب للغة العربية ضعيف، كالما وكت - ٢
بعض احملتوى البيئي للكتاب مل يكن مناسبا للطالب، ألن الكتاب يتحدث عن             - ٣

 .أمساء املدن اليت مل يكونوا يعرفوا هم واملدرسون
رجوعهم من أماكن عملهم يف املـساء،        بعض الطالب يتعلمون يف املعهد بعد      - ٤

 قلـة أوقـام   ، مما يؤدي إىلأو يذهبون إىل أماكنهم بعد رجوعهم من املعهد    



للمذاكرة واملراجعة، وهذا يتطلب إعداد مواد دراسية تناسبهم وهم على هذه           
 .احلالة

صعوبة تكوين البيئة اللغوية، ألن الطالب اليسكنون مجيعا يف سكن الطالب،            - ٥
ا، أو ألم مشغولون بأعمـاهلم      الغرف مايكفيهم مجيعا لإلقامة فيه    توافر  لعدم  
 ةب املعيشلكس

وهلذه األسباب واملشاكل أرى أن هذا الكتاب حيتاج إىل تطوير ليتناسب مـع    
بيئة الطالب وثقافام وملراعاة الفروق الفردية لديهم، وماسبق هلم من املعارف اللغوية            
والثقافية، وألجل التكيف باجلوانب النفسية واالجتماعية عندهم، وهذا شيء حيتـاج           

  .إليه معهدنا حاجة ماسة
اليعين أن الباحث أراد إلغاء اهلدف األساس لتعليم اللغة العربية، وهـو            وهذا  

متكني الدارسني من االتصال مبتحدثي العربية، وتيسريهم يف حتقيق ما ينـشدونه مـن     
  ١٠. أغراض يف جمتمعام

  .مواقف أساسية، ومواقف ثانوية، ومواقف نادرة: فاملواقف اللغوية ثالثة 
 يتفق أغلبية الطالب العرب على أن األجانب يتوقع         هي اليت : املواقف أساسية   

هي اليت يتفق أغلبية الطالب العـرب علـى أن     : أن ميروا ا كثريا، واملواقف لثانوية       
األجانب يتوقع أن ميروا ا أحيانا، واملواقف الثانوية هي اليت يتفق أغلبيـة الطـالب               

  ١١.لعربيةالعرب على أن األجانب يندر أن ميروا ا يف البالد ا
فالسفر بالطائرة، وإن كانب من املواقف األساسية عند االتـصال مبتحـدثي            
العربية، ولكن تعلميه للطالب املبتدئني يف خربة الباحث من املشكلة الكبرية، ولذا يود             
الباحث أن يبدأ يف تعليمهم من املواقف احمللية، وتعريفهم ا، وتدريبهم عليها، بغيـة              

  .  األساسية كما ورد يف الكتاب األصلالوصول إىل املواقف
                                                

مكة املكرمـة، جامعـة أم القـرى،    (، األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،   ١٠
  ٢٩. ، ص) م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢

  ٦٢. ، صاملرجع نفسه ١١



  البحث وأسئلة  مشكلة-ب
  :ويف هذه الرسالة يود الباحث أن جييب عن األسئلة اآلتية 

 الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب       يكون إعداد كيف   - ١
 سلسلة تعليم اللغة العربية ؟

ستوى األول مـن    كتاب مصاحب لكتاب التعبري للم    ما مدى فعالية استخدام      - ٢
  ؟الكتابةالكالم وكتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتعليم مهارة 

 
  البحث  أهداف-ج 

واألهداف اليت يريد الباحث أن يتوصل إليها من خالل كتابة هذه الرسالة هي         
:  

تطوير وتأليف كتاب مصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتـب        - ١
 سلسلة تعليم اللغة العربية

كتاب مصاحب لكتاب التعـبري للمـستوى       فعالية استخدام    دىمعرفة م  - ٢
 الكتابةالكالم و يف ترقية مهاريتاألول من كتب سلسلة اللغة العربية 



  البحث  فروض-د 
  :فرض هذا البحث هو 

إن استخدام كتاب مصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من سلسلة تعليم           
، الب للغة العربية ورفع مـستواهم اللغـوي        الط  تعلم اللغة العربية يطور ويزيد فعالية    

  وخباصة يف مهاريت الكالم والكتابة
 
  

  البحث أمهية -هـ 
هذا البحث له أمهيته من الناحية النظرية والتطبيقية، للباحـث وللمعهـد،       إن  

  .ولألمة
 الناحية النظرية  -١

يـسهم يف إملـام   يستطيع أن هذا البحث العلمي  ن  إمن الناحية النظرية    
  الكتب التعليمية  الالزمة توافرها يف إعداد   النظريات والقواعد   تطوير  وإتقان و 

للمعلمني للغة العربية من أبناء األمة اإلسالمية وللخرباء واملتخصصني، وخاصة      
لواضعي املناهج الدراسية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغـات أخـرى يف             

 ية إىل اجلامعةاملراحل التعليمية املختلفة، من املدارس االبتدائ
  الناحية التطبيقية -٢

أن يطبق هذه األسس والقواعـد  الباحث  من الناحية التطبيقية يستطيع       ) أ 
، لبيان إن كان صاحلا أو مناسـبا،   كتاب ما أييف تطوير كتاب ونقد  

 الكالم  حيتاج إىل يتصحيح ليتناسب مع الدارسني، لترقية مهارم يف       أم
  .الكتابةو

يعلم فيه الباحث هذه اللغة منذ عشر سنوات        وله أمهيته للمعهد الذي       )ب 
 املشاكل قائمة، وحماولة احللول هلا مـستمرة، ويرجـو          حيثماضية،  

   هذه املشاكلإسهاما يف حل بعضالباحث أن يكون هذا البحث 



 اإلندونيسني، ألن أكثرنا     اإلسالمية، وخباصة حنن   وله أمهيته أيضا لألمة    )ج 
ية من الدول العربية ومن املؤلفني      ة لتعليم اللغة العرب   ييأخذ كتبا مدرس  
 وإن كانوا من املتخصصني يف تعلميم اللغـة      ، وهؤالء يف الدول العربية  

 حسب اجتاهـات  تألففإن كتبهم قد العربية للناطقني بلغات أخرى،  
تـاج إىل تطـوير     حتمؤلفيها ومعارفهم وثقافتام، وأكثر هذه الكتب       

ة ليتفاعلوا مع هـذه اللغـة،       ليتناسب مع بيئة طالبنا وثقافام اللغوي     
ولتكون اللغة قابلة للتنفيذ يف حيام اليومية، وليتعلموا ما حيتـاجون           

يرجو الباحـث أن    لذلك  . إليها يف حديثهم اليومي وكتابام اليومية     
يكون هذا العمل بعثا لنا يف هذا اال ودفعا لنا إىل التقدم يف تعلـيم               

لغة العربية خدمة هلذا الدين الذي   لمة  اللغة العربية وخدمة هلا، ألن اخلد     
  .دين سواهمن  عند اهللا ليس

  
  البحث  حدود-و 

هذا البحث ينحصر يف تأليف كتاب مصاحب لكتاب التعبري   : احلد املوضوعي    - ١
للمستوى األول  من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية، ويكون هذا التأليف هو             

يف والبيئي للكتاب مناسبا للطالب     تغيري يف بعض املواضيع ليكون احملتوى الثقا      
، لتكون اللغة قابلة للتنفيذ والتحدث اليومي فيما         وملبيا حلاجام  يف إندونيسيا 

وميتد احلد املوضوعي أيـضا     ،  ا تطبيقه تقل إمكانية بينهم، الجمرد علم ومعرفة     
 تأليف دليل املعلم هلذا الكتاب، ليكون مرشدا ملـن أراد أن يقـوم              إىل هدف 
ا الكتاب ولتكون خطوات تدريسه موافقة ومناسبة للنظريات الـيت          بتعليم هذ 

خلرباء واملتخصصون يف هذا الفن، وإىل تأليف املعجم للكلمات اجلديدة     قررها ا 
 .يف الكتاب ملساعدة الطالب يف دراستهم



التطوير يف هذا البحث يكون من الدرس األول إىل الدرس السابع يف الكتاب             
 إىل ستة دروس، ويف التجربة سيطبق الباحث مخسة       األصل، وسيحوله الباحث  

دروس منها لطالب املعهد يف املستوى األول يف الفترة الصباحية يف اموعـة             
 التجربة

هذا البحث من حيث الزمان يكون يف النصف الثاين من السنة           : احلد الزماين    - ٢
  م ٢٠١١ / ٢٠١٠الدراسية 

مر بن اخلطاب يف سورابايا قسم      معهد ع هو  هذا البحث   مكان  : احلد املكاين    - ٣
لتابع ملؤسسة مسلمي آسيا اخلريية، يف املستوى األول       تعليم اللغة العربية للبنني ا    

 :يف الفترة الصباحية، وأما األسباب اليت جعلتين أختار هذا املكان، فمنها 
 أن هذا املعهد يهتم بتعليم اللغة العربية وتعلمها جبميع مهاراا األربعة  ) أ 
املعهد يهدف إىل تعليم اللغة العربية باللغة العربيـة، وإعـداد           أن هذا    )ب 

طالبه ألن يلتحقوا مبرحلة البكالوريوس يف العلوم الشرعية اليت تكون          
 .لغة تدريسها اللغة العربية

أن هذا املعهد من أكرب املعاهد العصرية يف جاوى الشرقية اليت تأخـذ              )ج 
 جات الدول العربيةكتبها املدرسية ومقرراا الدراسية من إنتا

أن هذا املعهد قد عاىن كثريا من مشاكل تدين كفـاءة اخلـرجيني يف                ) د 
مهارات اللغة العربية وخاصة يف مهارة الكالم والكتابة اللتـان مـن            
مهاريت اإلنتاج للغة، وأما يف مهارة االستماع ومهارة القراءة، فكـثري           

 .من الدارسني واخلرجيني يسيطرون عليهما سيطرة كافية
 



   حتديد املصطلحات-ز 
موضوع هذا البحث هو  تأليف الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى 

حبث : الكتابة تعليم اللغة العربية لتنمية مهاريت الكالم واألول من كتب سلسلة 
 يف معهد عمر بن اخلطاب العايل بسورابايا، ويود الباحث أن يبني  جترييبتطويري

على حنو دث ملن يفهم معانيها حتاديا من األخطاء اليت قد معاين هذه املصطلحات تف
  :  يريده الباحث مغاير ملا

هو جزء من الكتب املدرسية ال من مادته األساس، بل : الكتاب املصاحب  - ١
من املواد املساعدة، كاملعجم وكتاب التمرينات التحريرية، وكتاب التمرينات 

 ١٢.الصوتية، وكتب املطالعة املتدرجة، وكتاب االختبارات ومرشد املعلم
ت الثقافية والبيئية الباحث يف هذه الرسالة هو تقومي احملتويا يهدف إليه والذي

العربية اليت مل مير ا الطالب يف حيام قبل التحاقهم باملعهد، واليت الميكن 
تطبيقها يف حيام ألا اليوجد أصال يف هذه البيئة، وتأليف كتاب لدليل 

يف املستوى املعلم يف تدريس كتاب التعبري من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية 
 .يف املعهداألول 

وهو : سلسلة تعليم اللغة العربية كتب من للمستوى األول تاب التعبري ك - ٢
كتاب من الكتب املقرر يف املعهد، وهو من إصدارات جامعة اإلمام حممد بن 

سلسلة تعليم وهو واحد من مخسني كتابا من سعود اإلسالمية يف الرياض، 
لعلوم وهو كتاب استخدمه معهد اللناطقني بلغات أخرى، اللغة العربية 

 إىل يومنا هذا، واستعمله ١٩٩٥اإلسالمية والعربية يف جاكرتا منذ سنة 
 إىل ١٩٩٦مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية مع كل املعاهد التابعة هلا منذ سنة 

يومنا هذا أيضا، وهو كتاب يكتبه اخلرباء واملتخصصون يف جمال تعليم اللغة 
 . الطويلةللناطقني بلغات أخرى بعد مرور اخلربات والتجاريب

                                                
دار الغـايل، بـدون   : الرياض (، أسس إعداد كتب التعليم لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،       ١٢

  ٧. ، ص)سنة



، خاطره أو،  هاجسه : من نفسه يف عما املتكلم به يعرب الذي املنطوق:  الكالم - ٣
، فكر أو رأي: من عقله به ومايزخر،   سيساحأو مشاعر من خباطره وماجيول

 مع،  وانسياب طالقة يف،  ذلك حنو أو،  معلومات من غريه به يزود أن يريد وما
عبري قريب من هذا أن مهارة الكالم       ، أو بت  ١٣ءاألدا يف وسالمة التعبري يف صحة

هي مهارة نقل املعتقدات واألحاسـيس واالجتاهـات واملعـاين واألفكـار            
واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعـبري            

  ١٤.وسالمة يف األداء
أنشطة تشتمل على التخطيط والتنفيذ والتقومي لتنمية املهارة يف نشاط : الكتابة  - ٤

ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم 
 ١٥اخلربات وعرضها بشكل يناسب غرض الكاتب

هو منهج البحث الذي يستهدف اىل تطوير اإلنتاجات : حبث تطويري  - ٥
، الكتاب املدرسي او (silabus)خطة التعليم , املنهج الدراسي: مثل: التعليمية
 ١٦وسائل التعليم، وأدوات التقييم، وغريها, راسيةاملواد الد

وهو معهد متخصص يف تعليم اللغة العربية : معهد عمر بن اخلطاب العايل  - ٦
والعلوم اإلسالمية تقع يف سورابايا يف جاوى الشرقية، وهو تابع ملؤسسة 

جلامعة حممدية سيدوأرجو، جبانب نفسه مسلمي آسيا اخلريية، وتابع يف الوقت 
هد يهدف إىل نشر اإلسالم يف أحناء الدولة بإرسال الدعاة يف رمضان أن املع

مرحلة املبتدئني وغريه من الشهور، واملعهد يعلم اللغة العربية ألبناء األمة من 

                                                
  .٣٣:   ص، )١٩٨٠ دار القلم، : الكويت( ،بعة األوىلطال ،تدريس اللغوية العربية باملرحلة اإلبتدائية حممد صالح الدين، ١٣
حائل، دار األندلس للنشر ( ، الطبعة الثالثة  املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربيةنطي،  حممد صاحل الش١٤

 ١٩٤. ، ص)م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥والتوزيع، 
. ص) دون سنة جامعة أم القرى،    : مكة املكرمة    (املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى       رشدي أمحد طعيمة،     ١٥

٥٨٩ 
حماضرات يف البحث العلمي واملصادر يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف السنة الدراسية ني، حممد عين ١٦

  البحث التطويري لترقية نوعية التعليم : ٢٠١٠-٢٠٠٩



إىل أن ما يكفي الطالب ملواصلة الدراسة يف الدول العربية يف مدة سنتني 
لم باللغة العربية، بشرط دراسيتني، مع املستوى التمهيدي ملن مل يسبق له أي ع

 أنه يتقن قراءة القرآن الكرمي ويرتله ترتيال جيدا
 

   الدراسات السابقة-ح 
 الكتابة ق بإعداد املواد التعليمية ملهاريت الكالم والبحوث اليت تتعل -١

 حممد يونس: الباحث  )١
بالتطبيق على املدرسة : إعداد املواد التعليمية ملهارة الكتابة  : موضوع البحث

 .لثانوية اإلسالمية احلكومية متبورساري جناويا
  :مشكلة البحث 

انطلق الباحث يف حبثه لرسالة املاجستر يف جامعة موالنا مالك إبراهيم 
   : مما يلي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ج يف السنة الدراسية اإلسالمية احلكومة مباالن

ظاهرة ضعف الطلبة يف الكتابة العربية، يف اإلمالء والكتابة املوجهة   )أ 
 لكتابة احلرة، وا

الكتب املدرسية واملواد التعليمية الكافية املناسبة ملهارة الكتابة توافر عدم   )ب 
اهتمامهم بتعليم مهارة قلة لطلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية مما يؤدي إىل 

 الكتابة، 
  التجرييب املنهج  : منهج البحث

ة الطالب ترقية كفاء املعدة له فعاليته يف أن استخدام املواد : ونتيجة البحث
 .يف اإلمالء ويف الكتابة املوجهة ويف الكتابة احلرة

 البحوث اليت تتعلق بتطوير املنهج واملواد التعليمية -٢
 أغوس هاريانطا: الباحث  )١



حبث : تأليف الكتاب املصاحب لتنمية مهارة الكالم  : موضوع البحث
  باسوروانجترييب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فريغني 

   :مشكلة البحث
انطلق الباحث يف هذا البحث للماجستر يف جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 من ثالثة ٢٠٠٨/٢٠٠٩اإلسالمية احلكومة مباالنج يف السنة الدراسية 
  : مشاكل، وهي 

أن استخدام الكتاب املدرسي غري متكملة وما زال الكتاب املستخدم   )أ 
  الوحدة الكفائية، مبنهج الكفاءة األساسية غري منهج

عليمي مل لكالم بطيئة بسبب أن احملتوى التأن كفاءة التكلم يف مهارة ا  )ب 
 يدفع التالميذ على الكالم االتصايل فيما بينهم، 

  .أنه حيتاج إىل الكتاب اخلاص حلثّهم على االتصال والكالم  )ج 
  املنهج التجرييب  : منهج البحث

   : ونتيجة البحث
   :ت ثالث نتائج، وهي ذ ظهربعد اجراء البحث والتنفي

الذي يعتمد على اللغة وحث اأن وجود الكتاب املصاحب الذي كتبه الب  )أ 
 اليومية ي حمتواه التعليمي له فعاليته، 

  يزيد ميول التالميذ يف تعلم اللغة العربية، أن هذا الكتاب املصاحب )ب 
أن أساليب االتصال تساعد سرعة التالميذ يف التعلم يف جمال اكتساب  )ج 

 .للغةا
 نور أنيسة رضوان: الباحثة  )٢

تطوير اخلطة الدراسية للمادة العربية يف روضة األطفال  : موضوع الباحث
، وهي رسالة ماجستر يف جامعة موالنا مالك إبراهيم يف مباالنج" الكوثر"

   .٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة الدراسية 



  مشكلة البحث
  : مشكلتني واجهت الباحثة 

هلا خطة دراسية تعتمد على مبادئ أن هذه الروضة لألطفال ليس   )أ 
املنهج الدراسي للعربية يف توافر تعليم العربية لألطفال بسبب عدم 

 روضة األطفال 
تعتمد على مبادئ تعليم اليت دراسية الطة اخلقلة معرفة املدرسة عن  )ب 

  .العربية لألطفال
  :ونتيجة البحث 

واخلطة ) Silabus Integrasi( الباحثة اخلطة الدراسية املوحدة تواقترح
أما مالئمتان متاما ألطفال روضة على ) Silabus Leksikal(الدراسية املفرداتية 

  األطفال يف بيئة غري ناطقني بالعربية
 أمحد نور خالص: الباحث  )٣

  تقومي احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بني يديك : موضوع البحث
   : مشكلة البحث

تر يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية انطلق الباحث يف رسالته للماجس
 من مشكلة أن تدريس ٢٠٠٦/٢٠٠٧احلكومة مباالنج يف السنة الدراسية 

نج مل يكن ينتهي يف الوقت اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اهلداية واجاك ماال
توى الثقايف يف سلسلة العربية بني حمل اله لعدم حسن استيعاب التالميذاحملدد 

  يك، مع أن هذه املدرسة من املدارس املثالية يف ماالنجيد
والباحث إمنا ميتحن بنود األسئلة يف هذه املنهج الكمي،  : منهج البحث

  السلسلة هل هي صادقة أو ال، وإىل أي مدى تكون نسبة صدقها، 
  :نتيجة البحث 



ة  النتيجة أنه مع عدم مراعاة هذه السلسلتظهرهذا الدراسة والتحليل  وبعد
مراعاة جيدة يف تقدمي احملتويات الثقافية ولكن نتائج الطالب يف االمتحانني 

 القبلي والبعدي نسبتها املئوية مرتفعة، مع وجود املشكلة السابقة
 مستمني فتاح: الباحث  )٤

دراسة : تطوير تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية  : موضوع البحث
، وهي املكثف يف املعهد العايل احلكومي مساريندانقدية يف برنامج اللغة العربية 

رسالة ماجستر يف جامعة موالنا مالك إبراهيم يف السنة الدراسية 
٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  :مشكلة البحث 
واجه الباحث املشكالت اليت تزادد من يوم إىل يوم يف هذا املعهد، وهي 

  : مشكالت تتعلق بعوامل التعليم، وهي 
 خصائص أهداف التعليم،   )أ 
 ائص املواد الدراسية، خص  )ب 
 خصائص الدارسني،   )ج 
 خصائص املدرسني،   )د 
 الوسائل التعليمية،   )ه 
 خصائص البيئة التعليمية،   )و 
  .طرائق التعليم  )ز 

املنهج الوصفي التحليلي النقدي يف وصف تعليم اللغة العربية  : منهج البحث
  يف املعهد، 

  :نتيجة البحث 
  صر التعلمية، وهي يقترح الباحث يف النهاية على وجوب تطوير العنا

 تطوير نظام التعليم،   )أ 



تطوير املناهج الدراسية مبدخل التكنولوجيا، وذلك بإعداد املناهج  )ب 
 الدراسية وخطة التدريس أو املواد الدراسية، 

 ".فورتوفوليو"قومي الشمويل، أي تتطوير ال )ج 
 الفجر الفؤاد: الباحث  )٥

حبث : كتابة تصميم الكتاب املصاحب لتعليم مهارة ال : موضوع البحث
، وهي رسالة ماجستر يف جترييب يف مدرسة الكوثر املتوسطة اإلسالمية بربيس

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦جامعة موالنا مالك إبراهيم يف السنة الدراسية 
   :مشكلة البحث

  :مشاكل بدأ الباحث حبثه عن 
ضعف التالميذ اجلدد يف الصف الثامن والتاسع يف كتابة األحرف   )أ 

 العربية، 
تاب التعليمي يف تعليم كتابة احلروف العربية تدرجا عدم تدرج الك  )ب 

  مناسبا خبصائص املدرسة وأفكار التالميذ
  املنهج التجرييب : منهج البحث
   :نتيجة البحث

، ارتقت كفاءة "اكتب"وبعد تنفيذ هذا الكتاب املصاحب املسمى بـ 
  العربيةفالتالميذ وقدرم على كتابة احلرو

 لطيفة رمحوايت: الباحثة  )٦
تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية  : موضوع البحث

، وهي رسالة ماجستر يف جامعة موالنا اإلسالمية احلكومية األوىل يوكياكارتا
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦مالك إبراهيم يف السنة الدراسية 

   :مشكلة البحث
   :مشاكل تبدأ الباحثة حبثها عن 



 د الدراسية، عدم استيعاب املدرس للموا )أ 
ضعف اهتمامه هلا لعدم رغبة التالميذ هلذا الدرس وألنه غري متدرب  )ب 

 .وهو يدخل الفصل من غري إعداد الدرس
   املنهج التجرييب:منهج البحث 
   :نتيجة البحث

لتعليم اللغة وبعد إجراء الدراسة ظهرت النتيجة بأن تطبيق اخلطة الدراسية 
 يزيد رغبة مية احلكومية األوىل يوكياكارتاالعربية يف املدرسة العالية اإلسال

  التالميذ يف هذه اللغة
وهذه البحوث السابقة تنطلق من ضعف الكفاءة اللغوية للدارسني وقلة 
تفاعلهم مع اللغة العربية أو ضعف املناهج التعليمية هلذه اللغة أو عدمها، لضعف صلة 

  .كتب العربية بني يديكثقافة الدارس باملادة الدراسية، مثل ما هو موجود يف 
ومن هنا يعرف الباحث بأن املشكلة املوجودة يف معهد عمر بن اخلطاب 
موجودة أيضا يف أماكن أخرى، وهم حياولون إجياد حلول هلا، ويرون أن من هذه 
املشاكل مشكلة الكتب التعليمية، اليت سعوا إىل تطويرها أو إعداد كتب منهجية أو 

 وجربوها على الدارسني لتكون واحدة من حلول كتب مصاحبة مل تكن موجودة
  . تلك املشاكل

ويستفيد الباحث من حبوثهم يف كيفية إعداد الكتب التعليمية ومن نقدهم 
للمحتوى البيئي والثقايف للكتب اليت تأيت من البالد العربية، وأستخدمها إلعداد تطوير 

، فمن هنا نبدأ ومن العربيةكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة 
 هذا املوضوع يف هذا البحث يف نظر الباحث موضوع جديد مل يسبق ألن. هنا ننطلق

يف من الباحثني مل أجد اليت اللغة العربية،  إليه أحد، وهو البحث يف كتب سلسلة تعليم
  .حبث جديد يف جمالههلذا فإن هذا إندونيسيا اهتماما كبريا، 
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  الفصل الثاين 
  اإلطار النظري

  
 املنهج وعالقته باملقررات التعليمية: املبحث األول 

لتعليم اللغة العربية ومراحل وأسس إعداد مواد مطورة 
  إعدادها

  
  مهارة الكالم والكتابة : املبحث الثاين 

  يف تعليم اللغة العربية
  

نبذة تارخيية عن معهد عمر بن اخلطاب : املبحث الثالث 
عريف عن كتاب التعبري للمستوى األول من كتب والت

  سلسلة تعليم اللغة العربية
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  املبحث األول
  املنهج وعالقته باملقررات التعليمية 

  وأسس إعداد مواد مطورة لتعليم اللغة العربية ومراحل إعدادها
  
 املنهج وعالقته باملقررات التعليمية  - أ 

 مفهوم املنهج -١

 األول : متباينان أصالن واجليم واهلاء النون: قال ابن فارس يف مقاييس اللغة 
 الطريق:  واملنهج ،املنهاج مستقيم وهو ،أوضحه:  األمر يل وج ،الطريق  :النهج
 منقطع مبهورا أتى إذا ينهج، فالن وأتانا ،االنقطاع :الثاين و. املناهج واجلمع أيضا،
  ١.سقط أي أج، حىت فالنا وضربت ،النفس

:  واملنهاج، جة وطرق واضح، واسع:  ج طريق: قال ويف قاموس العني ي
  ٢.الواضح الطريق

اليت يتنافس فيها " حلبة السباق"وتأيت هذه الكلمة يف اللغة الالتينية مبعىن 
 وهي يف العربية تعين األسلوب أو الطريقة ٣ .املتنافسون للوصول إىل نقطة الفوز

  .املناهجالواضحة املتبعة يف عمل األشياء، وجتمع على 

  

                                                
 حممـد  الـسالم  عبد، حتقيق   اللغة مقاييس معجم،  احلسني أبو ازي،الر القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد ١

 ٣٦١. ، ص)م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، الفكر داربريوت، (، الد اخلامس هارون
 املخزومي مهدي، حتقيق   العني كتاب،  البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن الرمحن عبد أبو اخلليل ٢
  ٣٩٢. ، ص)ار ومكتبة اهلاللد(، اجلزء الثالث السامرائي  إبراهيمو
 ١٩٨٨/  هــ  ١٤٠٨الرياض، دار املريخ،   (،  يف إعداد املناهج الدراسية    املدخلوليد عبد اللطيف هوانة،      ٣
 ٣٢. ص،  )م
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 مفهوم املنهج بني القدمي واحلديث -٢

 املفهوم القدمي للمنهج  -) أ

ليدل على املوضوعات " املنهج املدرسي"يستخدم الكثريون قدميا اصطالح 
املختلفة احملددة للدراسة يف كل مادة من املواد الدراسية أو ليدل على املعلومات اليت 

  ١.جيب أن يدرسها التالميذ يف كل مادة
مرادفا ملصطلح ملقرر املادة " املنهج املدرسي"املفهوم يصبح مصطلح ويف هذا 

الدراسية أو برناجمها الدراسي، ويصبح هناك منهج لكل مادة من املواد اليت يدرسها 
  .التالميذ يف كل سنة دراسية يف كل مرحلة من املراحل املدرسية

دة الدراسية، وهذا مفهوم ضيق للمنهج ويترتب عليه آثار خاصة تتعلق يف املا
  .وعمل املدرس، واحلياة املدرسية عامة، ويف التالميذ

ومن آثاره يف املادة الدراسية هو أن واضعي املواد التعليمية يوجهون عنايتهم 
إىل منطلق املادة الدراسية نفسها مما جيعلهم يهملون مراكز اهتمام التالميذ والفروق 

ات، والقدرات، واحلاجات، واخلربات الفردية اليت بينهم يف امليول، واالستعداد
السابقة، وكل واحد منهم يصبون اهتمامهم يف املادة اليت كلفوا بوضعها، دون أن 
حياولوا ربط مادة بعضها ببعض، مما جيعل كل درس قائم بنفسه ومما جيعل جتزئة خربة 

 املختلفة التالميذ وضعف قدرم على االستفادة من املواد الدراسية الكثرية يف املواقف
  .اليت كانوا ميروا يف احلياة

  :ومن آثاره يف عمل املدرس 
أنه يف الغالب يرى أن وظيفته األساسية هي نقل املعلومات إىل أذهان التالميذ،  -)١

  مع التقيد التام مبا نص عليه املنهج وما ورد يف الكتب املدرسية املقررة

                                                
 ٢٧. ص) ١٩٩٠القاهرة، مكتبة مـصر،  (، الطبعة السادسة ، املناهج أسسها وتنظيماا وتقومي أثرها  عبد اللطيف فؤاد إبراهيم    ١
- ٣٧ 
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، ال قيمتها عند التالميذ، وأنه يرى أن هدفه األمسى هو إتقان املعلومات ذاته -)٢
وهذا قد يؤدي إىل تشجيعه هلم للتنافس بينهم إىل أن يكون يف قائمة األوائل 
يف النجاح، بدال من إتاحة الفرصة فيما بينهم للتعاون والعمل املشترك فيما 

 بينهم ملساعدة منوهم املتكامل املنشود
والكتيبات وأنه يرى أن طريقة التدريس األفضل أنه يعمل املذكرات  -)٣

والتلخيصات للمادة ألجل إتقان التالميذ هلا بطريقة سهلة ميسورة، مما يؤدي 
إىل ازدياد حرمان التالميذ من التدريب على االعتماد على النفس، وضعف 

 .ميلهم إىل البحث واالطالع
أن املدرس اليلتفتون إىل مراعاة الفروق الفردية وطبيعة أفراد تالميذه من مجيع  -)٤

 .كأساس لتوجيه كل تلميذ منهم التوجيه التربوي الضرورينواحيها 
أن املدرس يفرض على الطالب أن يستقروا يف مكام هادئيني متاما ليتمكنوا  -)٥

 ما يلقيه عليهم من معارف ومعلوماتمن استقبال 
  :ومن آثاره على التالميذ 

  شعورهم أن اهلدف األوملت الدراسة هو النجاح يف االمتحان -)١
 ذ مييلون إىل الركون واجلود وعدم امليل إىل البحث واالطالعجعل التالمي -)٢
 عدم العناية بربط املادة الدراسية بواقع حياة التالميذ   -)٣
عدم متشي التعليم مع قدرات التالميذ واستعدادام وعدم توجيه هذه القدرات  -)٤

واالستعدادات توجيها يساعد على منوهم منوا يسري استغالهلا لفائدة أصحاا 
 .ائدة اتمع الذي يعيشون فيهوف

سرعان إصابة التالميذ بامللل وترقبهم انتهاء الوقت وخروج املدرس من حجرة  -)٥
 .، بدال من اإلقبال عليهالدراسة

  .هذا هو املفهوم القدمي للمنهج
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  املفهوم اجلديد للمنهج -) ب

 وجود السلبيات واآلثار السيئات لنظر القدامى إىل املنهج جعل علماء التربية          
إن املفهوم الصحيح للمنهج    : يف العامل احلاضر يعيدون النظر إىل مفهوم املنهج، وقالوا          

اليقتصر على املقررات الدراسية فحسب، وإمنا هو مجيع أنواع النشاطات اليت يقوم ا        
التالميذ أو مجيع اخلربات اليت ميرون فيها حتت إشراف املدرسة وبتوجيهها منها، سواء             

خل أبنية املدرسة أم خبارجا، وبعبارة أخرى أصبح املنهج املدرسـي           أكان ذلك يف دا   
مبعناه الواسع هو حياة التالميذ اليت توجهها املدرسة وتشرف عليها سواء يف داخـل              

١.أبنية املدرسة أو يف خارجها
  

  
 العالقة بني املنهج واملقررات التعليمية -٣

يد للمنهج نصل إىل أن من البيان السابق يف الفرق بني املنظور القدمي واجلد
العالقة بني املنهج واملقررات التعليمية هي عالقة العموم واخلصوص، فاملقررات 

تصنيف : التعليمية أو احملتوى هوعنصر من عناصر املنهج، وهناك تصنيفان لبناء املنهج 
  ٢.تايلر و تصنيف هويلر

و عبارة ، وه١٩٤٩يف عام ) Ralp Tayler(، هو تصنيف تايلر لتصنيف األولا
  :عن حماولة إجابة عن أربعة أسئلة عند بناء املنهج، وهي 

 ما هي األهداف التربوية اليت ينبغي أن تسعى املدرسة لتحقيقها ؟ -١
ماهي اخلربات التعليمية اليت ميكن توفريها واليت ميكن أن حتقق هذه  -٢

 األهداف ؟
 كيف ميكن تنظيم هذه اخلربات التعليمية بكفاءة ؟ -٣
 ما إذا كانت األهداف قد حتققت ؟كيف حنكم على  -٤

                                                
 ٣٨. رجع نفسه، صامل ١
 ٦٨ - ٦٥. ص) ١٩٩١القاهرة، دار املعارف، (، الطبعة الثالثة، املنهج وعناصره إبراهيم بسوين عمرية، ٢
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  : ولننظر إىل الصورة اآلتية 
  

     علم النفس     الفلسفة        خرباء املادة  املتعلمون   احلياة املعاصرة
  

      األهداف
  

       احملتوى
  
        التنظيم

  
       التقومي

  
ن بناء املنهج الذي يرى بأ) Wheeler(والتصنيف الثاين هو تصنيف هيلر 

  :تشمل مخس مراحل، هي 
 اختيار األغراض واملقاصد واألهداف -١
اختيار خربات التعليم اليت تساعد على حتقيق هذه األغراض واملقاصد  -٢

 واألهداف
الذي ميكن من خالله تقدمي بعض أمناط ) املادة التعليمية(اختيار احملتوى  -٣

 اخلربات
  التعليم والتعلم داخل املدرسةتنظيم وتكامل خربات التعلم وربطها بعملية -٤
 تقومي كفاءة مجيع جوانب املراحل السابقة -٥

  :والصورة اآلتية توضح هذا التصنيف 
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والفرق بني هذا التصنيف والذي قبله أن املنهج يف التصنيف الثاين قابل 
للتطور، والينتهي عند التقومي فقط، بل هو اليزال مستمرا من حتديد األهداف، مث 

ربات التعليم، مث اختيار املقررات الدراسية، مث تنظيمها، وتقوميها، مث النظر إىل اختيار خ
  مجيع هذه اجلوانب إلعادة البناء من جديد

وهدف تطوير املنهج يف هذا البحث هو تطوير عنصر من عناصر هذا املنهج،      
ـ              سه، وهو تطوير احملتوى التعليمي أو الكتاب املدرسي، وهو يف منظور قدمي املنهج نف

  .ويف منظور حديث جزء وعنصر من عناصر املنهج
  

  أمهية تطوير املنهج -٤

التغري قانون احلياة، فليس من سنة احلياة أن تكون جامدة التنمو والتتحرك، 
إال إذا كانت مريضة مشلولة، أو عاجزة مغلولة، وقد قرر علماء األصول وأمجعوا عليه 

ق عرضة لطوارؤ احلدثان، وهذا الينفي على أن العامل متغري، ألنه خملوق، وكل خملو
  ١.ثبات سنن الكون، بل يكون التغري سنة ثابتة يف كل ما هو خملوق حادث

 عملية هامة -الذي من بينه تطوير الكتب التعليمية–إن عميلة تطوير املنهج 
التقل أمهيتها عن عملية بنائه يف أول مرة، والدليل على ذلك أنه لو قمنا ببناء منهج 

                                                
 ٦٦ - ٦٥. ص، )م١٩٩٣القاهرة، دار الفكر العريب، (، أصول التربية اإلسالميةسعيد إمساعيل علي،  ١
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 الطرق، وأحسن األساليب ووفقا ألفصل االجتاهات التربوية احلديثة حبيث بأحدث
يظهر إىل الوجود وهو يف منتهى الكمال، مث تركنا هذا املنهج عدة سنوات دون أن 
يسمه أحد فسيحكم عليه باجلمود والتخلف مع أن املنهج يف حد ذاته مل يتغري ومل 

ثقلها عميلة هامة، الغىن عنها لدرجة أن يتبدل، ومن هنا يظهر أن عملية التطوير بكل 
  .من يتوىل بناء املنهج يف أيامنا هذه يضع يف نفس الوقت نصب عينيه أسس تطويره

وحيث إن املنهج يتأثر بالتلميذ والبيئة واتمع والثقافة والنظريات التربوية، 
تلميذ ثابت وحيث إن كل عامل من هذه العوامل خيضع لقوانني التغري املتالحقة، فال ال

على حاله، وال البيئة ساكنة دون حراك، وال اتمع جامد يف مكانه، وال الثقافة صلبة 
متحجرة، وال نظريات التعليم باقية على حاهلا، فينتج من هذا كله أن تطوير املنهج 

  ١.يصبح أمر الغىن عنه والمفر
أن تعليم اللغة وعلى الرغم من : "قال الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي 

العربية لغري الناطقني ا قد وصل إىل مستوى جيد، قد يرضى به كثري من القائمني 
على براجمها، فإننا نطمح إىل رفع مستوى هذه الربامج إىل مستوى يتناسب مع مرتلة 
هذه اللغة الشريفة، لغة القرآن، واحلديث الشريف، والتراث اإلسالمي، السيما وقد 

ويف . من هذه الربامج وقت كاف إلعادة النظر يف خططها ومناهجهامضى على كثري 
اعتقادي أن الوقت قد حان للبحث عن طرائق وأساليب لتعليم اللغة العربية نابعة من 
اللغة العربية نفسها، ومراعية لطبيعتها، ومستوياا، وبيئتها، وتارخيها، ووظيفتها يف 

  ٢".العامل

                                                
القـاهرة، دار   (،  - معوقاتـه    – خطواته   –به   أسالي – أسسه   –تطوير املنهج أسبابه    حلمي أمحد الوكيل،     ١

  ٢٠. ، ص) م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١الفكر العريب، 
الرياض، جامعة اإلمـام  (النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،       ٢

 ١٢٨. ص)  م١٩٩٩/   هـ ١٤٢٠حممد بن سعود اإلسالمية، 
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لي كان قبل اثنيت عشرة سنة ماضية، وحري  وهذه الدعوة من الدكتور العصي    
بنا أن نستجيب إىل هذه الدعوة وأن نقوم بتطوير مناهجنا يف تعليم اللغـة العربيـة                

  .للناطقني بلغات أخرى، ومن بينها تطوير الكتب التعليمية يف مؤسستنا اإلندونيسية
  

 أسس إعداد مواد مطورة لتعليم اللغة العربية - ب 

نهج امل: عناصر يف عملية التعلم والتعليم، وهي سة مخقرر التربيوون أن مثة 
، وهذه العناصر اخلمسة البد أن تكون يف يةمالتعليادة املبيئة والتعلّم واملعلّم واملو

  .  عملية التعلم والتعليم إىل ما يرامصلمستوى اجلودة لت
 وعنصر مادة التعلم أو احملتوى التعليمي من أقوى هذه العناصر اخلمسة، وعادة
ما يواجه املسؤولون عن الربامج التعليمية مهمة صعبة هي إعداد وتأليف املواد العلمية 

، ولعل هذه الصعوبة راجعة  املنهجيالتعليمية تلك اليت غالباً ما تأخذ شكل الكتاب
 إىل جمموعة من املعايري والضوابط ان حتتاج- اإلعداد والتأليف -إىل أن العمليتني 

  .اليت بدوا تصبح كلتامها عملية غري علميةوالشروط واملواصفات 
ويف هذه العجالة يود الباحث أن يبني  جمموعةً من املبادئ واألسس والشروط             
واملواصفات اليت تعني يف اإلعداد والتأليف اللغوي للمواد التعليمية يف ميـدان تعلـيم       

مة ينبغي أن تنطلق    اللغة العربية بالتعليم العام،  معتمدا يف ذلك على أربعة جوانب مه           
، اجلانـب النفـسي   : منها أية مادة أو كتاب لتعليم اللغة العربية، هذه اجلوانب هي            

  اجلانب اللغوي،  واجلانب الثقايفو
  :وميكن أن نتناول كال منها بقدر من التفصيل واإليضاح كما يلي 

  األسس النفسية -١
الدوافع : ليمية من األسس النفسية اليت جيب أن تراعى يف إعداد املواد التع

  .واالجتاهات واجلنس والسن والذكاء والفروق الفردية
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حتدث األستاذ الدكتور حممود كامل الناقة واألستاذ الدكتور رشدي أمحد قد 
، وفيما يأيت يلخص الباحث رأيهما مع إضافات ١طعيمة يف هذا اال وأجادا فيه 

  .قيمة من مراجع أخرى
   الدافعية-)أ

 وراء كان كلما أنه:  أوهلمالنفس على شيئني مهمني، قد أمجع علماء ا
 إمتامه إىل أدعى ذلك كان ما، شيء تعلم إىل يشده وحافز يستحثه، دافع الدارس
 وراء أن:  وثانيهما املتشابكة، ومهاراته املعقدة أشكاله يف خاصة منه اهلدف وحتقيق
  الدافع فقدان التعلم يف الفشل حاالت من الكثري

دافعية هي الرغبة الداخلية اليت تدفع شخصا ما إىل فعل ما، أو هي بالواملراد 
احلاجات اليت لدى اإلنسان واليت هي غريزة بدرجات متفاوتة وتتكيف مع البيئة، 

  :وهذه احلاجات هي أساس بنية الدافعية، وحيصرها العلماء يف ست حاجات 
ص من اجلبل، وفح" اجلانب اآلخر"احلاجة إىل االكتشاف، لرؤية   -)١

 .اهول
 واحلاجة إىل العمل يف البيئة وإحداث التغيريات  -)٢
 احلاجة إىل النشاط، أي احلركة واملمارسة، فيزيائيا وعقليا  -)٣
احلاجة إىل اإلثارة، أي إىل أن يثريه الناس، أو البيئة، أو املشاعر،   -)٤

 أواألفكار
احلاجة إىل املعرفة، أي احلاجة إىل معاجلة نتائج االستكشاف والعمل   -)٥

شاط واإلثارة، مث متثل هذه النتائج، من أجل حل املتناقضات والن
 واملشكالت وتأكيدا للنسق املعريف الذايت املطرد

                                                
: إيسيـسكو ( ،ـا  النـاطقني  لغري العربية اللغة تدريس طرائق أمحد طعيمة،    حممود كامل الناقة ورشدي    ١

 .٦٠-٤٧ ص، )٢٠٠٣ ،والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات
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احلاجة إىل إظهار الذات، أي أن يكون الشخص معروفا يقبله   -)٦
 ١.اآلخرون

  تكاملية ودوافع ذرائعية أو غرضية دوافع :والدوافع قسمان 
 اللغة هذه يتعلم معينة ثانية لغة علملت غرضية دوافع حتركه الذي الدارس إن

 يقتصر إمنا ما، أو غرض دنيوي قريب وظيفة وراء سعيا تكون كأن ما، حاجة لقضاء
 له حيقق الذي وبالشكل اللغة هذه من يلزمه الذي القدر اكتساب على عنده األمر
  .غرضه معه ويستويف حاجته ويشبع هدفه

 ال يتعلمها فإمنا معينة ثانية لغة علملت تكاملية دوافع حتركه الذي الدارس أماو
 هدفه إن معينة، وظيفية حاجة إلشباع أو حمدد غرض لتحقيق أو عاجل مطلب لقضاء
  .ثقافتهم ويعيش تقاليدهم، ويفهم لغتهم، ميارس اللغة، هذه مبتحدثي يتصل أن األمسى

دوافع ناشئة عن حاجات : وميكن تقسيم الدوافع إىل قسمني آخرين، ومها 
م اخلاصة بوظائفه العضوية والفيسيولوجية، كاحلاجة إىل الطعام واملاء واجلنس، اجلس

  وهذا النوع من الدوافع اليتعلمها اإلنسان أو يكتسبها، ولكنها موجودة بالفطرة، 
وأخرى دوافع يكتسبها الفرد نتيجة لنموه واتصاالته بغريه بالظروف 

  .االجتماعية احمليطة به
افع األولية، والثاين يطلق عيله الدوافع الثانوية، أو واألول يطلق عليه الدو

  ٢.املكتسبة أو االجتماعية
وكلما تكاملت الدوافع لدى الدارس، كانت تعلمه للغة ثانية أكثر جناحا 
ووصوال إىل اهلدف، ومن أفضل الدراسات عن الدافعية يف تعلم اللغة الثانية هي اليت 

إذ درسا يف مدة اثنيت عشرة سنة ) Lambert W(والمربت ) Gardner(أجراها جاردنر 
                                                

بريوت، دار  (، ترمجة عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان،         أسس تعلم اللغة وتعليمها   دجالس بروان،   . ه ١
 ١٤٣. ، ص) ١٩٩٤النهضة العربية، 

 م ١٩٩٣/  ه، ١٤١٤كويت، دار القلـم،  ال(، الطبعة السادسة   علم النفس التربوي  رجاء حممود أبو عالم،      ٢
 ١٨٤. ، ص)
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طالب اللغة األجنبية يف كندا وأجزاء من الواليات املتحدة والفلبني دف معرفة كيف 
وظهرت فعال أن الدارس . تؤثر عوامل االجتاهات والدافعية على النجاح يف تعليم اللغة

ات األداء يف اللغة الذي حتركه دوافع تكاملية يكون مصحوبا بدرجات عالية يف اختبار
  ١.األجنبية

وإذا نظرنا إىل العامل اليوم نرى أن الدافعية لتعلم اللغة العربية تزيد من يوم إىل 
يوم، ومن شهر إىل شهر، بل لقد جاء يف ندوة تيسري تعليم اللغة العربية املنعقدة يف 

ة بدأت  أن اللغة العربي١٩٧٦من رجب سنة ١ من مجادي األخرية إىل ٢٨اجلزائر من 
بل إن . تفرض بشكل قوي على برامج وزارات التعليم يف بعض العواصم األوروبية

اللغة العربية قد أصبحت تدرس بشكل منتظم لغري الناطقني ا يف حوايل مئة وثالث 
 وهذا ٢.مركزا من مراكز تعليم اللغة العربية يف دول وأقطار أجنبية) ١٢٣(وعشرين 

االقتصادية، : لعامل العريب اآلن على اجلبهات املختلفة بفضل األمهية اليت يشغلها ا
  .والسياسية، والفكرية، والدينية، والعسكرية وغريها

  : ومما يدل على زيادة دافعية الغرب لتعلم اللغة العربية ما يلي 
 Standard Arabic An(إصدار كتـاب دورة أساسـية ومتوسـطة      -) ١

Elementary – Intermediate Course) ،إيكيهـارد  : ه ثالث علماء لفأ الذي
 فولفغانغو ) Gunther Krahl (  كراهلغونترو  )  Eckehard Schulz (شولز

ب كبري يف تعليم اللغة العربيـة  وهو كتا، )Wolfgang Reushchel (ريوسيل
، وهو عبارة عن تدريس اللغة العربية       جامعة كامربيدج ألوروبيني أصدرها   

به التسجيل الصويت للكتاب ملـن أراد       باملدخل الوظيفي االتصايل، ويصاح   
 ٣.التعلم الذايت له يف بيته

                                                
 ١٤٥.  ص،مرجع سابق، دجالس بروان. ه ١
مكـة   (تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه ومداخله وطـرق تدريـسه        حممود كامل الناقة،     ٢

  ٢٢ - ٢١. ، ص) م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥لقرى معهد اللغة العربية، املكرمة، جامعة أم ا
 ) م ٢٠٠٠جامعة كامربيدج، (، دورة أساسية ومتوسطة يف اللغة العربية وآخران، شولزإيكيهارد  ٣
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إصدار الربنامج احلاسويب لتعليم اللغات املشهورة يف العامل، ومن بينها            -) ٢
الذي قد أخـرج  ) Rosetta Stone" (روسيتا ستون"اللغة العربية املسمى 

نـسان  اإلصدار الثالث اآلن، وهو برنامج حاسويب ممتاز يف جماله ميكن لإل          
من أن يتعلم اللغة بنفسه من غري حاجة إىل مدرس غري حاسـوبه، مـن               
البداية إىل مايكفيه من املهارة اللغوية، من غري حاجة إىل ترمجة، ألن كـل   
كلمة وردة فيها مبينة ببيان واضح بصورة تبين املراد، وكل لغة مقسمة إىل       

 أنشطة  مستويات، وكل مستوى مقسم إىل دروس، وكل درس مقسم إىل         
مشوقة، وإن كان هذا الربنامج مرتفع الثمن، ألن مثن مخس مستويات يف            

 دوالرا أمريكيا، وهو ما يقارب مليون وأربع مئة         ١٥٠لغة واحدة حوايل    
روبية، ولكن سهولة استعماله والنتيجة املوعودة احملققة جيعل هذا الـثمن           

 ١.زهيدا
، وهـو برنـامج   )Talk Now(" تولك نوو"إصدار الربنامج احلاسويب   -) ٣

 دوالرا فقـط، ولكـن بتفاعـل        ٢٥حاسويب أقل مثنا من سابقه، إذ مثنه        
وسهولة االستخدام اليقل عنه أيضا يف قرص واحد فقط، وهو تعليم اللغة            
العربية بوسيط أكثر من مئة لغة يف العامل، ومن بينها اللغة اإلندونيـسية،             

 ٢يةوهو يساعد اإلنسان على أن يعلم نفسه اللغة العرب
 العربية لتعلم مناسب جو خلق يف تساعد اليت املقترحات بعض يلي وفيما

 هذه يف وحنن فيها، اجلهد ومواصلة لتعلمها الدارسني دوافع واستثارة أجنبية كلغة
 استثارة جمال يف باتباعها النفس علماء يوصي اليت املبادئ بعض نطبق إمنا املقترحات

  الدارسني دافعية
  التعلمية اليت سيمرون عليها يف فصوهلم الدراسيةدافباأله الطالب وعي  -) ١

                                                
 ٥.٠٠، سـاعة  ١٨/٣/٢٠١١تـاريخ   ،Rosetta Stone( ،http://www.rosettastone.com(روسيتا ستون  ١

  صباحا
  صباحا٥.٠٠، ساعة ١٨/٣/٢٠١١تاريخ  ، Talk Now( ،http://eurotalk.com( تولك نوو ٢
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 سـياقات يف   ويف مواقف حية، ال      معىن ذات سياقات يف املعلومات تقدمي  -) ٢
 اللغة مامتارس وبني بينها ارتباط وال العملي، بالواقع هلا الصلة اجلذور منبتة
 .احلياة يف أجله من

 الـيت  الـسابقة  رباتاخل من االستفادة مبعىن،  الدارسني خربات على البناء  -) ٣
  عليها الدارس حصل

 عناصـر  املعلم حيلل أن، أي   الواحدة املرة يف واحدة مهارةاالعتماد على     -) ٤
 األخـرى،  بعد منها واحدة يقدم وأن البسيطة جزئياا إىل ومهاراا اللغة

 اجلهـد  إضـعاف  شـأنه  من واحد وقت يف لغويتني مهارتني تقدمي نأل
  نهام كل لتنمية املخصصني والوقت

 ـا  متر اليت املراحل خمتلف يف،  للدارسني االجيابية املشاركةاحلرص على     -) ٥
 ، من بداية ختطيط األهداف إىل انتهاء التقوميالعملية هذه

 العربيـة  دارس مع املعلم ا يقوم رحلةمثل  ،  الثقافية األنشطةالقيام ببعض     -) ٦
لغة ويشعر بأن    إىل مكان ما، فإنه سيبعث دافعيته يف تعلم هذه ال          ثانية كلغة

  هذه اللغة قابلة للتطبيق يف احلياة الواقعية
 الطالب تعريف به ويقصد اإلجيايب التعزيز : بنوعيها   التعزيزاالعتماد على     -) ٧

 اليت النجاح أشكالعلى   طراءاإلو التعلم يف إليه وصلوا الذي التقدم مبدى
 الـيت  باألخطـاء  الطـالب  تعريف به ويقصد السليب التعزيز، و حيققوا

 الـيت  اللغويـة  واملـستويات  فيها، تواجههم اليت واملشكالت يرتكبوا،
 أو اإلمهال أشكال عن الرضا بعدم وإشعارهم إليها، الوصول عن يعجزون
  .أدائهم على تبدو اليت التخلف

 يف أو التـدريس،  طريقـة  يف سواء الدارسني، بني الفردية الفروق مراعاة  -) ٨
 .التقومي أسلوب يف أو طاء،األخ تصحيح يف أو الربنامج، عدادإ

 .الدارسني دافعية ويزيد امللل، شبح ويبعد التوتر، جو يزيل إنهف، الترويح  -) ٩
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، بالوئام متسما فيه يتم الذي اجلو، بأن يكون    الفصل يف اإلنسانية العالقات  -) ١٠
  ١.ببعض بعضهم الدارسني وبني الدارسني، وبني  املعلمبنيواألخوة، 

  

   االجتاهات-)ب
 تأييد أن الثابت ومن ما، قضية إزاء الفرد يأخذه سليب أو إجيايب موقف االجتاه

 هذا إزاء يأتيها اليت السلوك أشكال خمتلف على ماينعكس ملوضوع رفضه أو الفرد
 كبريا دورا تلعب االجتاهات أن كثرية دراسات تأثبت ولقد به، املتصلني أو املوضوع

  .الثانية اللغة تعلم يف
و اللغات األجنبية غالبا ما تكون نتيجة للرغبة يف إمتام االجتاهات اإلجيابية حن

 عدة بني االجتاهات يف منيز أن املمكن ومن ٢.عملية االتصال عن طريق هذه اللغة
  ٣:أنواع

ويقصد بذلك مدى ثقته يف امكانات وقدرته على        : اجتاه الطالب حنو نفسه     -) ١
 .تعلم اللغة

ويقصد بذلك أنـه ال     :  عام اجتاه الطالب حنو تعلم اللغات األجنبية بشكل        -) ٢
يقتصر يف حياته على االتصال بأبناء بلده ولغته فقط وإمنا حياول أن يتجاوز             

والفرد الذى يتمتع مبثل . ذلك ليتعرف على اتمعات األخرى ويتعلم لغاا      
 .هذا االجتاه يستطيع أن يتعلم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية

                                                
  .١٨-١١ ص، )١٩٨٧ ،العريب الفكر دار: القاهرة( ،املدرسي الصف إدارة ،شفقشق الرازق عبد حممود ١

 ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخـرى         أمحد طعيمة،    حممود كامل الناقة ورشدي    ٢
 ٣٤: ، ص)م١٩٨٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة(

الرباط، إيسسكو، منشورات   ( ،مناهجه وأساليبه : تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا     رشدي أمحد طعيمة،     ٣
  ٨٤:ص)  م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠، املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
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يعىن بالضرورة أن الطالب الـذى      ال  :  نفسها اجتاه الطالب حنو اللغة العربية      -) ٣
ه اجتاه إجيايب حنو تعلم اللغات األجنبية يستطيع أن يتعلم اللغة العربيـة،             يلد

فقد يكون لدىه رفض لتعلم اللغة العربية، أو بعبارة أخرى لدىه اجتـاه             
ه اجتاه إجيايب حنو اللغة العربية وتعلمها       يفالطالب الذى لد  . سليب حنو تعلمها  

 .الذى يستطيع أن يتعلمهاهو 

ويقصد بذلك موقف الطالب األجنيب من      : اجتاه الطالب حنو الثقافة العربية      -) ٤
والطالب الـذي حيتـرم     . الناطقني بالعربية، وقيمهم، وعادام، وتارخيهم    

 .   ويقدر الثقافة العربية يستطيع أن يتعلم اللغة العربية بشكل أسرع وأجود

إنَّ اجتاه املعلم حنو اللغة اليت يعلمها، : ربية وثقافتهااجتاه املعلم حنو اللغة الع  -)٥
ومعىن ذلك . وثقافتها، والناطقني ا، له تأثري كبري على تعليمه هذه اللغة

أن املعلم الذى له موقف إجيايب من اللغة العربية، وثقافتها، والناطقني ا، 
  .يستطيع أن يعلم طالبه هذه اللغة بصورة فعالة

اجتاه ،  الطالب حنو نفسهاتاجتاهملواد التعليمية البد من مراعاة  إعداد اوعند
، اجتاه الطالب حنو اللغة العربية نفسها، الطالب حنو تعلم اللغات األجنبية بشكل عام

، ولذا فإن اجتاه املعلم حنو اللغة العربية وثقافتها، اجتاه الطالب حنو الثقافة العربية
اهج التعليمية واملقررات الدراسية والكتب املدرسية الباحث يرى أن أفضل من يضع املن

هو املعلم نفسه أو من عرف بيئة الدارس وأحوال جمتمعه الذي هو يسكن فيه يف 
البداية، مث إذا زاد علمه وارتفعت كفاءته اللغوية فأفضل كتاب ألف يف هذا اال 

  .بغض النظر عن واضعه، من أي بلد كان ومن أية ثقافة كانت

  جلنس ا- )ج
 فروقا مثة أن إىل األوىل لغتهم األطفال تعلم على أجريت اليت الدراسات تشري

 وأقدر العملية هذه يف أسرع عام بشكل فالبنات اللغة، اكتساب يف والبنات البنني بني
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 بعض أظهرت فقد الثانية اللغة لتعلم بالنسبة أما ملحوظة، بكفاءة اكتساا على
 بني الباحثني بعض ويفرق اآلخر، البعض وخالفها املالحظة هذه صدق الدراسات
 لديهن الباحثون هؤالء يقول كما البنات إن. اللغة تعلم يف والتحصيل االستعداد
 البنني بني يذكر فرق مثة فليس التحصيل ناحية من أما الثانية، اللغة لتعلم أكرب استعداد
 أثبت ما األحباث من أن إال ةاملالحظ  هذه من وبالرغم الثانية، اللغة تعلم يف والبنات

 يف التفوق هذا ويظهر اللغوية، البنني قدرة ما حد إىل تفوق لغوية قدرة البنات لدى أن
 االختبارات يف األداء ومنها اللغوي، االستعداد اختبارات يف األداء منها أمور عدة

  .وكتابة ءةاوقر حديثا للغة الفعلية املمارسة ومنها التحصيلية،
 الطفل أن على )١٩١٣ -Meed ميد(قام ا  أحباث على صحة هذا ومما يؤكد

، شهرا ١٤ سن يف كالمها املتوسطة الطفلة تبدأ بينما شهرا، ١٥ سن يف التكلم يبدأ املتوسط
 عند املفهومة االستجابات نسبة أن على) ١٩٣٠ - Mc Carthy مكارثي(قام ا  أحباثوتؤلد 
  ١.السن نفس يف اإلناث عند%  ٣٨ حواىل بلغوت شهرا، ١٨ سن يف  %١٤ تبلغ الذكور

وقد أكدت البحوث والدراسات يف املقارنة بني الذكور واإلناث أن الذكور 
أكثر تفوقا يف االستدالل احلسايب والتصور البصري ويف التآزر العضلي الغليظ، وأن 

ر العضلي األنثى أكثر تفوقا يف الطالقة اللفظية والسرعة اإلدراكية، والذاكرة، والتآز
  ٢.الدقيق

وهذا اجلانب البد من االهتمام الكبري به عند وضع املواد التعليمية، هل هي 
  تقدم للذكور أو لإلناث أو لكليهما على السواء

                                                
الرياض، عمادة شؤون املكتبات جامعـة  (، الطبعة األوىل النفسي اللغة علم ،منصور أمحد سيد ايد عبد  ١

  ١٥٣-١٥٢ ص، ) م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢امللك سعود، 
 ١٩٩٦/  هـ   ١٤١٦القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية،     (، الطبعة اخلامسة،    ، القدرات العقلية  فؤاد أبو حطب   ٢
 ٥٧٣. ، ص)م 
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   السن- )د
 الكبري، من الثانية اللغة تعلم على أقدر الصغري أن مؤداه ظن الناس بني يشيع

   : منها متعددة مربرات الرأي هذا أنصار ويطرح
 ما فيه يرسخ مث ومن شيء بعد يشغله مل يقولون كما الصغري، عقل أن  -)١

   له، تعليمه الكبار يريد
 لتوافر أصحاا ينطقها كما متاما األصوات نطق على قدرة ذو الصغري أن  -)٢

   الكبري، لدى ما تفوق بصورةلديه  التقليد عنصر
 غري ديةعا بطريقة يسلك باللغة لعبه يف وهو باللغة، يلعب الطفل أن  -)٣

 صحيحا فيعيده اخلطأ له فيصحح خيطئ جيعله ما الرباءة من فيها ة،عمصطن
   لغته، له أصلح رجال يصيب قد الذي النفسي باألمل أو بالضيق شعور دون

 هنا ومن الكبري، يقضيه مما أطول وقتا اللغة ممارسة يف يقضي الصغري أن  -)٤
 .تعلمها يف رئيسا دورا الوقت عنصر يلعب

، فإن لكل من الصغري والكبري مزيته اخلاصة له ا ليس على إطالقهواحلق أن هذ
  ١:كما يلي 
   اللغة اكتساب ترتيب يف البالغنيعن  لاطفاأل  خيتلفال  -)١
  :  ، فإن الثانية اللغة تعلم عمليةيف  والنجاح السرعة يفوأما   -)٢

 أكثر األصوات نطق أو الفونولوجيا اكتساب يف ينجحون األطفال  -)أ (
  من الكبار

 والنحوية (Morfologi) الصرفيةالقواعد  اكتساب يف أسرع الكبار  -)ب (
(Sintaksis) االبتدائيةرحلةامل يف الثانية للغة التعليم عملية يف   

األطفال أكثر جناحا من الكبار يف تعلم اللغة الثانية، وليس معىن   -)ج (
 ذلك أم أسرع من الكبار يف تعلمها

                                                
١ Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik. (Jakarta : RINEKA CIPTA) ٢٠٠٣. p. ٢٥٢ 
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يم اللغات األجنبية يف إعمار وقد قرر علماء النفس إجيابيات وسلبيات يف تعل
  ١:خمتلفة كما يلي 

 ) سنوات١٠ – ٣من (مرحلة الطفولة   -)أ (
 اإلجيابيات -)١(
  الصيب للمختتناسب هذه املرحلة مع النشاط الفيسيولوجي  -
 التعليم أسهل وأكثر فاعلية -
 النطق الطبيعي اجليد للغة يظهر يف هذه املرحلة -
  األعمار التاليةهذا العمر له تأثري كبري على التذكر اللغوي يف -
يؤدي إكتساب اللغة يف هذا العمر إىل استخدامها لوقت أطول من  -

 العمر
 السلبيات -)٢(
  هناك احتمال يف اختالط عادات اللغة األجنبية باللغة األوىل -
 تعلم اللغة يف هذه املرحلة اليكون إكتسابه شعوريا -
 .االوقت الذي يستخدم يف تعلم اللغة اليقارن بالتتابع املتحصل عليه -

 ) حىت اية املدرسة الثانوية١١من عمر (مرحلة املراهقة   -)ب (
 اإلجيابيات -)١(
يتميز هذا العمر بطاقة مزايدة لتقبل أي مظاهر خاصة باللغات أو  -

 االتصاالت الثقافية
 اليزال الفرد يف هذا العمر قادرا على حتصيل مستوى أعلى -
بقدرته على يتميز الفرد فيه بنمو املستوى العقلي عن املرحلة السابقة و -

 التذكر عن املرحلة السابقة

                                                
  ٢١١ - ٢٠٩. ، صمرجع سابقعبد ايد سيد أمحد منصور،  ١
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الحيدث يف هذا العمر أي خلط بني تعلم كل من اللغة األوىل واللغة  -
 الثانية

 السلبيات -)٢(
  حيتاج التعلم يف هذا العمر إىل جهد أكرب عن التعلم يف املرحلة السابقة -
 يتوقف جناح الفرد على قدرته على تثبيت املعلومات -
 ة للتذكرهناك احتمال بعدم االستجاب -
 أثبتت اخلربة تكرار حدوث نتائج تعليمية ليست ذات قيمة -
 قد حيدث ازدحام يف املناهج والدراسات املتخصصة املختلفة -

 )ما بعد اية املرحلة اجلامعية(مرحلة الرشد   -)ج (
 اإلجيابيات -)١(
  التخصص الغرضي يف التعلم واضح يف هذه املرحلة -
 الدافعية للتعلم يف هذه املرحلة أكرب -
 لتعلم أكرب، والوقت املبذول أقلكمية ا -
 السلبيات -)٢(
  الوقت غري كاف للتعلم -
 تداخل الوظائف واألعمال األخرى -

  
   الذكاء-)هـ

. هناك جانب آخر يف طبيعة اللغة من الناحية العقلية وهو ارتباط اللغة بالذكاء            
  يعرب عنها باللغة، واللغة من مظاهر سلوك الفرد،        ةفالتفكري من أنشطة العقل، والفكر    

وميكن من احلكم على ذكاء الفرد من لغته، كما ميكن أن تكون مطابقة متاما ألفكار      
  .الفرد



  
 

٢١  

والذكاء عامل عام البد من توافره ليتمكن الفرد من تنظيم أفكاره والتعبري عما        
، وهو  جيول خباطره، وهذا باإلضافة إىل القدرات اخلاصة كالقدرة الرياضية واللغوية         

  :شامل ملا يلي 
 على التفكري ارد، حبيث يستطيع اإلنـسان معاجلـة اـردات            القدرة  -) ١

كاألفكار، والرموز، والعالقات، واملفاهيم، واملبادئ، على حنو أفضل من         
األشياء املادية أو املوضوعات احلسية، كاألدوات امليكانيكية، والنشاطات        

 ذات االرتباطات احلسية
ستفيد من اخلـربات الـيت      القدرة على التعلم، حبيث يستطيع الفرد أن ي         -) ٢

 يواجهها، وخباصة تلك اردات
القدرة على حل املشكالت، حبيث يستطيع أن يعاجل األوضاع اجلديـدة             -) ٣

 وغري املألوفة
القدرة على التكيف واالرتباطات بالبيئات املختلفة احمليطة به واالستجابة            -) ٤

املثمرة مع بشكل فعال للمثريات اليت تنطوي عليها البيئة، وإنشاء العالقات     
  ١.العامل اخلارجي

  :فالقدرة اللغوية لإلنسان تنقسم إىل عاملني 
والذي يدخل يف العمليـات اآلليـة مثـل     (verbal factor)العامل اللفظي   -) ١

 التهجي واإلمالء والقراءة
 وهـي الـيت تـدخل يف    (literal ability)العامل األديب أو القدرة األدبية   -) ٢

 ٢.نشاء وفهم املقروء واملسموعالعمليات العقلية العليا، كاإل
ذكي إذا  أنه  املرء  على   الشخص، فيقال    اءذكل ا ومقياس اقد تكون اللغة معيار   

مثل . ه  مفردات وكلمات متنوعة جيدة يف نطقه وكتابته واتصاله بني الناس           ديكان ل 
                                                

/ هـ١٤٠٥بريوت، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان،      (، الطبعة الثانية    علم النفس التربوي  ايد نشواين،    عبد ١
 ١٠٣. ص)  م١٩٨٥

 .١٠٥، ص مرجع سابقعبد ايد سيد أمحد منصور،  ٢
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ما ما إذا كان طفل يستطيع أن يذكر األشياء بأمسائها ويعربها باللغة علـى نطـاق                
  ذه عالمة دالة على أن الطفل له مهارة يف اكتساب اللغةواسع، فه

كما يكون تعليم (رأى علماء السيكولوجيا أن عملية التعليم والتعلم ولقد 
ؤثَّر بالدوافع الداخلية واخلارجية من الكفاءة أو القدرة  ت)اللغة العربية أيضا

  ١.واالستيعاب واالرادة واخلربة والبيئة واملعلم والكتب وغريها
ن اللغة هلا وظائف متعددة يف حياة الفرد واتمع، فهي وسيلة الفرد ألذلك 

للتعبري عن مشاعره وعواطفه وأفكاره، وا يقضي حاجاته، وينفذ مطالبه، وحيقق 
مآربه يف اتمع الذي حييا فيه، وبوساطتها ينقل جتربته إىل اآلخرين، كما أنه يطلع 

  ٢.وعلى جتارب األمم األخرى وخربااعلى جتارم احلاضرة واملاضية 
  : والعالقة بني اللغة والذكاء هلا وجهان

أن هناك عالقة إجيابية بني ذخرية الفرد من الكلمات، أو مـا يـسمعه                -) ١
 .جتاوزا قاموس الفرد من الكلمات ونسبة ذكاء الفرد

العالقة بني الذكاء وبني مفردات الكلمات عالقة مضطردة، فكلما   -)٢
ما يقرأه من اجلمل، اتضحت العالقة بني رد على فهم زادت قدرة الف

 ٣. والعكس صحيح،مدلوالا
 على مستوى النحو العاملي حياول اللغوى تأسيس: "كتب تشومسكىولذا 

خصائص عامة معينة للذكاء اإلنساين، ويصور علم اللغة أيضا ببساطة على أنه جمال 
  ٤".العقلفرعي لعلم النفس يتعامل مع هذه اجلوانب اخلاصة ب

                                                
 على Metodologi Pengajaran Bahasa Arab إىل نظريات علم النفس وتأثريها يف تعليم اللغة العربية يف كتاب ينظر ١

  .١٠، ص )٢٠٠٥مشكات، : ماالنج(املؤلف أمحد فؤاد عافندي 
  .١٩ص ، )١٩٩٦منشورات جامعة دمشق، : دمشق(، غة العربيةيف طرائق تدريس الل حممود أمحد السيد، ٢
  ١٠٦ - ١٠٥ ، صمرجع سابقعبد ايد سيد أمحد منصور،  ٣

 العامـة  املصرية اهليئة: مصر التوين، مصطفى: مترجم ،)النفسي اللغة وعلم تشومسكى (النفسي اللغة علمجرين، جودث ١٣
 .١٢٤ ص ،١٩٩٣ للكتاب،
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   الفروق الفردية-)هـ
من طبيعة البشر، اختالف األفراد ىف مسام الشخصية، اجلسمية والنفسية 

والسلوك اللغوي . والعقلية، وغري ذلك من السمات الىت تشكل البناء الشخصي للفرد
الفردي مسة من مسات الشخصية وعالمة فارقة بني خمتلف األفراد، األمر الذى حيتاج 

  . طبيعة الفروق الفردية اللغويةإىل إيضاح
ومن ااالت األساسية اليت خيتلف فيها األفراد يف دائرة السلوك اللغوي 

  :١هي
، وهذه القدرة من أكثر القدرات اليت خيتلف فيها األفراد، املعرفة اللفظية  -)١

بدرجة -وترتبط املعرفة اللفظية . وهي تعين معرفة املفردات، وتركيب اللغة
 مبدى القدرة على -على األقل-وتنوع وغىن مفاهيم الفرد أو  مبدى -كبرية

 .إعطاء الكلمات معانيها الدقيقة
 لقدرات factor analysis، ولو أن التحليل العاملي قدرات التفكري ارد  -)٢

التفكري أعطت نتائج مبهمة وخمتلفة التفسري إال أنه يبدو واضحا أن الناس 
 .لب التفكري سواء كان حسيا أم جمرداخيتلفون يف قدرم على القيام مبطا

، وميثل هذا العامل طالقة الفرد يف استدعاء كثري من األفكار الطالقة الفكرية  -)٣
 .عن موضوع معني، وعدد األفكار املختلفة ال نوعيتها هو املطلوب

، وتشبه هذه القدرة الطالقة العادية، لكن االهتمام هنا الطالقة اللفظية  -)٤
ت خصائص شكلية معينة، مثل البدء حبروف معينة أو بالتفكري يف كلمات ذا
ويبدو أا تعتمد على معرفة الفرد بالعالقات الصوتية . االنتباه حبروف معينة

 .واخلطية

                                                
، ) م ١٩٧٧دار الثقافـة،    : قاهرة  (،  ، أساسيات تعليم اللغة العربية    امل الناقة،   فتحي علي يونس وحممود ك     ١

 ٩١-٨٩. ص
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، وميثل هذا العامل السهولة يف تكوين األفكار والسهولة يف طالقة التعبري  -)٥
 .وضعها يف كلمات وتراكيب مقبولة لغويا

القدرة على تعرف وظائف الدرجات املختلفة ، وهي احلساسية اللغوية  -)٦
وهذا . للصيغ والتراكيب والقيام باملطالب احملتاجة إلدراك هذه الوظائف

 .العامل مهم يف تعلم اللغة األجنبية
، وميثل هذا العامل القدرة على االستجابة ألمساء األشياء سهولة التسمية  -)٧

 .واألشكال واأللوان وهكذا
ومتثل هذه القدرة على الكالم بكفاءة وباتصال . هيالقدرة على الكالم الشف  -)٨

 .يف موقف ما
، ومتثل هذه القدرة الفروق الفردية يف السرعة اليت تنطق القدرة على النطق  -)٩

 .ا أصوات الكالم أو اليت ميكن أن تنطق ا
البد من االهتمام ا يف جمال إعداد املواد التعليمية أخرى وهناك فروق فردية 

لغات أخرى، مثل الطبقة االجتماعية للدارسني، خربام السابقة، أعمارهم للناطقني ب
املختلفة يف فصل واحد، حيث جيلس الفىت جانب العجوز يف التعلم، ورغبام 

  .املختلفة، وميوهلم املتنوعة، وغريها
ولذا، فإنه ليس صائبا  أن يتعلم كل املسلمني اللغة العربية من شرقهم إىل 

هم إىل عجوزهم، من أدناهم ذكاء إىل أعالهم، من أضعفهم اجتاها غرم، من صغري
إىل أقواهم، من كتاب واحد ومن مؤلف واحد، وبطريقة واحدة واجبة، تفرض على 

  .اجلميع، وبامتحان واحد، رغما عن أنفهم
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 من الشروط واملبادئ ستخلص جمموعةٌت أن  ميكنهذا البيانويف ضوء 
  : ١ وضع مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية ومنها النفسية، ينبغي أن تراعى عند

أن تناسب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقةً يف ذلـك             -) ١
  .بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكبار

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات وأغراض الدارسني مـن             -) ٢
  .تعلم اللغة

مهارات اللغة يف املادة املقدمة، وما ينبغي       أن حتدد مكانة كل مهارة من         -) ٣
  .أن يعطى لكل منها من هذه املادة

أن حتدد بوضوح مستويات األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهـارات              -) ٤
  .اللغة ومراعاة ذلك يف املراحل املختلفة من املادة

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتـدرج مراحـل              -) ٥
  .يث ال تقدم املهارة إال يف وقتها املناسبنضج الدارسني، حب

  : أن تلتفت املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي   -) ٦
  .   املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت-)أ(
  . مهارات تعرِّف الكلمة وحتليلها وتركيبها-)ب(
  . مهارات تعرِّف اجلملة وحتليلها وتركيبها-)جـ(
  .يلي    مهارات الفهم العام والتفص-)د(

  .أن حتقق املادة املطالب األساسية للدارسني من تعلم اللغة . ٧
أن تكون شائقة ثرية احملتوى من اجلانب املعريف والثقـايف مبـا حيقـق               . ٨

  .االستمتاع للدارس

                                                
اللغة العربية  "، ضمن جمموعة من مقاالت      أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها      حممود كامل الناقة،     ١

 http://www.isesco.org.ma/arabe ، إيسسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،"إىل أين

/publications/Langue_arabe/p-٢.php، صباحا٥.٠٠، الساعة ١٨/٣/٢٠١١ تاريخ   
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أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف             . ٩
  .مستوى املادة

لتعلم، وأن تلجأ إىل وسائل متعـددة  أن تراعي املادة استعداد الدارسني ل    . ١٠
  .لتنشيط هذا االستعداد ويئة الدارس للتعلم

أن حتقق املادة للدارس نوعاً من اإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع مـن              . ١١
  .إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

ة أن تراعي املادة إثارة رغبة الدارسني واستعدادام لتعرف اللغة وزيـاد           . ١٢
معلومام وإشباع حب استطالعهم الثقايف وذلك عن طريق األنـشطة          

  .واملمارسات
أن يستند إعداد املادة وتنظيمها إىل ما انتهت إليه نظريات التعلم مـن              . ١٣

  .حقائق ومفاهيم
  .أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات . ١٤
لتغلب عليها عن طريق تعلم     أن يء املادة دائماً للدارس مشكلةً حياول ا        . ١٥

 .اللغة وممارستها
أن تتيح املادة للدارس فرصاً تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقـف              . ١٦

  .اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
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 األسس الثقافية واالجتماعية   - ٢ 
   مفهوم الثقافة -) أ

 إقامة وهو الفروع، يرجع إليها واحدة كلمة والفاء والقاف الثاء: تأيت مادة 
 وهو الشيء ثقفت:  ويف العني ١،عوجها أقمت إذا القناة ثقفت ويقال. الشيء درء

 الرجل ثَقُف:  ويف الصحاح ٢ .والتفهم التعلم سريع أي ثقف وقلب. تعلمه سرعة
  ٣ .ثقف فهو خفيفاً حاذقاً صار أي وثَقافَةً، ثَقْفاً

ها احلذق، ومنها من: للداللة على معان متعددة" الثقافة"كلمة فاملعىن اللغوي ل
الفطنة والذكاء، ومنها سرعة التعلم والضبط، ومنها الظفر بالشيء والتغلب عليه، 

 ٤.ومنها التقومي والتهذيب
األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم :  يف الصطالح هي املراد بالثقافة

خرى تعين واالجتاهات والعادات والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من اتمعات، وبعبارة أ
  ٥.الثقافة كل ما صنعه اإلنسان بعقله ويده

وهي ذا املعىن التوجد يف جمتمع دون آخر، فكل جمتمع له أهدافه وميوله 
واجتاهته اخلاصة له، ما التوجد يف جمتمع آخر، ومن مث فإن الثقافة ختتلف باختالف 

  .اتمعات
بادئ والقيم وأمناط السلوك وأما الثقافة اإلسالمية تعين املعتقدات واملفاهيم وامل

  .اليت يقرها الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة
                                                

 ١٣٨ / ١ ،مرجع سابق أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي أبو احلسني، ١
. ، الـد اخلـامس، ص  مرجع سابق ،أبو عبد الرمحن   فراهيدي البصري اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ال        ٢

١٣٨ 
، الـد   الرابعة: الطبعة،  تاج اللغة وصحاح العربية   الصحاح   ،  أبو نصر  إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب     ٣

  ١٣٣٤ . ص)  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ ،دار العلم للمالينيبريوت ( الرابع،
 -هــ   ١٤٢٢مؤسسة الرسـالة،    (،  الطبعة التاسعة ،  لى الثقافة االسالمية  أضواء ع ادية شريف العمري،    ن ٤

 ١٣. ، ص)م٢٠٠١
   ٢٠، صمرجع سابق، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا ٥٥
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وهي ذا املعىن تقتصر على اتمع اإلسالمي فقط بغض النظر عن الزمان 
واملكان اللذان حيل فيها هذه الثقافة، وأما الثقافات األخرى غري اإلسالمية فإا ختتلف 

  .الف اتمعاتباخت
   خصائص الثقافة-)ب

  ١: وللثقافة خصائص، منها 
   ومتعلمةأا مكتسبة -)ا

وهي تعين أن اإلنسان عندما يأيت إىل جمتمع من اتمعات فإنه يستطيع أن 
يكتسبها ويتفاعل معها، فاإلنسان يولد عدمي الثقافة، عدمي التفكري عدمي االجتاه، مث 

ات جمتمعه الذي يعيش فيه ويقلد عاداته وتقاليده، بل يكرب ويستطيع أن يكتسب عاد
وهو يستطيع بعد ذلك أن يكسب عادات اتمعات األخرى عندما يتعايش معها يف 

  .مراحل عمره
إن الثقافة هي ) : Graham Wallas(ولذا قال العامل الربيطاين جرهام والس 

  ٢.تعلمالتراث الذي يكتسبه الناس من األجيال السابقة عن طريق ال
وعند تصميم املواد الدراسية البد من اهتمام هذا اجلانب، فإن املادة اجليدة 
هي اليت تستطيع أن تغري سلوك اإلنسان من الثقافة غري اإلسالمية إىل الثقافة 

  .اإلسالمية، باإلضافة إىل تزويد الدارس من املعلومات اجلديدة واملعارف املبتكرة
  أا خاصية إنسانية -) ٢
قافة مزية لإلنسان دون سائر املخلوقات، وبنعمة اهللا عليه ومنته يستطيع أن الث

خيترع اللغات ويستخدم الرموز ويبتكر كثريا من وسائل االتصال، ويتقدم من يوم إىل 
آخر ويصنع األدوات اليت تسهل حياته، ولقد مكنه ذلك من االستفادة من جتاربه 

  .له يف سائر ميادين احلياةوجتارب غريه من عاشوا معه أو عاشوا قب

                                                
  ٢٣ - ٢٢. املرجع نفسه، ص ١
 ٢٧٨. ، ص)م١٩٩٣القاهرة، دار الفكر العريب، (، أصول التربية اإلسالميةسعيد إمساعيل علي،  ٢
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وعند تصميم املواد الدراسية ينبغي أن تراعي هذه اخلصيصة، مبعىن أن املادة 
اجليدة هي اليت تستطيع أن تنمي قدرات اإلنسان العقلية والسلوكية، بتقدمي الطرائق 
اليت تساعده على تنمية التفكري السليم، من خالل اختيار موضوعات القراءة، 

اليت حتثه إىل التفكري، والنشاطات اليت مترنه وتدربه على إجياد احللول والتدريبات 
  ملشاكل احلياة املتجددة

  
  أا متغرية ومتفاعلة باستمرار -) ٣

ومن املعلوم أنه الميكن ألي جمتمع من اتمعات أن يكون حبيس ثقافته اليت 
كون جمتمعا راكدا يرثها من آبائه قرونا طويلة دون أن حيدث فيها تغري، وإال فسي

  .جامدا، وحيكم عليه بأنه جمتمع متأخر ومتخلف
والثقافة اإلنسانية يف مجيع مراحلها تبدأ من الصغر، مث تكرب، وتطور إىل قمتها، 
مث تنحدر، مث إىل الفناء مصريها، والثقافة يف حني ازدهارها هلا إمكانيتها للمحافظة 

، ولكنها يف حني احندارها، اليكون على بقائها ومواجهة التحديات اليت تواجهها
  ١.عندها من القوة مثل سابقها ويصيبها اخلمول والضعف جتاه املشاكل اليت تعترضها

ولذا فإن اتمع املتقدم جيب عليه أن يتفاعل مع بيئته ويستجيب إىل 
املستجدات طاملا توافق القواعد العامة اليت رمسها هذا الدين احلنيف الذي جاء به 

ل املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وعند تصميم املواد التعليمية ينبغي أن تراعي الرسو
  .الثقافة اإلسالمية وتفاعلها والتغريات اليت تطرأ عليها من زمان إىل آخر

  .هذه هي اخلصائص الثالثة للغة
والعالقة بني اللغة والثقافة عالقة واضحة، إذ نعرب عن الثقافة باللغة، والميكن 

 عن الثقافة منعزال من اللغة، فهي وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل يف أن نتحدث
  .التعبري عن الثقافة

                                                
١  Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 
٢٠٠٧) P. ٩٤ 
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وعالقتها بتعليم اللغة العربية لألجانب أيضا عالقة واضحة، فإن فهم الثقافة 
اإلسالمية يعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة، وإن الدارس األجنيب الذي يتعلم اللغة 

ا أراد إتقاا إتقانا جيدا من أن يتعرف على ثقافة وجضارة اتمع العربية البد له إذ
الذي يتكلم أفراده هذه اللغة تعرفا كافيا، يعصمه من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، 

  ١.ومن مث فإن تعلم لغة أجنبية هو تعلم ثقافة أصحاب تلك اللغة
ام بتعليم الثقافة واالجتاه السائد اآلن يف تعليم اللغات األجنبية هو االهتم

كاالهتمام بتعليم مهاراا األربعة، ومن النادر أن جند كتابا يتناول تعليم اللغات 
األجنبية اليتعرض لتعليم الثقافة أو لتقدميها، وذلك أن الفهم الثقايف أصبح أمرا المفر 

  ٢.منه يف تعليم اللغات األجنبية
  
  غة العربية لألجانبمقترحات املوضوعات الثقافية يف تعليم الل –) ج

وفيما يلي بعض املوضوعات الثقافية املقترحة يف تعليم اللغة العربية لألجانب 
  ٣:مستندا إىل نتائج االستبيان اليت قام ا رشدي أمحد طعيمة 

  بيانات شخصية  -)٢
   حتية الناس–السكن   -)٣
  العمل  -)٤
  وقت الفراغ  -)٥
 السفر  -)٦
 العالقات مع اآلخرين  -)٧

                                                
  ٢٤، نفسهرجع امل ١
املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانـب مـن نظريـة إىل            فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف السيخ،         ٢

 ١٢٠. ، ص) م٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٣القاهرة، مكتبة وهبة،  (،التطبيق
مكة املكرمة، معهد اللغـة      (دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية        رشدي أمحد طعيمة،     ٣

 ٢١٥ - ٢١٤. ص)  م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٦ – ١٤٠٥، العربية جامعة أم القرى
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 املناسبات العامة واخلاصة  -)٨
  واملرضالصحة  -)٩

  التربية والتعليم  -)١٠
 يف السوق  -)١١
 يف املطعم  -)١٢
 اخلدمات  -)١٣
 البلدان واألماكن  -)١٤
 اللغة األجنبية  -)١٥
 )املناخ(اجلو   -)١٦
 املعامل احلضارية  -)١٧
 احلياة االقتصادية  -)١٨
 الدين والقيم الروحية  -)١٩
 االجتاهات السياسية والعالقات الدولية  -)٢٠
  العالقات الزمانية واملكانية  -)٢١

رحة يف تعليم اللغة العربية لألجانب فقد وأما موضوعات الثقافية اإلسالمية املقت
  ١:موضوعا، منها ) مئة وسبعة ومخسني (١٥٧وصلت إىل 

  مفهوم اإلسالم وأركانه  -)٢
 )إخل... نزوله، سوره، مجعه(حول القرآن الكرمي   -)٣
 تفسري القرآن الكرمي  -)٤
 )إخل... البياين، العلمي(إعجاز القرآن الكرمي   -)٥
  القراءات وأصول جتويدالقرآن  -)٦
  )إخل... تعريفها، وتدروينها، ومكانتها يف اإلسالم(وية السنة النب  -)٧

                                                
 ٢٢١ - ٢١٦. ص، املرجع نفسه ١
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   سرية الرسول  -)٨
 صور من حياة الرسول   -)٩

  قصص األنبياء  -)١٠
  مصادر التشريع اإلسالمي  -)١١
  العالقة بني اللغة العربية واإلسالم  -)١٢
 حقوق الزوج والزوجة يف اإلسالم  -)١٣

ة اليت وهذه املواقف أواملوضوعات اليت مت اقتراحها من طعيمة بعد إقامة التجرب
عقدها لطالب اجلامعة املصرية من البالد املختلفة يف أحناء العامل، وقد كتبه يف كتابه 
األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغةالعربية لغري الناطقني ا، وفصل فيه النتائج اليت 
وصل إليها يف هذا البحث، واقترح املوضوعات الثقافية وقائمات الكلمات اليت يكثر 

والكلمات اليت يقل دوراا يف " ألفاظ أساسية" امها واصطلح عليها بكلمة استخد
والكلمات اليت التكاد تذكر " ألفاظ ثانوية"التعبريات اللغوية واصطلح عليها بكلمة 

  ".ألفاظ مستبعدة"واصطلح عليها بكلمة 
  
   املواقف األساسية املقترحة يف احملتوى الثقايف عن السفر–) د

  :احلضارية والثقافية للسفر فهي وأما املالمح 
 كيف يتعرف على إجراءات االستعدادات للسفر -)١
كيف يتعرف على الوثائق الالزمة للسفر وكيف يعدها أو يستخرجها  -)٢

 )إخل.... جواز السفر، البطاقة الشخصية (
 )إخل.... الطائرة، القطار، السيارة (كيف يسأل عن وسائل السفر  -)٣
 كيف يشتري تذكرة السفر -)٤
 سأل عن حجز مقعدكيف ي -)٥
 كيف يسأل عن مواعيد االنطالق والوصول -)٦
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طلب (كيف يتعرف على قواعد إجراءات دخول البلد واخلروج منها  -)٧
 )إخل.... تأشرية، ملء االستمارات اخلاصة بذلك 

تعرف أنواع (كيف حيول عملة معينة إىل عملة البلد اليت يذهب إليها  -)٨
 )إخل.... العمالت العربية، وطرق التحويل من البنك 

 كيف ينادي محاال ليحمل أمتعته -)٩
كيف يعرض السندات الرمسية الالزمة لدخول البلد أو اخلروج منها  -)١٠

 )إخل.... جواز السفر، التأشريات (
 كيف يعرض ما معه من أمتعة وهدايا على ضابط اجلمرك -)١١
 كيف ينهي إجراءات الصعود إىل الطائرة مع مندوب شركة الطريان -)١٢
 قة احلرة ويقضي فيها وقتاكيف يعرف على املنط -)١٣
 كيف يسلم حقائبه ملندوب شركة الطريان وكيف يتسلمها بعد الوصول -)١٤
 كيف يسأل عن الفنادق ويتعرف على وسيلة الذهاب إىل واحد منها -)١٥
كيف يتعامل مع موظف االستقبال يف الفندق وما يتطلبه ذلك التعامل  -)١٦

 غري ذلك من ملء الستمارات معينة وحتديد مطالب خاصة بالغرفة أو
  ١.من األمور املتعلقة باإلقامة يف فندق لفترة ما

أي كتب تعليم اللغة العربية –إن تعليم الثقافة العربية يف هذه الكتب : "وقال 
 يتم دون دراسة علمية سابقة هلا، أو تعرف دقيق لألمناط اليت -املتداولة لدى الكثري

  ٢".ن املؤلفني باهتمامينبغي أن تعلّم، أو املالمح اليت ينبغي أن حتظى م
وعند إعداد كتاب لتعليم األجانب يف تعليم اللغة العربية البد أن يكون له 

  ٣:طابع اجتماعي وثقايف إسالمي، من خالل مراعاة ما يلي 
                                                

. ، مرجع سابق، صة لغري الناطقني ااألسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربيرشدي أمحد طعيمة ،  ١
٦٧ - ٦٦ 

 ٣٠. ،  صاملرجع نفسه ٢
  ٢٧ - ٢٦ ، مرجع سابقناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  ٣



  
 

٣٤  

  أن يكون حمتواه عربيا إسالميا  -)١
أن يتضمن احملتوى الثقايف التعليمي للكتاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية   -)٢

  اسب أغراض الدارسني األجانببصورة تتن
االهتمام بالتراث العريب وخصائصه اليت على رأسها الطابع اإلنساين ورفع   -)٣

مكانة العلماء حيث تكون اجلوانب الثقافية يف الكتاب تعطي الدارس 
  األجنيب فكرة عن حقيقة الثقافة العربية وأصوهلا

م من تعلم اللغة انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتمامه  -)٤
  والثقافة

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي، من البسيط إىل املركب، من   -)٥
  اجلزء إىل الكل

االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند   -)٦
  الدارسني األجانب وتوجيه اجتاهام إليها

   اليت تطرأ يف الثقافة القدميةمراعاة التغريات الثقافية واالجتماعية  -)٧
تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياا، املراد بعموميات الثقافة   -)٨

هي الثقافة اليت يشترك فيها كل أفراد اتمع من قيم وتقاليد وأعراف، مثل 
واملراد خبصوصياا هي العناصر اليت يشترك فيها . النظام العام وأنواع الطعام

نة معينةكاملدرسني، أو األطباء، أو سائقي احلافالت، أو التجار، أو أفراد مه
  . وينبغي أن اليشمل الكتاب على نوع واحد من الثقافة١.احملامني وغريهم

التوازن بني أغراض الدارسني يف تعلمهم للغة العربية وأغراض صاحب اللغة يف   -)٩
  تعليم لغتهم، ألن الكل له هدف خاص

: اهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة، مثل تزويد الدارسني باالجت  -)١٠
  التحرر من اخلرافات، وتنمية األفق العقلي وسعته وغريها

                                                
 ٢٧ - ٢٦. ،  صمرجع سابقوليد عبد اللطيف هوانة،  ١



  
 

٣٥  

  احترام الثقافات األخرى وعدم إصدار أحكام ضدها  -)١١
  مراعاة عمر الدارسني ومستواه الفكري والثقايف  -)١٢
مساعدة الدارسني على عملية التطبيع االجتماعي وتكييفهم مع الثقافة   -)١٣

  العربية اإلسالمية
  

   األسس اللغوية– ٣
تعد املادة التعليمية أساساً لتعليم اللغة، واللغة نظام، بل عندما حنللها سنجد 
أا أكثر من نظام، إا يف احلقيقة نظام النظم، فنحن أوالً جند نظام األصوات، الذي 

. ية أو التركيب، الذي يؤدي بدوره إىل نظام البن)الكلمة(يتكون منه نظام األشكال 
  ١. وهذه األنظمة الثالثة تؤدي إىل نظام رابع هو نظام املعىن

لذلك فنحن عندما نشرع يف حتديد ما نود أن خنتار منه املادة التعليمية حنتاج 
انسجام لتحليل كامل هلذه األنظمة املتعددة، هذا التحليل الذي ميكن أن يقدم لنا 

ار من األصوات أمهها، ومن األشكال ترابطها وتنسيق بني هذه النظم األربعة، فنخت
وتالحقها بالتراكيب، واحتواؤها على تزويد الدارسني باخلربات يف وحدات ذات 

  .معىن
وفيما يلي بعض املبادئ واألسس اللغوية اليت ينبغي مراعاا عند إعداد الكتب 

  ٢: التعليمية، وهي 
  .أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا  -) ١
  .أن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة  -) ٢
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراسـات             -) ٣

  .اللغوية احلديثة

                                                
 ١٦. ، مرجع سابق، صأسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفهاحممود كامل الناقة،  ١
  ١٩-١٨. املرجع نفسه، ص ٢



  
 

٣٦  

مجـع  (أن تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية    -) ٤
  ).الضمائر مثالً

 مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أي تقدم        أن تكون اللغة املقدمة لغة      -) ٥
  .اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها

  .أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها  -) ٦
أن تعاجل املادة منذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمـل              -) ٧

  .ذات املعىن
  .أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها  -) ٨
  . بالرمز والصوت لكل حرفأن تعتين  -) ٩

  .أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلروف  -) ١٠
  .أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم  -) ١١
  .أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية  -) ١٢
  .أن تعتمد املادة على التراكيب الشائعة االستعمال  -) ١٣
  .أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام  -) ١٤
  .ركيب املقصود ويتم التدريب عليهأن يربز الت  -) ١٥
  .أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبرياً  -) ١٦
  .أن تم بعالمات الترقيم من أجل إظهار التنغيم  -) ١٧
  .أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية احلديثة  -) ١٨
 .أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث  -) ١٩

 والتقابل اللغوي،   ها،خصائصو،   العربية طبيعة اللغة ة إىل مراعاة    وهذا باإلضاف 
  ١.وحتليل األخطاء

  

                                                
سورابايا، كلية األدب اجلامعـة  (، األسس اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة العربية   نصر الدين إدريس جوهر،      ١

  )/http://adab.sunan-ampel.ac.idاإلسالمية احلكومية، 



  
 

٣٧  

 مواد مطورة لتعليم اللغة العربية مراحل إعداد  - ج 

، وهذه املراحل جيملها الباحث كما ددةعداد الكتب مير مبراحل متعإ
  :يلي 

 .املرحلة التحضريية -)١
 مرحلة ختطيط خريطة العمل -)٢
 ة وأمناط التدريباتمرحلة مجع النصوص اخلاص -)٣
 )مسودة ( مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية  -)٤
 )تبييض(مرحلة الكتابة الفعليم  -)٥
 .مرحلة املراجعة الشاملة -)٦
 .مرحلة طباعة الكتاب -)٧
 .مرحلة جتريب الكتاب -)٨
 .مرحلة تعديله بعد التجريب -)٩

 ، وهي مستمرة كلّما اقتضت احلالمرحلة تطوير الكتاب - )١٠
الباحث عن هذه اخلطوات بشيء من ويف هذه العجالة سيتناول 

  التفصيل
 

 .املرحلة التحضريية - )١
وهي أوىل املراحل اليت مير عليها الكاتب يف إعداده للكتب التعليمية 
وأساسها، واملراحل التالية متعلقة عليها تعلقا مباشرا، من حيث اجلودة وعدمها، 

د من الدراسات السابقة ومناسبتها حلاجات الدارسني أو عدمها، وجيب عليه أن يستفي
يف هذا املوضوع، ويستفيد أيضا من الكتب املؤلفة يف هذا اال وتقومياا، ويالحظ 

  .يف طرق معاجلتها ويف تقدميهم اللغة لغري أهلهاأيضا االختالف بني املؤلفني واجتاههم 



  
 

٣٨  

  ١:ويف هذه املرحلة جيب عليه أن يقوم بالدراسات، منها 
 اليت يتوقع أن مير بـها الدارسـون، واليت حيتاجون         حتديد املواقف اليومية    -)  أ

 . ممارسـة اللغة العربية فيها
  حتـديد نوع املفـردات املناسبة للدارسني -) ب
ويقصد بـها انقرائية ( حتديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص        -) ت

  .)الكتاب  
حتديد أنواع التراكيب اللغوية الشائعـة يف الكتابات اليت يستخدمها  -) ث

  لدارسـون أو اليت تشيع يف الكتابة العامـةا
حتديد املفاهيم الثقافية واملالمـح احلضارية اليت جيب أن يشتمـل عليهـا     -) ج

  .الكتاب
مـثل ( دراسـة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفـة عندهم  -) ح

اجتاهام حنو تعلم اللغـة العربية، دوافعهم من ذلك، مشكالم فيها، 
  و املوضوعات املختارة للكتاب، قدرام اللغوية، وغريهاميوهلم حنـ

دراسـة خصائص اتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه، وإىل أي  -) خ
  مـدى تساعد ظـروفه على تعلم اللغة العربية

دراسـة كتب تعليم اللغة العربية لألجانب دراسـة علمية حتليلية تقوميية،   -) د
ولسـد الثغرات وجوانب القصـور لالستفادة من اجلوانب املضمنة فيها 

  اليت وقعت فيها
  دراسـة وحتديد الثـروة اللفظـية األساسية اليت سيستند إليها الكتاب  -) ذ

                                                
، ني بــها  إعـداد مـواد تعلـيم اللغـة العربيـة لغـري النـاطق             عبد الرمحن بن إبراهيم الفـوزان،        ١

http://faculty.ksu.edu.sa/٣٠٧٠/Pages/٥٢٠.aspx، الساعة العاشـرة صـباحا،    ،٢٠١١يناير  ٢٤ 
  ١٦. ص



  
 

٣٩  

دراسـة املشكالت والصعوبات املتصـلة بتعلم مهارات اللغـة، واليت   -) ر
ميكن أن جتابه املتعلمني، إما نتيجة لصعوبة يف اللغة العربية نفسها، أو 

   الدارس واللغة العربية، أو أسباب أخرىالختالف بني لغـة
 مواجهة الفروق بني الدارسني  -) ز

 
 .مرحلة ختطيط خريطة العمل -) ٢

يف هذه املرحلة يرسم واضع املنهج والكتاب املدرسي العمل الذي سيمر عليه            
يف إعداده لكتابه التعليمي، وهذا الذي يفرق بني كثري من الكتاب واملؤلفني، ومن هنا              

  .م وآراءهم يف تعليم اللغة العربيةظهرت اجتاها
   طريقة بناء الكتاب ومعاجلته للنواحي اللغوية والثقافية–  )أ(

، ويف واقـع    للنواحي اللغوية والثقافية  خيطط املؤلف طريقة بناء كتابه ومعاجلته       
  ١:العربية يعاجلهما يف األمر نرى كتب تعليم اللغة 

 : من عدد من الوحدات ، حبيث يكون الكتاب مكونانظام الوحدات -)١(
  وحدة املوضوع: 
 معاجلة مهارة واحدة أو عنصر واحد يف كلّ وحدة. 
 معاجلة أكثر من مهارة أو عنصر. 
 وحدة املعالَج من مهارة أو عنصر. 

، حبيث يكون الكتاب مبنيا على عدد من نظام الدروس -)٢(
 :الدروس

 معاجلة عنصر أو مهارة يف كلّ درس. 
 ارة يف كلّ درسمعاجلة أكثر من عنصر أو مه. 

                                                
  ٣٤. املرجع نفسه، ص  ١



  
 

٤٠  

، حبيث يكون الكتاب مكونا من عدد مـن  نظام الوحدات والدروس   -) ٣(
 .الوحدات، اليت تضم عددا من الدروس

 املوضوع الثقايف واحد. 
 داملوضوع الثقايف متعد. 
 معاجلة عنصر لغوي واحد أو مهارة لغوية واحدة يف كلّ درس. 
 وية معاجلة أكثر من عنصر لغوي واحد أو أكثر من مهارة لغ

 .واحدة يف كلّ درس
 :، بال وحدات وال دروس نظام السرد -)٤(
 معاجلة العناصر واملهارات اللغوية فرادى. 
 معاجلة العناصر واملهارات اللغوية خمتلطة. 

 
   نصوص الكتاب -)ب(

 قرائية  هل ستكون نصوص الكتاب حوارية أو قطعاً قرائية، أوحوارية وقطعاً         
  ١:ه الكتب قد تكون ونصوص هذ.أو مجالً وأمثلة خمتلفة

ة اللغويـة لغـري النـاطقني       ليست من صنع معد املاد    : نصوصا أصلية    -) ١(
بالعربية، ولكنها مما أعده اآلخرون لغري غرض تعليم اللغة العربية لغـري            

  .الناطقني ا، وكاتبها مل يكتبها لتعليم غري العرب
ا ته؛ فيكيفها حسب م   فها بعض الكتاب ويصنعها خاصة ملاد      يؤل نصوصا -) ٢(

يريد من سهولة وصعوبة، وخيتار مفرداا وتراكيبها مبا يتمـشى مـع            
منهجه والتدرج الذي يسري عليه؛ من مراعاة للجوانب الثقافية، ومراعاة          

 .ملا حيقّق أهدافه وأهداف الدارسني

                                                
  ٣٦ - ٣٥املرجع نفسه،  ١



  
 

٤١  

ف يف  لتغيري مبا يتماشى مع منهج املؤل     ة مع بعض التعديل وا    نصوصا أصلي  -) ٣(
وهذا التدخل والتغيري قد يكون كثريا      . ريهابناء املفردات والتراكيب وغ   

حىت حييل النص من أصلي إىل مصطنع، وقد يكون التغيري قليال حبيـث             
 .تبقى للنص األصلي معامله األساسية

فها ويصوغها بنفسه للمـستويات     قد جيمع بعضهم بني النوعني، فيؤل     و -) ٤(
 .األولية، وخيتارها أصلية للمستويات املتقدمة

  
  الدرس مكونات  ) ج(

 بني كتب تعليم    كونات الدرس الواحد نلمس تفاوتا كبريا     عند احلديث عن م   
نظيمهـا يف  نات ويف نوعها ويف طريقـة ت     يف عـدد هذه املكو   : يف عدة أمور    العربية  
  :  ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل كتاب وتقوميه ما يلي . الدرس

ريقة أخـرى ما العناصـر     ما العناصر اليت يشتمل عليها الدرس ؟ وبط        -) ١(
نص خربي، أو حـوار، أو قائمـة        : اليت يشتمل عليها الدرس مما يلي       

باملفردات اليت تناولـها النص األساسي، أو شرح ملعاين املفـردات، أو           
تراكيب لغوية، أو شرح لقواعـد حنويـة، أو تـدريبات لغويـة، أو              

، أو  اختبارات، أو نصوص للقراءة اإلضـافية، أو مالحظـات ثقافيـة          
  قواعـد إمالئية أو صرفية ؟ 

  إىل أي مدى يتحقق التكامل بني العناصر اليت يشتمل عليها الدرس ؟  -) ٢(
  مث هل تشتمل مجيع دروس الكتاب على عناصر واحدة ؟  -) ٣(
  ١وهل تتبع مجيعها نظاماً واحداً يف ترتيب هذه العناصر ؟  -) ٤(

 

                                                
  ١٦٠ ص ، مرجع سابق عليمية لربامج تعليم العربية دليل عمل يف إعداد املواد الت، رشدي أمحد طعيمة ١



  
 

٤٢  

   معاجلة املهـارات اللغوية يف الكتاب-) د(
  : لة اآلتية يف هذا اال وميكن طرح األسئ

وعلى أي مهارة يركز    ما املهارة اليت يبدأ الكتاب تعليمها ؟         -) ١(
  ؟

هل هي االستماع انطالقاً من أنّ اإلنسان يبدأ يف تعلمه اللغة باالستماع             -) ٢(
إىل احمليطني به متلقياً أصول األداء اللغوي املناسب، متنقـالً بعد ذلـك    

  ياة املختلفة؟ إىل توظـيف ما تعلمه يف مواقف احل
أو أن املؤلف يبدأ بتعليم الدارسني نطق احلـروف والكلمات وإنتـاج            -) ٣(

  بعض األصوات اجلديدة ؟ 
أو أن املؤلف يبدأ بتعليم القـراءة مستهدفاً متكني الدارسني من االتصال       -) ٤(

  باملادة املكتوبة من بداية الطـريق ؟ 
الكتابات العربية أو أن املؤلف أخرياً يعلم الدارسني كيفية تقليد بعض  -)٥(

 ١؟) إمالء منقول(مقتدياً بالطريقة اليت شاهدها 
  
   تقدمي العناصر اللغوية يف الكتاب-)هـ(

  وعناصر اللغة العربية ثالثة، وهي األصوات، واملفردات، والتراكيب
   األصوات-)أ(

مهم جدا ألن إجادة النطق هو املدخل الـصحيح لـتعلم     األصوات  تدريس  
بني النظـامني الـصوتيني     ية تدريسها يتجلى من الدراسة التقابلية       اللغة العربية، وأمه  

  ٢:للعربية ولغة الدارسني، أنه  قد 

                                                
  ٣٧. ، صمرجع سابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ١
  ٤٩ - ٤٨. ، صاملرجع نفسه ٢



  
 

٤٣  

جند يف لغتهم أصواتا مماثلة أو مشاة ألصوات اللغة العربية، ونفترض يف  -)١(
  .هذه احلالة أنّ الدارسني لن جيدوا صعوبة يف نطقها

 اللغة العربية، ولكن جند يف لغتهم أصواتا مماثلة أو مشاة ألصوات -)٢(
متغيراتـها ليست مماثلة ملتغريات أصوات اللغة العربية، ويف هذه احلالة 

 .نفترض أنّ الدارسني سيواجهون بعض الصعوبة
هذه نطق  ال جند يف لغتهم بعض أصوات اللغة العربية، وهنا نفترض أنّ             -) ٣(

  .همعلياألصوات ستكون صعبة 
 ١ : أنواع تدريبات األصوات ثالثةأهم

 أو  منفصالً الصويت ويقصد به إدراك الصوت ومتييزه عند مساعه          التعرف -) ١(
  .متصالً

 عن  منهما الصويت ويقصد به إدراك الفرق بني صوتني ومتييز كل           التمييز -) ٢(
 .اآلخر عند مساعه أو نطقه

صفات األصوات وإبرازهـا يف   استخالصالصويت ويقصد به  التجريد -) ٣(
مـن األصـوات    غريهاها عن مواضع خمتلفة من الكلمة حىت ميكن متييز

 .املقاربة لـها يف اللغة
   املفردات-)ب(

  ٢: املفردات اليت نعلمها لدارسي اللغة العربية أقسام، وهي 
  :أنواع املفردات حسب املهارات اللغوية  -)١(

  فهمها مسموعة وفهمها مقروءة: مفردات للفهم.  
  ن: مفردات للكالماستعمالـها يف الكالم العادي أو موقف معي.  
  عادية أو موقفية: مفردات للكتابة.  

                                                
  ٤٩. املرجع نفسه، ص ١
  ٥٠املرجع نفسه،  ٢



  
 

٤٤  

    تفهـم مـن    (أو حتليلية   ) تفهم من السياق  (سياقية  : مفردات كامنة
  )حتليلـها ومن خصائصها الصرفية

  :أنواع املفردات حسب املعىن  -)٢(
  وهي املفردات األساسية من أمساء وأفعال ( كلمات احملتوى(  
    طفوهي مفردات الربط كحروف اجلر والع     ( كلمات وظيفية ( ... ،

وقد يسميها البعض الكلمات النحوية، والـبعض اآلخـر يـسميها           
 ١.الكلمات التركيبية
  :والفرق بني النوعني 

             أن كلمات احملتوى تساهم نقل املعىن بشكل أساسـي، يف حـني
تساهم الكلمات الوظيفية يف ربط كلمات احملتوى بعضها ببعض،         

: ىن املراد، وإذا قلنـا      ، فهمنا املع  "ذهب الولد املدرسة  : "فلو قلنا   
، لزاد فهمنا ملعىن اجلملـة وأصـبحت        "ذهب الولد إىل املدرسة   "

 سليمة حنويا
          تشمل كلمات احملتوى األمساء واألفعال عادة، وتشمل الكلمـات

 الوظيفية احلروف عادة
            تشكل كلمات احملتوى معظم كلمات اللغة، يف حـني تـشكل

  ٢. لغةالكلمات الوظيفية نسبة ضئيلة من كلمات ال
  :أنواع املفردات حسب التخصص  -)٣(

 كلمات خادمة تستخدم يف مواقف كثرية.  
 نكلمات ختصصية تستخدم يف جمال معي.  

                                                
الرياض، مطـابع العـروض التجاريـة،       (، الطبعة الثانية،    أساليب تدريس اللغة العربية   حممد علي اخلويل،     ١

 ٩١. ، ص)١٩٨٦
 ٩٣ - ٩٢ .، صاملرجع نفسه ٢



  
 

٤٥  

  :أنواع املفردات حسب االستخدام  -)٤(
 كلمات نشيطة يكثر استعمالـها.  
 ١كلمات خاملة يقل استعمالـها أوالكلمات اخلاملة  

  ٢: فردات، هي وأما األسس اليت البد من مراعاا يف اختيار امل
  .تفضل الكلمة الواسعة االستخدام على غريها: الشيوع  -) ١(
تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربية علـى         : التوزع أو املدى     -) ٢(

  .الشائعة يف بعضها فقط
  .تفضل الكلمة املألوفة على املهجورة: األلفة  -) ٣(
تفضل الكلمة اليت تغطي أكثر من جمال علـى احملـصورة يف            : الشمول -) ٤(

  .جمال
كلمة (تاج إليها الدارس أكثر على غريها،      تفضل الكلمة اليت حي   : األمهية   -) ٥(

جواز السفر، وتأشرية اخلروج والدخول، من الكلمات اليت الحيتاج إليها     
طالب معهد عمر بن اخلطاب، لعدم معرفتهم الـسابقة هلـا، ولعـدم             

  )استعماهلم يف التخاطب اليومي
، هاتف أحسن من تلفـون (  على غريها    تفضل الكلمة العربية  : العروبة   -) ٦(

 )واحلاسوب أفضل من الكومبيوتر
 سنة يسيطر علـى مثانيـة       ١١ أو   ١٠العدد، وهو أن طاقة الصغار بني        -) ٧(

 ٣. كلمة يف درس واحد٣٠مفردات يف كل درس، وطاقة الكبار إىل 
االستعانة بآراء اخلرباء يف حتديد الكلمات اليت يرى أا جديرة بأن تقدم             -) ٨(

 ٤. املستوى األول يف تعليم اللغة العربية لألجانبوخاصة يف
                                                

 ٩٠. ، صاملرجع نفسه ١
  ٥١ - ٥٠.   ، صمرجع سابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ٢
 ١٨٣. صمرجع سابق، ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  ٣
 ١٠٠. ، ص سابقمرجعفتحي علي يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ،  ٤



  
 

٤٦  

  :وأما أساليب توضيح معىن املفردات، فهي 
بيان ما تدلّ عليه الكلمة بإبراز عينـها أو صورتــها إن كانـت              -) ١(

  )قلم، هنا يعرض املعلم صورة القلم أو عني القلم( حمسوسة، 
  ) الطالبفتح الباب، هنا يقوم املدرس بتمثيله أمام( متثيل املعىن  -) ٢(
  )مريض يشكو من بطنه( لعب الدور  -) ٣(
  )حسن، يذكر املدرس ضده، وهو قبيح(ذكر املتضادات  -) ٤(
  )رقد، يذكر املدرس كلمة نام(ذكر املترادفات،  -) ٥(
  )زوج وزوجة وأوالد وأسرة : للعائلة تذكر الكلمات ( تداعي املعاين  -) ٦(
كلمة السيارة من سار يسري، وهـو       (ذكر أصل الكلمة ومشتقاتـها      -) ٧(

  )اآللة على غري القياساسم 
 حتفظ الزجاج من وعاء) القارورة(: مثل  (شرح معىن الكلمة بالعربية      -) ٨(

يهأَة الطّيب ووعاء السوائل فرالْمبِيه على وشا الت يالْكسر سهولة ف ،
  ١قَوارِير وجيمع على

  .إعادة القراءة وتعددها يساعد يف معرفة املعىن أكثر -) ٩(
ويفضل أن يكون قاموسا عربيـا، والباحـث         ٢البحث يف القاموس،   -) ١٠(

يقترح أن يكون القاموس للمبتدئني أن يكون قاموسا ثنائي اللغة، أي           
قاموس عريب إندونيسي للمتعلم اإلندونيسي، مثل القاموس الذي ألفه         

 .األستاذ حممود يونس، وهكذا

                                                
، دون  جممع اللغـة العربيـة     ،القاهرة(اجلزء الثاين،   الطبعة الثانية،   ،  املعجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون،     ١

  ٧٢٥. ص) تاريخ
  ٥١. املرجع نفسه، ص ٢



  
 

٤٧  

وإذا فشلت كل هذه األساليب، فالحرج للمدرس أن يترمجها إىل لغة            -) ١١(
أي اللغة الوسيطة، وخاصة عند شرح الكلمات اليت يصعب         الدارس،  

  ٢. كأن تكون من األمساء اردة١توضيح معانيها بالطرق األخرى،
 

   التراكيب النحوية-)ج(
كان االجتاه القدمي يف تعليم اللغة العربية هو االجتاه النحوي، وهذا االجتاه ينظر             

 نظرهم أن من أجاد النحو فقد أجاد        إىل النحو كنظرهم إىل اللغة العربية نفسها، ويف       
اللغة العربية، ولألسف الشديد يكون هذا االجتاه يف كثري من املعاهد اإلندونيسية حىت             
الوقت الراهن، فاملدرسون الناصرون هلذا االجتاه بالترتيب يعلمون التالميـذ الكتـب            

  : التالية 
 حممد اهللا عبد آجروم، أبو  ابنتأليف  يف أول األمر كتاب األجرومية،       -) ١(

وهو يعترب من الكتاب األساس يف تعليم        الصنهاجي، داود بن حممد بن
 النحو، مث شرحه 

مشس الدين أبو عبد    مث بعضهم يعلمون كتاب متممة األجرومية تأليف         -) ٢(
 الطرابلـسي املغـريب، املعـروف       اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن      

 طاب الرعيينباخل
شرف الدين حيىي بـن نـور       تأليف   وبعضهم يعلمون نظم العمريطي    -) ٣(

  العمريطي الشافعيالدين موسى بن رمضان بن عمرية
حممد بن عبد اهللا، ابن مالـك     مث يعلمون كتاب ألفية ابن مالك تأليف         -) ٤(

بن عقيل ، عبد    ، مع شرحه ال   الطائي اجلياين، أبو عبد اهللا، مجال الدين      
 اهللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري

                                                
 ٩٦ .، صمرجع سابقحممد علي اخلويل،  ١

٢  Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat, ٢٠٠٩) P. ١٢٦ 



  
 

٤٨  

ن التالميذ حفظ هذه األبيات، من أوهلا إىل آخرها، بل من آخرها            وهم يكلفو 
إىل أوهلا، ومن مر ذه املراحل مجيعها، اعترب أنه قد أجاد يف اللغة العربيـة، وهـذا                 

  .منظور قدمي ومل يزل موجودا يف بعض املعاهد يف إندونيسيا
النحـو  وهناك فريق آخر ضد هذا االجتاه متاما، وهم يدعون إىل التحرر من              

جيب علينا أن نلغي درس النحو مـن قائمـة          : حترر ائيا، وقد مسعت مدرسا يقول       
  .دروس تعليم اللغة العربية

 سلوك حتكمه واالجتاهان يف نقيض من الصواب، والصواب أن اللغة ما هي إال       
 والنظرة إىل اللغة بوصفها سلوكاً حتكمه القواعد، فنحن حني نتعلم لغتنـا، أو              ،العادة
لغة أخرى، حنتاج إىل فهم القواعد، كما حنتاج إىل التدريب املكثف على استعمال             أية  

اللغة، حىت نتمكن يف النـهاية من استعمال اللغة استعماالً صـحيحاً، وذلـك ألن              
فكر، واإلنـسان   تاستعمال اللغة واإلتيان بصيغها، قد يكون عادة، ولكن اللغة أداة لل          

ملدرس هذه احلقيقة، إن أراد أن يستفيد من كـل          كائن عاقل، وال ميكن أن يتجاهل ا      
 فنحن نعلم النحو ضمن مهـارات اللغـة العربيـة،      ١.طاقات طالبه يف عملية التعليم    

  استماعا، وكالما، وقراءة، وكتابة
  :  طرحها عند حتليل كتاب أو تقوميه ما يلي ميكن األسئلة اليت ومن

  تراكيب ؟  أم مفردات بالتدريب على األوىلهل تبدأ الدروس  -) ١(
  ما متوسط عدد مكونات هذه التراكيب ؟  -) ٢(
  وما نسبة تلك اليت يشيع فيها مكمالت ؟ _ ما نسبة التراكيب البسيطة  -) ٣(
   األوىل ؟ الدروسكم عدد اجلمل اليت ترد يف كل تركيب يف  -) ٤(
 وما مدى التناسب بني عددها يف كل تركيب ؟ -) ٥(

                                                
  ٥٦ .، صمرجع سابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ١



  
 

٤٩  

يفي، وهو تقدمي   والباحث يفضل تقدمي التراكيب النحوية على أساس حنو وظ        
 حيث حيتاج الدارسـون إىل      ١موضوعات النحو يف ضوء ما يرد لدروس من تراكيب،        

  .بياا والتدريب عليها
  

 .مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط التدريبات  -) ٣
أن جيمع النصوص اليت أراد مجعهـا  : مث خيطو املؤلف إىل اخلطوة الثالثة، وهي  

  .اط التدريبات اليت سيمر عليه يف تنظيم كتابهيف كتابه التعليمي، وخيتار أمن
وتسهم التدريبات التطبيقية االختبارية بأدوار رئيسية وهامـة يف برامج تعلـم     

  ٢: اللغات األجنبية ومنها 
   .أنـها حتدد وتوضح أهداف املقـرر -) ١(
  .أنـها تثري دوافع املتعلم للتعلم والتقدم -) ٢(
  .صلأنـها تقوم التحصيل الدراسي يف الف -) ٣(

  ٣: وهناك أمور ينبغي مراعاتـها، ومنها 
أن تتعدد أشكال التدريبات كلما أمكن ذلك، فكلمـا تعـددت             -) ١(

معىن هـذا أن تعـاجل      والتدريبات تعددت املهارات املدرب عليها،      
التدريبات اجلانب الصـويت والنحـوي والصريف والداليل، لــذا    

تحصيلية، وتدريبات  علينا التوجه إىل األنواع املختلفة كالتدريبات ال      
 والتدريبات املعيارية والتمييزية، وتدريبات الكفاءة   ،السـرعة والقوة 

  . وغريهاوالتدريبات اردة والسياقية، والتدريبات التعزيزية 

                                                
 ١٨٧. صمرجع سابق، ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  ١
  ٦٠ .، صمرجع سابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ٢
  ٦٠ .، صاملرجع نفسه  ٣



  
 

٥٠  

أن يتم تناول تدريبات الكتاب بأسلوب يثري الدارس إىل العمــل            -) ٢(
  .لم ذاتيةاإلضايف كالواجب املرتيل واالعتماد على نفسه يف عملية تع

أن تصمم التدريبات يف كل درس حبيث تصل بالدارس إىل استخدام            -) ٣(
 . حمتواه اللغوي بشكل فعال

أن تركز التدريبات على ما يسبب صعوبات ومشاكل للدارس، وأن           -) ٤(
تركز أيضاً على املشكـالت األخرى الناجتة عن دراسات حتليـل          

  . األخطاء
 عامة إىل ثالثة أقسام ورةبص تقسيم التدريبات اللغوية احلديثة ميكنو

  ١:هي و ،رئيسية
التدريبات اليت يتم فيهـا      أو تدريبات األمناط، وهي    اآللية   التدريبات -) ١(

 استجابة الدارس، حبيث تكون هناك استجابة واحدة،        يفالتحكم التام   
 التحكم وألن   .هي االستجابة الصحيحة، اليت على الدارس أن يأيت ا        

و يف غري حاجة لفهم املعىن، كما أنـه         كامل يف استجابة الدارس، فه    
 العمل بشكل صحيح، وإن مل يكـن منتبـها يف أثنـاء             أداءيستطيع  
 طيباً هلذا النـشاط     منوذجاً والترديد   اإلعادة وتعترب تدريبات    .التدريب

، إن هدف تدريبات األمناط الوصـول بالـدارس إىل نــهاية            اآليل
دة قياسـاً علـى   املرحـلة حىت يصـبح مقتدراً على صـنع مجل جي 

، ويدخل يف هذا النوع أيضا تدريبات احلـوار،         ٢ .األمناط اليت حذقها  
  وتدريب االستبدال

، وهي قريبة من أختها، إال أا تعطي الفرصة للدارس املعىنتدريبات   -)٢(
أكثر للتعبري عن املعىن، ومن أهم الفروق بينها وبني تدريبات األمناط، 

                                                
  ٦٧ - ٦٢ .، صاملرجع نفسه ١
-٢٢٩ ص   ، مرجع سابق،    دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية         ، رشدي أمحد طعيمة    ٢

٢٣٠  
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، األمناط تؤدى فرادى أو مجاعاتأا تؤدى فرادى مع أن تدريبات 
 اآللية، أن الدارس والتدريبات الفروق املهمة بني تدريبات املعىن، ومن

 على معرفة يكنال يستطيع أداء تدريبات املعىن بشكل صحيح، ما مل 
 أما .كاملة بطبيعة البنية النحوية، وباملعىن املعجمي الذي حتتوي عليه

يع الدارس أداءها بشكل جيد، وإن بالنسبة للتدريبات اآللية، فيستط
  ، ويكون تدربات األسئلة واألجوبة خري مثال هلذا النوعجهل املعىن

 من حتدث اللغة الدارس أن متكن ها مناهلدفو، التدريبات االتصالية -)٣(
، خطأاألجنبية بشكل عادى وأن جتعله قادراً على فهم ما يسمع دون 

 وال ختضع استجابة الدارس .وذا يتحقق االتصال بينه وبني أهل اللغة
 االتصالية، ألي نوع من أنواع التحكم، إذ إن الدارس التدريباتيف 

  .، كيفما شاءيشاءحر يف أن يقول ما 
، وتدريبات املعىن والتدريبات اآللية، ناحيةفرق بني التدريبات االتصالية من وال  

لية مبعلومات جديدة،  يف التدريبات االتصايأيتمن ناحية أخرى، يتمثل يف أن الدارس 
 ومهما .ماذا فعل، وماذا سيفعل، وفيما يفكر : اخلاصفهو يتحدث عن نفسه، وعامله 
، ال يستطيع املدرس أن يتنبأ به مسبقاً، وهذا جديدتكن إجابة الدارس، فهي أمر 

، والتدريبات اآللية، حيث ال يأيت الدارس املعىنخيتلف عما حيدث يف تدريبات 
  .من عندهمبعلومات جديدة 

  ١:وهناك عدة من تدريبات اقترحت لتنمية مهارات الكالم املختلفة، منها 
 التكرار للصوت -)١(
 التكرار للكلمة -)٢(
 التكرار للجملة -)٣(
 الربط بني الكلمات املسموعة والصور اليت تدل عليها -)٤(

                                                
  ١١١ - ١١٠. ، صمرجع سابقفتحي علي يونس وحممد عبد الؤوف الشيخ،  ١
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 نطق أصوات اللغة ابتداء -)٥(
 نطق احلروف املتقاربة املخارج -)٦(
 نطق احلركات القصرية والطويلة -)٧(
اجلمل حبسب املواقف كاجلمل االختيارية والتعجبية تنغيم  -)٨(

 واالستفهامية
اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها املعلم واملتعلقة مبوضوع مسع أو  -)٩(

 قرئ
االشتراك يف حمادثة قصرية تتعلق باملوضوع املقدم واالشتراك يف  -)١٠(

 حمادثة عامة
 إلقاء األسئلة باملواقف العامة -)١١(

ا العديد من التدريبات اليت ميكن اختيارها يف وأما يف فن الكتابة فهناك أيض
  ١: تنميتها، منها 

 هجاء الكلمات أو اجلمل -)١(
 جودة اخلط وسرعة الكتابة -)٢(
 استخدام الظروف وحروف اجلر، ومكونات اجلمل بصفة عامة -)٣(
 التراكيب الصحيحة إعرابيا -)٤(
التعليق على صورة، وكتابة : اختيار التعبري بأنواعه املختلفة، مثل  -)٥(

عت من املعلم، وتغيري بعض األفعال أو اجلمل يف مواقف حكاية مس
 خمتلفة

نسخ العبارات واجلمل املألوفة للدارس واليت سبق أن قدمت له ضمن  -)٦(
 موضوع القراءة

 كتابة الكلمات الناقصة يف اجلمل -)٧(

                                                
 ١٢٣ - ١٢٢ املرجع نفسه، ١
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 كتابة بعض البيانات الشخصية -)٨(
 تكوين بعض الكلمات من حروف مكتوبة -)٩(
  
 )مسودة ( ولية مرحلة تعبئة خريطة العمل األ -) ٤

أي أن يقوم املؤلف بكتابة ما قد متّ ختطيطه يف املرحلة الـسابقة يف كراسـة                
مسودة، أو يف احلاسوب، ابتداًء من النصوص الـيت اختارهـا أواملفـردات الـيت متّ         
اصطفاؤها يف الدروس إىل التدريبات اليت أراد أن مير ا الدارسون يف تعلمهم للغـة               

  .ستغرق زمانا طويال، وهو عمل شاق يف التأليفالعربية، وهذا قد ي
ويف هذه املرحلة يكتب املؤلف خطوات الكتاب درسا درسا مع مراعات مـا         

  :يلي يف كل درس 
  اإلطار الزماين للدرس أو للوحدة أو للمستوى -) ١(
  األهداف اليت يريد أن يصل إليها، لغوية أم ثقافية -) ٢(
  دة معينةاحملتوى أو املادة املقدمة يف درس معني أو وح -) ٣(
الوسائل التعليمية اليت يستعان ا يف الدرس، مسعية كانت أم بصرية            -) ٤(

  أم مواد مطبوعة
اإلعداد للدرس واملراجعة للدرس السابق     : اإلجراءات، وهي تشمل     -) ٥(

  وعرض املادة اجلديدة
  ١التقومي -) ٦(
 
 )تبييض ( مرحلة الكتابة الفعلية   -) ٥

فه يف املرحلة السابقة، بإعادة االنظر       النظر إىل ما قد مت تألي      أي أن يعيد املؤلف   
يف كل صفحة ويف كل كلمة قد متّ تأليفها، ليكون موافقا لنظريات تعلـيم اللغـة،                

                                                
  ١١٦ - ١١٤، املرجع نفسه ١
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وآلراء املتخصصني يف التأليف، وألهدافه هو وأهداف املؤسسة اليت سـيتم تـدريس             
  .كتابه فيها، وهكذا

 
 .مرحلة املراجعة الشاملة  -) ٦

خيطو املؤلف إىل خطـوة تاليـة   ) التبييض(ية وبعد مرحلة الكتابة الفعل   
  .وهي مرحلة املراجعة الشاملة مبساعدة اخلبري واملتخصصني يف هذا الشأن

 
 .مرحلة طباعة الكتاب  -) ٧

الوصف املادي للكتاب، والـشكل     وهي مرحلة إخراج الكتاب، ويقصد به       
نـوع   سـواء من حيث طباعته، أو من حيث حجمه، أو من حيث             .الذي صدر فيه  

   .الورق، أو غري ذلك من جوانب تتصل بالشكل العام الذي صـدر فيه الكتاب
واملالحظة أنّ بعض مؤلفي كتب تعليم العربية ال يولون عنصر اإلخراج مـا             
يستحقه من أمهية رغم ما يلعبه من دور كبري سـواء يف جذب الدارس للكتـاب أو                

مؤلفي الكتب يف إخــراج      وعلى النقيض من ذلك يالحظ مبالغة بعض         .صرفه عنه 
كتبهم والتفنن يف طباعتـها إىل الدرجـة اليت جتعل من هذه الكتب حتفاً يعز علـى               
الدارس استخدامها، وقد تغلو نفقاتـها إىل الدرجـة اليت يستحيل معها أن يقتنيهـا             

  ١ .بعض الدارسني
 
 .مرحلة جتريب الكتاب  -) ٨

ختيار عشـوائي لنصوص متفرقة    إن تأليف كتاب لتعليم العربية ليس جمـرد ا       
من هنا وهناك، ثّم إعداد تدريبات توليفية ال يضمها مبدأ، وال جيمعهـا نظـام، وال                

                                                
  ١١١ ص  ، مرجع سابق،واد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد امل ،رشدي أمحد طعيمة ١
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إنه عمل علمي خمطّط، وجهد شاق مستمر يتطلب كثرياً مـن           . .يربرها أساس علمي  
  جهود التأليف والتجريب والتعديل قبل ادعـاء صالحيته

إىل اختبار صـالحيته ؛ وذلـك       والكتاب،  من هنا نشأت احلاجة إىل جتريب       
بتدريسه بالفعـل موعة صغرية من الطـالب الذين أعد الكتاب هلم فيعرف مـن             
خـالل هذا التجريب مواطن الصعوبة والسهولة، وعناصر القوة والضعف ومـن مثّ            
جيري على الكتاب من التعديالت ما يضمن له مستوى أرفع، وما حيقّق بـه أهـدافاً                

وليس من الالزم يف فترة التجريب هذه أن يكون قد استوىف الكتاب مادته، أو              . أكثر
اكتملت عناصره أو متت طباعته، فقد جيرب وهو يف شكل مذكرات، أو مطبوعات،             

   .أو غري ذلك  من أساليب بسيطة تيسر للمؤلف جتريب الكتاب واختبار صالحيته
  : أو تقوميه ما يلي ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل الكتاب 

  هل متّ جتريب الكتاب قبل طـباعته ؟ 
  ومىت جـرب ؟ 

  وكم مـرة جرب ؟ 
  وماذا كان عدد أفراد العينة اليت جرب عليها الكتاب يف كلّ مرة ؟ 

  وما خصائص هذه العينات ؟ 
  وكم كانت الفترة الزمنية اليت استغرقها تدريس الكتاب يف كلّ مرة ؟  

سهام اخلـرباء يف تقومي الكتاب وتطويره يف ضــوء نتـائج       ومـا مدى إ  
 ١التجريب ؟

 
   مرحلة تعديله بعد التجريب ومراجعة اخلرباء-) ٩

وبعد التجريب ستظهر وجوه القوة والضعف يف الكتاب اليت قد متّ إعـداده        
وتأليفه، وهنا وبعد مراجعة اخلرباء يف هذا الشأن مرة أخرى، وإبداء النصائح منـهم،              

                                                
  ٧٥ .، صمرجع سابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ١
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قوم املؤلف بتعديل كتابه، وإعادة النظر من جديد، وحذف ما حيتاج إىل حـذف،              ي
تصحيح ما حيتاج إىل تصحيح، يف مجيع جوانبه، من اإلمالء، وحجم اخلط، ونظـم              
كتابته، وسالمته من الناحية النحوية والصرفية، وموافقة التدريبات لألهداف اليت قـد     

  .مت تصنيفها من قبل، وهلم جرا
 
 ما اقتضت احلالمرحلة تطوير الكتاب، وهي مستمرة كلّ  -) ١٠

وهذا البحث نتاج احملاولة والتجربة للباحث ملا رأى بعض اخللل يف الكتاب 
للمستوى األول الذي أصدره جامعة اإلمام حممد بن سعود " التعبري"التعليمي 

لعربية يف اإلسالمية بالرياض الذي اليزال مستخدما لتعليم الطالب غري الناطقني با
املعهد الذي يقوم بعملية التدريس فيه، واهلدف هو الوصول إىل اخلري والصالح يف 

 .تعليم اللغة العربية، اليت هي لغة هذه األمة خدمة هلذا الدين
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  املبحث الثاين
 الكتابة يف تعليم اللغة العربيةالكالم ومهارة 

 مهارة الكالم أو التعبري الشفهي  - أ 
 مفهوم مهارة الكالم -١

 يـدل  أحدمها:  أصالن وامليم والالم الكاف: ال ابن فارس يف مقاييس اللغة       ق
 ،تكليمـا  أكلمه كلمته: تقول. الكالم فاألول .جراح على واآلخر مفهم، نطق على
 كلمة، املفهمة الواحدة اللفظة فيسمون يتسعون مث ،كلمته أو كلمك إذا كليمي وهو

 اهللا قـال . مـا لوكَ كلمات الكلمة ونوجيمع ،كلمة بطوهلا والقصيدة كلمة، والقصة
 وهـو  الكلم، اآلخر واألصل .١مواضعه عن الْكَلم يحرفُونَ هادوا الَّذين من: تعاىل

 أي كلمى، وقوم كليم ورجل. أيضا كلوم الكلم ومجع اجلراحات،: والكالم; اجلرح
  ٢جرحى

 ال والكَلـم . والكـثري  ليلالق على يقع جنسٍ اسم: الكَالم: "وقال اجلوهري   
  ٣".كَلمة مجع ألنه كلمات، ثالث من أقلّ يكون

ذلك الكالم املنطوق الذي يعبر به : أما التعريف االصطالحي للكالم فهوو
هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر : املتكلم عما يف نفسه من 

ريد أن يزود به غريه من رأي أو فكر، وما ي:  منعقلهيزخر به  وإحساسات، وما
. معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وأنسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

                                                
  ٤٦: النساء القرآن، سورة  ١
، اجلزء  هارون حممد السالم عبد، حتقيق   مرجع سابق ،  احلسني أبو الرازي القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد ٢

  ١٣١. ، ص).م١٩٧٩ / هـ١٣٩٩ بريوت، دار الفكر،(اخلامس 
 الغفـور  عبد أمحد، حتقيق   العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح،  الفارايب اجلوهري محاد بنأبو نصر    إمساعيل ٣

 ٢٠٢٢. ، ص)م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧، للماليني العلم داربريوت، (،اجلزء اخلامس الرابعة: الطبعة، عطار



  
 

٥٨  

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعبر به عن شيئ له داللة : وميكن تعريف الكالم بأنه
  .١يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

 وحيتل ،همة جبوار االستماع والقراءة والكتابةصر اللغة املاعنمن الكالم هو 
الكالم بصفة خاصة مركزا هاما يف اتمع احلديث، بل يف اتمع القدمي ولقد أبرز 
الكتاب منذ القدم دور الكالم أو احلديث يف منو حياة اإلنسان وتقدميه األن يف العامل 

عاالته ومشاعره وأفكاره وليس نفاويتصل الفرد بغريه من بين جنسه وينقل إليه . العريب
يصلح آلداء هذه املهمة بل البد من توافر عدة شروط يف نوع الكالم الذي يستخدمه 
الفرد يف حديثه والميكن أن حيصل الفرد على هذه الشروط إالّ بنوع من التعليم املنظم 

 ٢ .املقصود

 وذلك ألن ها، اإلنتاجية وأُوالَتعترب مهارة الكالم من أهم املهارات اللغويةو
الكالم مهاة إجيابية تتطلب الطالّب أن يشاركوا مشاركة إجيابية عن موقفهم السلىب، 

ذه اللغة، فمهارة اللغة وكثريا ما جند مهتم اللغة يهدف إىل التمكن من التحدث 
  .جزء أساسي ىف تعليم اللغة األجنبية وكذلك ىف تعليم اللغة العربية

األوىل قبل مجيع املهارات األخرى وأن الطالّب اجية اإلنتالكالم هو املهارة 
 وىف هذا اال يدرب التالميذ لسأنه ىف ، مهارةأيعلّمون هذه املهارة قبل تعلمهم يت

نطق األلفاظ واملفردات والكلمات حىت تكون هذه العمليات مساعدة على ترقية 
الطالّب ىف اللغة إذن أن تدريب  الكالم هو أول ما يتعلق . مهارة كالم الطالّب

  .العربية
                                                

. ص ) م   ١٩٩٢ ،دار املسلم : الرياض (،ماهيتها وطرائق تدريسها   املهارات اللغوية     ، عليان أمحد فؤاد حممد  ١
٩٥-٩٣ 

  ١٤٣ .، صمرجع سابق، فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة ٢
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وكانت مهارة الكالم من األمور الضرورية بالنسبة للهدف األول ىف تعليم 
من اللغة العربية وأن الطريقة املستخدمة للوصول إىل املهارة داخل الفصل تستلزم 

الطالّب كثرة العمل والتطبيق فلذلك استعمال الطريقة املناسبة لترقية مهارة كالم 
  .ىف العملية والتعليمية أمر ضروريالطالّب 

 
 أمهية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية -٢

ا يف اللغات الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل اتقا
 ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارات يف الفترة األخرية، عندما زادت أمهية ،األجنبية

ار أمهية كبرية يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة يف للحوو ،االتصال الشفهي بني الناس
  .١الوقت نفسه

ها أمهية تعليم الكالم يف تعليم اللغة  النقاط تتجلى فيوفيما يلي عرض بعض  
  العربية

أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن  -) ١(
  .يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة

ى الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة التدريب عل -) ٢(
  .على املبادأة ومواجهة اجلماهري

والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو  -) ٣(
ذلك واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو 

  . ال للخالفاملشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حم
والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، الميكن أن  -) ٤(

  . يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضح
                                                

 دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا ، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون ١
   ٣٤ ، ص،)هـ١٤٣٤ ،ميسسة للوقف اإلسالمؤ( ،)اجلانب النظري(
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والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  -) ٥(
ياة، والتعبري عن واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احل

  ١ .مطالبة الضرورية
والكالم مهارة اجتماعية، ففي حني يستطيع األنسان القراءة والكتابة بوجه  -) ٦(

خاص، أو يستميع إىل راديو، أو يشاهد التلفزيون مبفرده، فمن النادر أن 
ولقد أصبح االتصال هدف برامج تعليم اللغات . يتحدث بدون مستمع له

  ٢ .ى تنمية عادات احلديث الصحيحةاألجنبية مع التأكيد عل
من النشاط اللغوي  % ٩٥بل وقد قرر بعض الباحثني اللغويني أنه حوايل  - ) ٧(

 ٣.الذي يتم بني الناس يكون نشاطا شفويا
الكالم أو التعبري الشفهي هو املنطلق األول للتدريب على التعبري  - ) ٨(

 ٤.بوجه عام
 

 الوقت املناسب لتعليم مهارة الكالم -٣
 الصحيحة أساس سليما لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة جتنبنا تعترب البداية

كثريا من اإلجراءات اإلصالحية واألعمال العالجية، فإذا صممنا على أن نعلم اللغة 
طريقنا إىل تشكيل العادات منذ البداية تعليما سليما، فإننا بذلك نكون قد عرفنا 

:  لتعليم الكالم تدعونا إىل السؤال وحتديد البداية الصحيحة. السليمة الستخدام اللغة
  مىت يبدأ تعليم الكالم ؟

                                                
 . ٨٨-٨٧ . ص،مرجع سابق ،أمحد فؤاد حممد عليان  ١
 ١٦٨ .ص، )٢٠٠٣املكتبة وهبة، : القاهرة(،  مرجع سابق،  فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ ٢
 ١٩٤.   صمرجع سابق، ، حممد صاحل الشنطى ٣
 ١٢٠. ،  صمرجع سابقجودت الركايب،  ٤
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يرى البعض تأخري الكالم حىت املراحل املتقدمة من دراسة اللغة، وذلك إصرارا 
منهم على االستخدام الصحيح للغة يف الكالم، وهذا اليتأتى إال بعد فترة من تعلم 

ة لن يتأتى إال إذا استخدمت هذه النظرة قاصرة، ألن االستخدام الصحيح للغ. اللغة
  .اللغة فعال من البداية املبكرة لتعلمها

فالصحيح يكون تعليم الكالم يف فترة مبكرة من تعلم اللغة، هذا مهم 
ألسباب، منها مايتعلق بالدافعية، فالدارس يقبل على تعلم اللغة ويف ذهنه االستخدام 

كالم ا حيدث له نوع من الشفهي هلا، وعندما متر األيام دون أن يتمكن من ال
اإلحباط وينتاب شعور بأن التحدث ذه اللغة صعب، بعيد املنال، لذلك الينبغي 
تأخري التدريب على التحدث، بل جبب أن يكون نشاطا طبيعيا منذ الدرس األول 

  ١.لتعلم اللغة
 أهداف تعليم مهارة الكالم للناطقني بلغات أخرى -٤

  مهارة الكالم للناطقني بلغات أخرىأهداف تعليم وفيما يلي عرض بعض 
  نطق األصوات العربية نطقا صحيحا -) ١(
 .التمييز عند النطق بني األصوات املتشاة متييزا واضحا -) ٢(
 .التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة -) ٣(
 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية -) ٤(
 .يحانطق األصوات املتجاورة نطقا صح -) ٥(
 .التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة -) ٦(
 .استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة -) ٧(
استخدام عبارات ااملة والتحية استخداما سليما يف ضـوء الثقافـة            -) ٨(

 .العربية
                                                

مكة ( ،    طرق تدريسه  – مداخله   –تطقني بلغات أخرى أسسه     اعليم اللغة العربية للن   تحممود كامل الناقة،     ١
 ١٥٥ - ١٥٤. ص، ) م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥املكرمة، معهد اللغة العربية جامعة أم القرى، 
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 .استخدام النظام الصحيح لتراكيب الكلمة العربية عند الكالم -) ٩(
ر ثروة لغوية متكن من االختيـار الـدقيق     التعبري عن احلديث عند تواف     - ) ١٠(

 .للكلمة
 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا - ) ١١(
التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة فال هو بالطويل اململ، وال             - ) ١٢(

 .هو بالقصري املخل
التحدث بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة مما يوطد الثقـة            - ) ١٣(

 .بالنفس والقدرة على مواجهة اآلخرين
 .نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر - ) ١٤(
استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا         - ) ١٥(

 .عما يريد توصيله من أفكار
التوقف يف فترات مناسبة عند الكالم، عند إعادة األفكار أو توضـيح             - ) ١٦(

 .شيئ منها، أو مراجعة صياغة بعض األلفاظ
 .الستجابة ملا يدور من حديث استجابة تلقائيةا - ) ١٧(
 .التركيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي - ) ١٨(
 .تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك - ) ١٩(
 .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة - ) ٢٠(
 .إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر - ) ٢١(
ص النتـائج مـن بـني آراء        إدارة مناقشة يف موضوع معني واستخال      - ) ٢٢(

 .املشتركني
 ١.إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقني بالعربية - ) ٢٣(

                                                
 - ١٧٠.  ص ، مرجع سابق،  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية        رشدي أمحد طعيمة،     ١

١٧١  
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 اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم -٥
لتعليم مهارة الكالم جوانب مهمة جيب مراعاا ليتحقق األهداف السابقة 

  .، وهي الوقت نفسه عناصر اللغة الثالثة١النطق واملفردات والقواعد: ذكرها، هي 
 النطق -)١(

من أهم اجلوانب يف تعليم مهارة االستماع اجلانب الصويت، إذ ترى التربويون 
األمهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة 

ويكون تعليم النطق قبل تعليم الرموز . صعوبة يف تغيريه بعد تعلمه بشكل خاطئ
حلروف اهلجائية نطقا صحيحا من معلمه، مث يتدرب هو املكتوبة، فيسمع التلميذ نطق ا

  .على نطقه نطقا صحيحا أمام معلمه، ومن هنا ظهرت أمهية تعليم األصوات العربية
 
 املفردات -)٢(

تعد الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، وذلك ألن 
 للتفكري، فباملفردات املفردات هي أدوات محل املعىن كما أا يف ذات الوقت وسائل

يستطيع املتكلم أن يفكر، مث يترجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما 
تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال، وهي االستماع 
والقراءة، مث تأيت مهارتا الكالم الكتابة، فتفسحان يف اال لتنميتهما والتدريب على 

ه الكلمات، ومعىن هذا أن الكلمات التستعمل إال داخل السياق، أي أن استخدام هذ
استخدامها يتم يف مواقف شفوية، أو يف موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي 
الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها حبيث تتناول هذه 

 .املوضوعات جوانب مهمة من حيام

                                                
  ١٦٤ - ١٥٩. ، صمرجع سابق ،د كامل الناقةحممو ١
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 القواعد -)٣(
تمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى كثريا ما يهمل امله

بعضهم ينكروا متاما، ونرى جانبا آخر خيالف هذا متاما، وهم يركزون على القواعد، 
والرأيان ليسا يف نصيب من . بل ويعتربون أن اللغة هي القواعد، وأن القواعد هي اللغة

  .الصواب
ه البد من تعليمها، ألن مثة حقيقة والصحيح أن القواعد جزء من اللغة وأن

التنكر أن اللغة حيكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي معرفتها جيدا املتكلم ا، 
  :ويفضل تقدمي جانب القواعد بواحد من طريقتني 

تقدمي القاعدة اجلديدة من خالل حوار أو موقف قصصي، مث تستنبط : األوىل 
  .يف مواقف حوارية جديدة

تقدمي القاعدة اجلديدة يف أمثلة على شكل مجل يف أول الدرس، مث : الثانية 
  .يستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها

والبحث يفضل الطريقة األوىل كما سيظهر يف الكتاب املصاحب، إن شاء 
  .اهللا

 أو التعبري الشفهي وطرائق  الكالمحمتوى برنامج -٦
 تدريسه

نسان فيها الكالم أو التعبري الشفهي، لقد تعددت جماالت احلياة اليت ميارسها اإل
فنحن نتكلم مع األصدقاء، ونبيع ونشتري، ونشترك يف االجتماعات ويتحدث أفراد 
األسرة على موائد الطعام، ونسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة، ونعلق عليها، 
وهناك مواقف كثرية للمحادثة، واملناقشة، واخلطابة، وإعطاء التعليمات، وعرض 

  .تقرير، واالتصال باآلخرين، وغريها مما اليتم إال عن طريق االتصال الكالميال
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وأهم املواقف اليت جيب تعليمها والتدريب عليها يف مهارة الكالم هي احملادثة 
  .١.أو املناقشة، وحكاية القصص والنوادر، واخلطب والكلمات واألحاديث، والتقارير

، وهو لب هذا البحث، مث الثاين، والباحث يركز على األول يف هذا البحث
  .وسيمر على الثالث مرور الكرام إن شاء اهللا

  
 احملادثة أو املناقشة -)١(

الشك يف أن احملادثة واملناقشة من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، 
وكل واحدة منهما فن حيتاج إىل التهيؤ واإلعداد، نفسيا وثقافيا وخلقيا وتربويا، وإال 

  ٢.إىل ضرب من ضروب الثرثرة اليت الطائل هلايتتحول 
والواقع يف املدارس أننا جند أن تدريس احملادثة اليتعدى املسائل الشكلية 

وكذا املناقشة، . اخلاصة بتكوين اجلمل، اليت هى جانب من جوانب مهارة الكالم
درسية أو بينما وجدنا واقع احلياة للدارس مليئا باحلوارات واملناقشة طوال أيامهم امل

  .خارجها
  :ولتعليم احملادثة أهداف كثرية منها 

 تنمية القدرة على املبادأة يف احلديث 
 تنمية ثرويتهم اللغوية 
  ا وتراكيبها مبا يشيع لديهممتكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، ومفردا

 .اإلحساس بالثقة، واحلاجة إىل التقدم والقدرة على اإلجناز
 لى االبتكار والتصرف يف املواقف املختلفة، واختيار تنمية قدرة الدارسني ع

 .أنسب الردود، والتمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة

                                                
 - ٩٤. ص،  ) م ٢٠٠٢/  هـ   ١٤٢٣القاهرة، دار الفكر العريب،     (،  تدريس فنون اللغة  علي أمحد مدكور،     ١

٩٨ 
 ١٩٨. ، صمرجع سابقحممد صاحل الشنطي،  ٢
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  ا، واليت حيتاجون تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم
 فيها إىل ممارسة اللغة

 ال الفعال مع ترمجة املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتص
 الناطقني بالعربية

  معاجلة اجلوانب النفسية باحلديث، وتشجيع الطالب على الكالم بلغة غري
 ١.لغته

وهناك قدرات يستهدف إليها تعليم احملادثة واحلوار، وهي أن يتعلم التلميذ أن 
يكون لديه شيء يتحدث عنه، وأن يكون لديه قدر مناسب من الكلمات، وأن تكون 

 ٢. على جماملة غريه أثناء احملادثةلديه قدرة
وللمحادثة مستويات ثالثة يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى 

  ٣.تتفاوت مطالبها وخصائصها بتفاوت املستوى اللغوي للدارس
 بالدارسني اجلدد الذي ينتظمون يف برامج اصوهو خ، املستوى األول 

 هذا املستوى تقتصر أو تكاد تقتصر على واحملادثة يف. تعليم اللغة العربية
ادثة العربية الصحيحة، سواء يف طريقة من احلتعليم هؤالء الدارسني مناذج 

وموضوعاا تكون حمددة عادة، . احملادثة أو نغمة احلديث، أو لغته
وطريقة . اليتطرق األمر فيها إىل تنوع املواقف بشكل يربك الدارس

لقي املدرس احملادثة بقراءة سليمة، مث يطلب تدريسها يف هذا املستوى أن ي
من الدارسني تكرار هذه احملادثة مجلة مجلة، فاهلدف من تعليم احلوار يف 
هذا املستوى هو أن يألف الدارس أصوات اللغة ومفرداا، وأن يتعرف 

                                                
 - ١٦٥. ص ، مرجـع سـابق   مناهجه وأساليبه: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا    ،رشدي أمحد طعيمة  ١

١٦٦ 
القاهرة، دار اثقافـة والنـشر   (، تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةحممود رشدي خاطر ومصطفي رسالن،    ٢

 ١٣١. ،  ص) م٢٠٠٠والتوزيع، 
  ١٦٨ - ١٦٦. مرجع سابق،  ص، مناهجه وأساليبه: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  ٣
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على منط الكالم والتعبري فيها، وأحيانا يقدم املدرس بدائل خمتلفة للمواقف 
دود فهم الدارس ورصيده اللغوي، والينتقل بني هذه البدائل اللغوية يف ح

إال أن يثق بأن الدارسني قد استوعبوا كال منها، واستطاعوا ممارستها 
أمامه، مث يتدرج بعد ذلك يف التنوع يف املواقف والبدائل عندما يتزايد 

 .الرصيد اللغوي لديهم
 ادثة يف هذا ، وهو أعلى درجة من سابقه، وتدور احلاملستوى الثاين

املستوى حول موضوعات أوسع، وقضايا أعقد، ومواقف أكثر جتريدا، 
وحول موضوعات وأفكار، ويستخلص الدارسون منها أفكارا ينسجون 
حوهلا، وقضايا يتناقشون فيها، ومشكالت بسيطة يتبادلون وجهة النظر 
فيها وبصددها، كما أم يستخلصون منها من املفردات واملصطلحات 

تطيعون توظيفه يف هذه احملادثة، فهم يف هذا املستوى اليقتصرون مايس
على جمرد حفظ التعبريات واستظهار هذه املصطلحات، وإمنا يتعدى ذلك 
إىل التوظيف احلقيقي واملستمر، والذي من شأنه أن يريب الثقة يف نفوس 

 .الدارسني
 يم اللغة ، وهو أعلى مستوى من مستويات احملادثة يف تعلاملستوى الثالث

العربية بوصفها لغة ثانية، ويف هذا املستوى يتوقع من الدارسني ممارسة 
احملادثة باملفهوم الطبيعي للمحادثة، من حيث أا مناقشة تلقائية حول 
موضوع معني، وبني فردين يتحدثان، وللداسني خربة لغوية واسعة، 

 الصيغ وقدرة يف استخدام التراكيب النحوية استخداما صحيحا، وفهم
املختلفة للتعبري الواحد، واهلدف الرئيسي يف تعليم احملادثة يف هذا املستوى 

  .هو تنمية قدرة الدارسني على األصالة يف التفكري، والتلقائية يف التعبري



  
 

٦٨  

وفيما يلي األمور العامة اليت ينبغي مراعاا لتدريس احملادثة، سواء يف املستوى 
  ١:ملستوى الثالث األول أو املستوى الثاين، أو ا

 الرصيد اللغوي يف حدود املوضوع املطروح أو القضية املثارة 
 تعليم املفردات والتراكيب 
  التدرج يف موضوع احملادثة، حبيث يكون مثال يف املستوى األول موضوعه

عن شؤون احلياة اليومية، ويف املستوى الثاين عن موضوعات وصفية إىل 
ستوى الثالث عن املوضوعات أكثر حد ما، أو قضايا بسيطة، ويف امل

 جتريدا
  البعد عن التكرار اململ حيث يبدأ احلوار وينتهي بنفس األسلوب وبنفس

 العبارة يف كل درس
  ،تنمية الثروة اللغوية للدارسني، بتنبيههم بالكلمات اجلدبدة يف كل درس

والطلب منهم ختصيص كراسة لتسجيل هذه الكلمات، وتشجيعهم 
 باستعماهلا

 املة يف التعبري، خاصة عند إبداء رأي خيالف رأي تنمية القدرة على ا
 صاحبه

 تمعاالنتقال من املوقف الفصلي إىل املوقف اخلارجي احلقيقي يف ا. 
   التدرج يف اختيار التراكيب، مثل البدأ من اجلملة املبنية للمعلوم إىل اجلملة

ة املنفية، ومن اجلملة اخلالية املبنية للمجهول، و من اجلملة املثبتة إىل اجلمل
 .من أدوات التوكيد

 تصحيح األخطاء، بطريقة الحيرج صاحبها. 
 

                                                
  ١٧٢ - ١٦٨. ، صاملرجع نفسه ١ ١



  
 

٦٩  

 حكاية القصص والنوادر -)٢(
من احملتويات لتعليم مهارة الكالم حكاية القصص والنوادر، وهي من أهم ألوان 
ا التعبري الشفهي، فاآلباء واألمهات يقصون القصص على أبنائهم، واألطفال يقصون قصص

  ١:من زمالئهم، ولكي حتقق القصص أهدافها جيب أن يراعى فيها مايلي 
 أن تكون من اختيار التالميذ 
  حكاية اخلربات الشخصية مدخال مناسبا لتعليم التالميذ، مثل احلكاية

األهلية عن السفر، والرحلة، واملراحل الدراسية، وغريها وإعادة 
 القصص اليت مسعها التلميذ أو قرأها من قبل

 جتنب اإلكراه من جهة املعلم 
  جيب أن تتنوع القصص والنوادر، حبيث تقابل األذواق املختلفة

 للتالميذ
 االهتمام باملمارسة جلميع التالميذ، حبيث يتم توزيع األدوار فيما بينهم 
 ربط هذا الدرس بدرس األدب 
 ينبغي أال يسمح لطالب أن جيكي قصة قبل االستعداد هلا. 
 اية القصص مناقشة يدور فيها البحث عن بعض ينبغي أن تعقب حك

ما أمتع جزء يف هذه القصة ؟ ما أحسن شخصية فيها؟ : املعايري، مثل 
 ٢.وغريها

  اليطلب من طالب تكرار قصة قد قصها أصحابه يف الفصل مرات
 ومرات

 وينبغي أن يسمح املدرس للتلميذ أن يظهر شخصيته يف القصة. 
  

                                                
  ٩٧ - ٩٥. ، صمرجع سابقعلى أمحد مدكور،  ١
 ١٣٨ - ١٣٧.  ، صمرجع سابق، حممود رشدى خاطر و مصطفى رسالن ٢ 
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 لتقاريراخلطب والكلمات واألحاديث، وا -)٣(
وإن كان هذا النوع من التعبري الشفهي قليل االستخدام بالنسبة إىل ما سبق، 

وهناك جماالت . إال أن هذا النوع له أمهيته يف تعليم الطالب مهارة احلديث، أو الكالم
كثرية ميكن للمدرس أن يكلف تالميذه بإلقاء خطبة يسرية أمام زمالئهم، مثل قبل 

ات، ويف املناسبات االجتماعية املعينة، وإلقاء خطبة يسرية عن رحلة إىل حديقة احليوان
قضية دينية معينة يلقيها أمام الزمالء عقب الصلوات، وخاصة إذا كانوا ساكنني يف 
داخل املدرسة حيث يتاح هلم السكن املدرسي املناسب، أو أن تشرف املدرسة على 

  .، وقبل بداية الدرس أو بعدهاإدارة اإلذاعة الداخلية ينظمها الطالب أثناء الراحة
 املقابلة -)٤(

ميكن تدريب الطالب على إجراء املقابلة يف تعليم مهارة الكالم، وميكن تنويع 
. املقابلة باملقابلة مع ضيف يأيت إىل الفصل، أو املقابلة مع طالب آخر يف نفس الفصل

 أو من جهة والبد من إعداد هذه املقابلة إعدادا جيدا سواء من جهة من سيوجه إليه،
 ١.الطالب نفسه، ومن جهة مدرس املادة

 
 

  أو التعبري التحريريمهارة الكتابة  - ب 
 مفهوم مهارة الكتابة  )أ (

الكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية سواء بالنسبة للرد أو بالنسبة تمع، 
فهي وسيلة من وسائل االتصال اليت ميكن الطالب أن يعرب ا عن أفكاره، و أن يقف 

فكار غريه و أن يربز ما لديه من مفهومات و مشاعر، و ما يود تسجيله من على أ
  ٢.حوادث و وقائع

                                                
١  Ahmad Fuad Efendy, op. cit, p. ١٤٩ - ١٤٨ 

   ٢٠٩. ، صمرجع سابق، حممود رشدى خاطر و مصطفى رسالن٢ 
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وهي حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على الورق أو غريه متعارف 
عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما تناءى الزمان واملكان وبقصد التوثيق واحلفظ 

  ١.ونشر املعرفة
الكالم والكتابة، فالكالم هو :  مثة عالقة وثيقة بني املهارتني ومن هنا نفهم أن

التعبري الشفهي، والكتابة هي التعبري الكتايب، فكالمها مهاريت اإلنتاج للغة، واهلدف 
  .منهما نقل الرسالة من املرسل إىل املرسل إليه

والفرق بينهما أن الكالم يتضمن الصوت على حني التتضمنه الكتابة، 
 يهدف إىل حتسني التمييز الصويت وذاكرة االستماع، ودف الكتابة إىل والكالم

التركيز على ترابط األصوات والرموز املرئية، واملفردات، واهلجاء، والصيغ، 
والكالم عادة ما يكون عملية اجتماعية حتدث يف حضور الناس، والكتابة . والتراكيب

  ٢.قد تتم بعيدا على االنفراد
 

 كتابة يف تعليم اللغة العربيةأمهية مهارة ال  )ب (
لقد أشاد اإلسالم بفضل الكتابة، و حث على نشرها، فقال اهللا تعاىل يف 

  : حمكم كتابة يف سورة العلق                     ،٣ 
   :يف سورة القلمقسم بالقلم و هو أداة الكتابة حيث قال أتعاىل قد جند سبحانه و

                     .٤  

                                                
 ٢٠٥. حممد صاحل الشنطي، املهارات اللغوية ، ص ١
 - ٢٠٥. ، ص طرائق تدريس اللغة العربية لغري النـاطقني ـا        مود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،       حم ٢

٢٠٦ 
 ٤ - ٣سورة العلق، القرآن،  ٣
 ٢ - ١: القلم القرآن، سورة  ٤
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و يف السنة الشريفة اهتم الرسول املعلّم األول بالكتابة و ندب إىل تعلّمها، 
ا، كما  صبيان املسلمني باملدينة الكتابة بعد اهلجرة إليهواصحابه أن يعلمأفأمر بعض 

جعل فداء األسري من كفار قريش يف غزوة بدر الكربى تعليم عشرة من صبيان 
 كان:  قالأنه  عنهما، اهللا رضي عباس ابن عن فقد روي  ١.املسلمني القراءة والكتابة

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فجعل« فداء، هلم ليس بدر يوم األسارى من ناس
  )٣ واحلاكم ٢رواه اإلمام أمحد . (»الكتابة راألنصا أوالد يعلموا أن فداءهم،

 بدل والكتابة القراءة تعليم وسلم عليه اهللا صلى النيب قبول :قال أبو شهبة 
 يف اإلسالم مسو يرينا املال إىل احلاجة بأشد فيه كانوا الذي الوقت هذا يف الفداء
 يف والسنة لقرانا نصوص فيه واستفاضت... .األمية وإزالة واملعرفة العلم إىل نظرته

 عليه اهللا صلى النيب يعترب اجلليل العمل وذا العلماء، مرتلة وبيان العلم يف الترغيب
 وأن والكتابة، القراءة وإشاعة األمية إزالة يف األساس حجر وضع من أول وسلم
  ٤.لإلسالم هذا يف السبق

الثة و هي يتم من خالل فروع ثفإنه  ،تعليم الكتابة يف نظامنا التعليميوأما 
رى هو تقسيم خيضع ح و هذا التقسيم تقسيم تعسفى أو باأل٥.التعبري و اخلط و اإلمالء

                                                
  ٢١٠.  ص،مرجع سابق، حممود رشدى خاطر و مصطفى رسالن ١
 شـعيب ، حتقيق   حنبل بن أمحد اإلمام مسنداهللا،   أبو عبد    الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد ٢

ـ  ١٤٢١ ،  الرسالة مؤسسة (، الد الرابع،  األوىل: الطبعة وآخرون،   األرنؤوط ، ٩٢. ، ص )م ٢٠٠١ - هـ
 ٢٢١٦: رقم احلديث 

، النيـسابوري  الطهماين الضيب احلكم بن نعيم بن محدويه بن حممد بن اهللا عبد  بن أبو عبد اهللا احلاكم    حممد ٣
  دار ،بـريوت  -(، الد الثـاين     األوىل: الطبعة،  عطا القادر عبد مصطفى، حتقيق   الصحيحني على ستدركامل

 ٢٦٢١: ، رقم احلديث ١٥٢. ص) ١٩٩٠ – ١٤١١ العلمية، الكتب
 ، اجلزء الثاين،  الثامنة: الطبعة،  والسنة القرآن ضوء على النبوية السرية،  شهبة أبو سويلم بن حممد بن حممد ٤
  ١٦٥. ص) هـ ١٤٢٧ ،القلم  دار،دمشق(
مرجـع  ،  طرق تدريسه– مداخله   –طقني بلغات أخرى أسسه     اتعليم اللغة العربية للن   قة،  لنااحممود كامل    ٥

 ٢٣٩. صسابق، 



  
 

٧٣  

لطريقة التدريس املتبعة للمادة، ألن اللغة وحدة متكاملة، أي جمموعة من املهارات اليت 
  .تتكامل مع بعضها البعض

تاجها وتزداد أمهية الكتابة يف املستويات املتقدمة من تعلم اللغة، حيث حي
الدارس ليعرب ا عن مستواه يف دراسته للغة، وقد حيتاحها ليسجل ا معلوماته عن 
اللغة، كما قد حيتاجها للتعبري عن نفسه كتابة فيما يتصل بدراسة اللغة وثقافتها 

ومهارة الكتابة وسيلة من وسائل دراسة اللغة وترقية املهارات اللغوية . وآداا
 هذه املهارات وتستفيد منها، فعن طريق االستماع والقراءة األخرى، وهي تعتمد على

يكتسب الدارس القدرة على االستخدام املناسب للغة وتراكيبها، وهي قدرة الغىن 
عنها للكتابة الصحيحة املفهومة، فالشيء الذي اليستطيع الفرد أن يقوله لنفسه 

  ١.اليستطيع أن يكتبه بسهولة
 

 لناطقني بلغات أخرىأهداف تعليم مهارة الكتابة ل  )ج (
  أهداف تعليم مهارة الكالم للناطقني بلغات أخرىوفيما يلي عرض بعض 

  .نقل الكلمات اليت على السبورة أو يف كراسة اخلط نقال صحيحا -) ١(
طريقة كتابة احلروف اهلجائيـة يف أشـكاهلا ومواضـعها       على  تعرف  ال -) ٢(

 .املختلفة
 .الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولةعلى تعود ال -) ٣(
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال           -) ٤(

 .احلروف
 .وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمالً -) ٥(
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتـب، والـيت              -) ٦(

 .تكتب وال تنطق

                                                
 ٢٣١ - ٢٣٠. املرجع نفسه ، ص ١
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 .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة -) ٧(
والنظام فيما يكتبه بالشكل الذى يضفي عليه مسحة من         مراعاة التناسق    -) ٨(

 .اجلمال
 .إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب -) ٩(
 .مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل املد، والتنوين، والتشديد -) ١٠(
 .مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة -) ١١(
 .تلخيص موضوع النص املقروء تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا -) ١٢(
 . العناصر األساسية عند كتابة اخلطاباستيفاء -) ١٣(
 .ترمجة األفكار يف فقرات مستعمالً املفرادات والتراكيب املناسبة -) ١٤(
 .سرعة الكتابة وسالمتها -) ١٥(
 .صياغة برقية إىل صديق يف مناسبة معينة -) ١٦(
 .وصف منظر من مناظر الطبيعة وصفًا دقيقًا وصحيحا وخبط يقرأ -) ١٧(
 .كتابة طلب لشغل وظيفة معينة -) ١٨(
 .ر مبسط حول مشكلة أو قضية ماكتابة تقري -) ١٩(
 .ملء البيانات املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية -) ٢٠(
احلساسية للمواقف  اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمنـاط              -) ٢١(

 .الثقافية العربية
مراعاة التناسب بني احلروف طوالً واتـساعا وتناسـق الكلمـات يف             -) ٢٢(

 ١.أوضاعها وأبعادها
  

                                                
 - ١٧٢. ص ، مرجع سابق،  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية        رشدي أمحد طعيمة،     ١

١٧٣  
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 رة الكتابة أو التعبري التحريريمراحل تدريس مها  )د (
  ١:مير تعليم التعبري التحريري أو مهارة الكتابة للمبتدئيني على النحو اآليت 

 مرحلة ما قبل احلرف -)١(
يف هذه املرحلة يتعلم الدارس كيف ميسك القلم وكيف يكون وضع الدفتر 

ايته، أمامه، ويتعلم أيضا كيف يتحكم بطول اخلط الذي يرمسه واجتاهه وبدايته، و
  وتكون اخلطوط مستقيمة أو منحنية، يف أعلى السطر أو يف وسطه، وهكذا

 
 مرحلة كتابة احلرف -)٢(

يف هذه املرحلة يتعلم الدارس كتابة احلروف مبراقبة املعلم وإرشاده ويستحسن 
  :أن يتم هذا التدرج التايل 

 تكتب احلروف بأشكاهلا املنفصلة قبل كتابتها بأشكاهلا املتصلة 
 روف بترتيبها األلفبائي املعروفتكتب احل 
 تكتب احلروف قبل كتابة املقاطع أو الكلمات 
 يكتب حرف جديد واحد أو اثنان جديدان لكل درس 
 يكتب املعلم كتابة منوذجية على السبورة قبل كتابة التالميذ 

 
 مرحلة النسخ -)٣(

بعد مرحلة كتابة احلرف يطلب املعلم من الدارسني أن ينسخوا موضوع 
  :اليت يتعلموا يف كراسته، وهذا النسخ له فوائد كثرية، منها القراءة 

 النسخ تدريب إضايف يتمرن التلميذ من خالله على كتابة احلروف  
 النسخ ينمي إحساس التلميذ بالتهجئة الصحيحة  
 النسخ يفيد التلميذ يف عالمات الترقيم  

                                                
  ١٥٠ - ١٣٠.  ص مرجع سابق،،حممد علي اخلويل ١
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 النسخ يعزز ما تعلمه التلميذ من مفردات وتراكيب  
 
 ءمرحلة اإلمال -)٤(

بعد مرحلة النسخ مير الدارسون مبرحلة اإلمالء، وهي مرحلة الكشف عن 
مدى قدرة املتعلم على كتابة ما يسمع، وهذا اليعين أنه إذا بدأ الدارس يف هذه 

  . املرحلة، فتوقف تعليم النسخ، بل من املستحسن أن يسريا معا
   :ولإلمالء فوائد عديدة تتصل باملهارات اللغوية املتنوعة، منها

 تديب على الكتابة الصحيحة، أي التهجئة الصحيحة  
  ،الكشف عن قدرة املتعلم على التمييز بني األصوات اللغوية املتقاربة

  ذ، ظ وغريها/ ث، س، ش، ص / ك، ق: مثل 
 تعزيز معرفة الدارس باملفردات والتراكيب اللغوية  
 التدريب على الترقيم الصحيح  

  
 بة املوجهة أو التعبري املوجهمرحلة الكتابة املقيدة أو الكتا -)٥(

بعد أن مير الدارسون بكتابة احلروف والنسخ واإلمالء ميكن أن يبدأ مبرحلة 
  :ومن أشكاهلا . الكتابة املقيدة، أو الكتابة املوجهة، أو التعبري املوجه

  كتابة اجلمل املوازية، حيث يطلب من الدارس أن يكتب عدة مجل
  موازية جلمل معينة 

 ا مع الفقرة املوازية، حيث يعطى للدارس فقرة معينة مث يطلب منه إعاد
تغيري إحدى الكلمات الرئيسية فيها، من املذكر إىل املؤنث، أو من املفرد 

  إىل املثىن، أو إىل اجلمع، من اإلشارة للقريب إىل البعيد، وهلم جرا
  إمالء الكلمات احملذوفة يف الفراغات اليت قد تكون حرف جر، أو

  ، أو أداة ربط، أو غري ذلكاستفهام
 ترتيب الكلمات غري املرتبة لتكون مجلة مفيدة  
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 ترتيب اجلمل لتكون قصة  
  حتويل اجلملة من اإلثبات إىل النفي، من اخلرب إىل االستفهام، من اخلرب

  إىل التعجب، إىل التفضيل، وغريها
 ربط اجلمل بأداة ربط مناسبة ووصلها  
 م له مجلة مث يطلب منه إكماهلا من إكمال مجل من عند الدارس بأن يقد

 عنده
  ١والنقيض/ ويدخل يف هذا النوع االستبدال باملرادف 
 تغيري الضمائر 
 تدريبات املواقف البسيطة 
 استعمال اخلرائط  
 
 مرحلة الكتابة احلرة أو اإلنشاء -)٦(

تأيت الكتابة احلرة يف املرحلة األخرية من منو مهارة الكتابة، وقد مساه البعض 
املوضوع القصصي :  واملوضوعات املقترحة يف هذه املرحلة هي ٢. اإلبداعيبالتعبري

حقيقية أو خيالية واملوضوع الوصفي، واملوضوع العرضي لفكرة أو حتليل أو مقارنة، 
 واملوضوعات األخرى ٣.واملوضوع اجلديل والتلخيص لنص مقروء أو خطبة مسموعة

مات بإجياز أثناء القراءة واحملاضرات، كتابة الرسائل والتقارير، تدوين املعلو: مثل 
تصنيف املعلومات وترتيبها، تسجيل املالحظات واالنطباعات عند الزيارات 

  ٤.والرحالت، كتابة الفواتري والعقود

                                                
 ٩ -  ٨. ، صمرجع سابقحممود فراج عبد احلافظ وآخرون،  ١
  ٩ .  ص،املرجع نفسه ٢
 ١٤٢ - ١٤٠. ، صمرجع سابقحممد علي اخلويل،  ٣
 ٩. ، صمرجع سابقحممود فراج عبد احلافظ وآخرون،  ٤
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ويبدأ املدرس يف تعليم الكتابة احلرة من كتابة الفقرة الواحدة، مث كتابة املقالة 
  ١ت املتعددةذي الفقرتني، مث كتابة املقالة ذي الفقرا

وينبغي للمعلم أن يعلم الدارسني طريقة كتابة املقالة اجليدة، وذلك مبراعاة أهم 
  :عواملها، منها ما يلي 

  الوحدة، أي أن تدور املقالة حول فكرة واحدة، موضحة يف اجلملة
الرئيسية، مبينة عادة يف أول الفقرة، مث تليها مجل مدعمة هلا، وهي ما 

  يسمى جبملة ثانوية
 لتماسك، أي أن ترتبط مجل الفقرة بروابط لفظية تدل على نوعية ا

  .العالقات بني هذه اجلمل
  ،ج واضح التوكيد، أي أن يكون جلمل الفقرة ترتيب معني حسب

  .مكانيا كان أم زمانيا
  الوضوح، أي وضوح الفقرة بتعريف املصطلحات الرئيسية وجتنب

  ىن واحدالتراكيب واملفردات اليت حتتمل أكثر من مع
  الصحة، مبراعاة أصول النحو والصرف واختيار املفردات وكتابتها بإمالء

  ٢صحيح
 
 وعالجهامشكالت تعليم مهارة الكتابة   )ه (

 مهارة الكتابة، تتعلق بالنواحي األسلوبية والفكرية مهناك مشاكل عامة يف تعلي
  ٣ :واللغوية، وهي بالتفصيل كاآليت 

                                                
 ١٤٥ .، صمرجع سابقحممد علي اخلويل،  ١

  ١٤٤ - ١٤٣ . ص،املرجع نفسه ٢
 ٢١٤ - ٢١٢. ، صمرجع سابقحممود صاحل الشنطي،  ٣
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عويل على الصياغات املألوفة ترها الالضحالة والفقر الثقايف، ومن مظاه -)١(
وعالجها . اليت تتردد كثري حىت أصبحت مبتذلة من كثرة التكرار

بتوجيه الطالب على كثرة القراءة النافعة العميقة حبيث تكون مناسبة 
ملداركهم، وتشجيعهم على متابعة الدوريات اجلادة وعقد املسابقات 

 .إلذكاء روح التنافس يف القراءة
ب فكرة معينة، مث يعود تيف طرح األفكار، مبعىن أن يثبت الكاالتناقض  -)٢(

 أن العالج من هذه املشكلة والباحث يرى. فيأيت مبا يناقضها فيما بعد
بتعويد الطالب على ربط األفكار بعضها ببعض، وضبطها لتكون 

 .منسجمة ومنظمة
اخلروج عن دائرة املوضوع واالستطراد إىل موضوعات أخرى مما  -)٣(

، والعالج من هذه  التشتت والضياع يف متاهات عديدةيؤدي إىل
 املشكلة هو تدريب التالميذ على التفكري املنظم، عند إبداء الرأي

االفتقار إىل الدقة يف اختيار الكلمات، حيث يعمد الطالب أحيانا  -)٤(
كثرية إىل استخدام كلمات تبدو عالقتها باملعىن املراد واهية جدا أو 

من هذه املشكلة هو تدريب التالميذ على القراءة والعالج ، غري مناسبة
وفهم الكلمات فهما جيدا يف سياقات متعددة يفهم منها املعىن الدقيق 

 .من الكلمة املرادة
عدم الدقة يف استعمال الضمائر، حيث يستعملون الضمائر اليت  -)٥(

 .اليعرف مرجعها، أو يكون مرجعها متأخرا عنها
أخري، والذكر واحلذف، ومراعاة أدوات عدم مراعاة مواطن التقدمي والت -)٦(

الربط بني الكلمات واجلمل، واستخدام حروف املعاين يف غري 
  .موضعها
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وهناك مشكلة تدريس اإلمالء من املشكالت العصية اليت تصادفنا يف تدريس 
، وهناك مظاهر هلذه املشكلة تبدو أوال يف انصراف التالميذ عن اإلنشاء، اللغة العربية

 ضعفهم يف هذه املادة وقصورهم عن الكتابة السليمة، وثالثا إرهاق املدرسني وثانيا يف
  ١.يف تدريس هذه املادة وما يالقوا من عنت يف تصحيح كراسات اإلمالء

وكثرة القراءة من العالج املهم لتقوية إنشاء التالميذ، وتدريبهم على تلخيص 
 .رية يف الكتابةماحيبون، واختيار املوضوعات املشوقة، وإعطاؤهم احل

 طرائق تعليم مهارة الكتابة  )و (
مانسميه : هناك طريقتان لتعليم مهارة الكتابة أو التعبري الكتايب للطالب، ومها 

، ومن اجلدول اآليت يتبني لنا الفرق بني الطريقة التقليدية وطريقة حتقيق الذات
  ٢.الطريقتني

  ٢،١جدول 
  الذاتالفرق بني الطريقة التقليدية وطريقة حتقيق 

  يف تعليم مهارة الكالم
  طريقة حتقيق الذات  الطريقة التقليدية  

املدرس هنا هو حمور العملية   املدرس
التعليمية، فهو خيتار موضوعا أو 
اثنني يقدمها للتالميذ، وحيدد لكل 
موضوع جمموعة من العناصر، مث 
يقوم بالكالم عنها أو يدرب بعض 
التالميذ على التحدث ا، مث 

نهم الكتابة عندها مث جيمع يطلب م

املدرس هنا مستمع أو قارئ أو 
مساعد حمرر، والتالميذ هم حمور 
العملية التعليمية، فهم الذين خيتارون 
املوضوعات اليت يريدون التحدث 
فيها مث الكتابة عنها، واملدرس ما هو 
إال منظم للمناقشة وموجه هلا، وهو 
موزع األدوار يف التعبري الشفهي، 

                                                
  ١٢٧. ، صمرجع سابقجودت ركايب،  ١
  ٢٤٤. ، صمرجع سابقعلي أمحد مدكور،  ٢
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الكراسات بعد ذلك لتصحيح ما 
  تيسر منها

ويلقي بعض األسئلة املفتوحة اليت تثري 
حوارا ونقاشا، وهو مقمو ملا يقرأ 
ويكتب وفق معايري توصل إليها 

  التالميذ معه
املادة هنا ليست سوى املوضوعات   املادة

اليت يطرحها املدرس، مث الكالم 
عنها أمام التالميذ، أو حديث 

 مث كتابتها، بعض التالميذ عدها،
املوضوعات اليت يطرحها املدرس 
نادرا ما متس حياة التالميذ 

  واهتمامام

املادة هنا عبارة عن موضوعات كثرية 
ومتنوعة، عبارة عن رسائل وقصص 
وتقارير ومذكرات وأفكار 
ومشكالت، وكلها من اختيار 

  التالميذ

التالميذ هنا معتمدون متواكلون   التالميذ
درس، وهم على ما يقوله امل

ميتصون منه األفكار، مث يعيدون 
  ترديدها كالما وكتابة

التالميذ هنا إجيابون نشيطون، فهم 
خيتارون املوضوعات أو املشكالت 
اليت يريدون التعبري عنها، مث يفكرون 
فيها ويقرؤون حوهلا ويناقشوا، 
ويستخدمون األفكار اجلديدة 
وخربام اخلاصة يف الكتابة وهم 

شكالت ويبحثون عن يطرحون م
األسباب اليت أدت إليها والنتائج اليت 

  ترتب عليها
  

  املناقشة للطريقتني
  :من اجلدول السابق يتضح أن طريقة حتقيق الذات يبدأ باملراحل التالية 



  
 

٨٢  

مرحلة حتديد املوضوعات، حيث يطلب املدرس من التالميـذ حتديـد            -) ١(
نها، مث يقوم بتسجيل    املوضوعات اليت يريدون التحدث عنها مث الكتابة ع       

املوضوعات املقترحة على السبورة، حيث متثل املوضوعات االجتاهـات         
واالهتمامات املوجودة لدى مجاعات التالميذ يف الفصل، ويقوم كـل          
تلميذ بتسجيل هذين املوضوعني لديه ليختار من بينها املوضوع الـذى           

  .يناسبه ويود التعبري عنه
ائق، حيث ينتقل التالميذ مع املـدرس       مرحلة البحث عن املعارف واحلق     -) ٢(

إىل املكتبة لقضاء بقية احلصة أو يف احلصة القادمة، حيث يقرأ كل تلميذ          
عن املوضوع الذى قرر هو التحدث فيه مث الكتابة عنه وذلـك حتـت              
اشراف املدرس وال بأس من إرشاد التالميذ إىل االستماع إىل برنـامج            

عات املطروقة أو االسـتماع     إذاعى يتحدث عن موضوع ما من املوضو      
  إىل شريط مسجل

مرحلة التعبري الشفوى، حيث يناقش التالميذ ىف هذه املرحلة مع بعضهم            -) ٣(
البعض املعلومات واحلقائق الىت مجعوها وكتبوهـا ىف املـسودات ودور      
املدرس ىف هذه املرحلة هو دور املنظم الذى يوزع النقـاش ويعمقـه             

  بتساؤالته املثرية واملفتوحة
ة كتابة املوضوع ىف صورته النهائية، حيث يقوم التالميذ ىف هـذه            لحمر -) ٤(

املرحلة بكتابة املوضوع ىف صورته النهائية مع اعتبار املالحظات والنقاط          
  ت أثناء املناقشة ىف حصة التعبري الشفوى مث يعطوا للمدرسريثأالىت 

مـن  مرحلة التقومي، حيث يقوم املدرس بتقومي املوضوعات وفق جمموعة    -) ٥(
  :املعايري وهى 

 سالمة الكتابة ووضوح اخلط  
 سالمة األسلوب.  
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 سالمة املعىن.  
 تكامل املوضوع.  
 منطقية العرض.  
 مجال التعبري.  

مرحلة املتابعة، حيث يسجل املدرس جمموعة األخطاء اإلمالئية والنحوية          -٦
ت واألسلوبية الشائعة ىف تعبري التالميذ مث يقوم مبعاجلتها معهم ىف اللقاءا          

  ١.القادمة
 ومما تقدمتضح من حيث النظرية أن طريقة حتقيق الذات أفضل من الطريقة 
التقليدية، وأن هذا احلكم ليس صحيحا على إطالقه، فإن الطريقة التقليدية قد تكون 
أفضل منها يف بعض األحيان، مثل أن يكون الطالب مجيعهم من املبتدئيني، فإنه 

املرحلة إال بتوجيه املدرس خطوة خطوة، وكلمة كلمة، مث اليتأتى تعليم التعبري يف هذه 
مجلة مجلة، مث فقرة فقرة، مث فقرات عدة، وبعد أن يتقدموا يف اخلطوات، فمن هنا يبدأ 

  .املدرس طريقة حتقيق الذات يف تدريسه ملادة التعبري
وقد اقترح بعض العلماء يف تعليم التعبري الكتايب أو مهارة الكتابة طريقتني 

طريقة املوضوعات، حيث خيتار موضوع أو : ختيار حمتوى التدريس، ومها ال
موضوعني أو أكثر، سواء أكان االختيار من جهة املدرس أو التالميذ كما تقدم، 

  ٢. طريقة املواقف االجتماعية: والثاين 
ويفضل كثري من العلماء الطريقة الثانية من األوىل استنادا على البحث الذي 

ون باملدارس األمريكية يف السنة التاسعة من املراحل الدراسية للتالميذ، قام به طومس
حيث خيتار من التالميذ من جيرب هلم كلتا الطريقتني، وظهرت من هذا البحث 

  :نتيجتان 

                                                
 ٢٣٨ - ٢٣٧. ، صاملرجع نفسه ١
 ١٥١.  ، صمرجع سابقحممود رشدي خاطر ومصطفى رسالن،  ٢
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أن املوضوعات اليت كتبها التالميذ يف جمومعة املواقف االجتماعية : األوىل 
  ميذ اموعة األخرىكانت أحسن من املوضوعات اليت كتبها تال

أن العوامل املتصلة باملواقف االجتماعية جعلت التالميذ الذين تعلموا : الثانية 
ذه الطريقة يتعلمون بسرعة أكرب من السرعة اليت تعلم ا تالميذ طريقة املوضوعات 

  ١.املدرسية
 

 تصحيح كراسات التعبري  )ز (
الكتايب، ميكن تلخيصها هناك صور متعددة لكيفية املدرس عند تصحيح التعبري 

  ٢:كاآليت 
يلجأ بعض املدرسني بتحديد األخطاء اليت يقع فيها الطالب يف مهارات  -)١(

التعبري مث يقومون بتصويب هذه األخطاء مث يردون كراسات التعبري إىل 
الطالب إلعادة هذه اجلمل أو العبارات اليت وقع فيها اخلطأ يف صورة 

 .سليمة
 أخطائهم واحدا واحدا، حىت يهتدوا إىل وبعضهم يناقشون الطالب يف -)٢(

  سبب خطئهم، فيتحاشوه يف موضوعات تالية 
وبعضهم يرون االكتفاء بوضع خطوط حتت مواطن اخلطأ، ويوضع يف  -)٣(

هامش الصفحات رمز يشري إىل نوع اخلطأ على أن يقوم الطالب نفسه 
 .بإصالح اخلطأ

 بأسلوب التصحيح الطريقة األوىل يسمى بأسلوب التصحيح املفصل، والثاين
  ٣املرمز، والثالث باألسلوب اإلشاري

                                                
  ١٥٢. املرجع نفسه، ص ١
  ٢٧٥ - ٢٧٤.  صع سابق،مرجحسن شحاتة،  ٢
 األداء التعبريي لطلبة املرحلة الثانوية  أثر أسلوب تصحيح التعبري التحريري يف حتسني      أديب ذياب محادنة،     ٣

 ٢٦٨. ، العدد الثالث،  ص٢٦، الد ، جملة جامعة دمشقيف مديرية تربية قصبة املفرق
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وجند أن هذه الطرائق الثالثة يف التصحيح جيدة، ولكن ليس أحدها أفضل من 
األخرى على اإلطالق، فالطريقة األوىل جيدة ولكنه يصعب للمدرس أن يعرف هل 

لتصحيح، الطالب يصحح كراسة تعبريه أو ال، ألن بعض التالميذ اليبالون مبثل هذا ا
والسيما إذا كان غرضه من الكتابة إلسقاط واجبه فقط، والطريقة الثانية مناسبة 
للفصل ذي عدد قليل من الطالب، ألا حتتاج إىل وقت كبري، والطريقة الثالثة جيدة 

) ق: (أيضا، ولكنها حيتاج إىل االتفاق بني املدرس وبني التالميذ على رمز اخلطأ، مثل 
للخط، وهكذا، ولكنه يف ) خ(للترقيم، ) ت(لإلمالء، و) م(، و للخطأ يف القواعد

رأي به عيب وهو أن الطالب قد اليهتدي مبراد املعلم، أو قد يكون اخلطأ يف كلمة 
من جهتني أو من جهات خمتلفة، فيصعب للمعلم أن يضع الرمز، هل يضع مجيع الروز 

وب األفضل يف فصله ويف أو واحدا منها، ولذا أرى أن املدرس له أن خيتار األسل
  .ظروفه ويف بيئته

 الدراسة يف مدرسة قصبة املفرق يف أديب ذياب محادنةوقد أجرى الدكتور 
دمشق لطلبة املرحلة الثانوية يف تصحيح كراسات التعبري التحرير هلم وظهرت النتيجة 

 بينما يرى الدكتور جودت الركايب أن ١أن األسلوب املفصل أفضل من أخويهما،
 والصحيح يف رأي الباحث هو ما تقدم بأن ٢سلوب املرمز أفضل من اآلخرين، األ

  .املدرس له حريته يف اختيار أفضل األساليب يف فصله، ويف ظروفه، ويف بيئته
  ٣: ولكن هناك أمور ينبغي مراعاا يف تصحيح كراسة التعبري، منها ما يلي 

 اليكتبه التلميذ الخري يف إصالح اليدرك التلميذ أساسه، واليف صواب -)١(
نفسه، ومن هنا ينبغي للمدرس أن يبني وجه اخلطأ وحيرض التلميذ 

 على االعتماد على نفسه
                                                

 ٣١٠. املرجع نفسه، ص ١
 ١٢٨.  ص،مرجع سابق جودت الركايب، ٢
القـاهرة، دار املعـارف،    (، الطبعة السابعة عـشرة،      املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية    عبد العليم إبراهيم،     ٣

 ١٦٨ - ١٦٧. ،  ص )٢٠٠٢
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ينبغي التجاوز عن بعض القصور يف العبارات، ألن جودة األساليب  -)٢(
التأيت إال متأخرة، وبكثرة التدريب، وكذا ضيق األفكار وقلة الثقافة، 

  .تمرينألن عالجها يكون بكثرة القراءة وال
حيسن أال يكتفي املدرس بتقدير موضوع التلميذ بدرجة معينة، بل  -)٣(

ينبغي أن يضيف إىل ذلك مالحظة كتابية، ليقف التلميذ على عيوبه، 
  أو مالحظة كتابية يشجع التلميذ على الكتابة الفضلى يف املستقبل

حيسن للمدرس تقييد مايراه من األخطاء الشائعة وعرضه على التالميذ  -)٤(
 .ت خاص لإلرشاديف وق

جيب أن يعين املدرس عند التصحيح بالناحية اللغوية وبالرسم اإلمالئي  -)٥(
وجودة اخلط، كما جيب أن يعىن بالناحية الفكرية من حيث صحة 

 ١.األفكار وقيمتها وترتيبها وتسلسلها
ال بأس أن يدرب املدرس طالبه على تصحيح كراسته بنفسه،  -)٦(

 ٢.خطاء اليت يبحث عنها املصححويعلمهم كيفية التصحيح وأنواع األ
  

                                                
 ١٢٧. ، صمرجع سابقجودت الركايب،  ١
مرجـع   ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه ومداخله وطرق تدريـسه           حممود كامل الناقة   ٢

 ٢٦٤. سابق، ص
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  املبحث الثالث
 نبذة تارخيية عن معهد عمر بن اخلطاب العايل

 نشأة املعهد وتطوره  - أ 
مت إنشاء املعهد بالتعاون بني جهتني، مها جهة مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية، 

 من امليالد، والذي ٢٠٠١وجهة مجعية حممدية، ومركزمها يف جاكرتا، وذلك يف سنة 
تعترب إندونيسيا من الدول الكبرية ؤسسة أن تبين معهدا يف إندونيسيا هو أا محل امل

 فهي رابع أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكان ، حيث يبلغ عدد سكاا ،جدا
كرب أربع عشرة دولة يف العامل من أوهي من بني ، )يف تلك السنة( مليون نسمة، ٢٢٥

مليون ومثان مئة ألف وستة وعشرين ألف، ( ١.٨٢٦.٤٤٠اليت تبلغ و حيث املساحة
 من حيث مل وهي كذلك واحدة من أفقر دول العا،كيلومتر مربعاً) وأربع مئة وأربعني

 دوالر أمريكي يف السنة، لذلك مثة ٦١٧معدل الدخل الشخصي و الذي يبلغ حوايل 
   .حاجة كبرية للمساعدة من قبل الدول اخلارجية  للعديد من احملتاجني

 مت تأسيس معهد عمر بن اخلطاب، ٢٠٠١ أغوسطس يف سنة ١١شهر ويف 
  :وهو رابع معهد أسسته مؤسسة مسلمي آسيا يف ذلك الوقت، وهي 

  م١٩٩٦معهد الرب يف ماكاسار الذي متّ تأسيسه يف سنة  -١
  م٢٠٠٠معهد اإلمارات يف باندونج جاوى الغربية يف سنة  -٢
  م٢٠٠١ سنة معهد أيب بكر الصديق يف سولو جاوى الوسطى يف -٣
  م٢٠٠١معهد عمربن اخلطاب يف سورابايا جاوى الشرقية يف سنة  -٤

مث تتابع بناء املعاهد األخرى يف املناطق األخرى يف أحناء إندونيسيا اليت يبلغ 
  .عددها اآلن ستة عشر معهدا

وهذا الـمهعد الذي يقع يف سورابايا معهد خاص للبنني، وأما معهد البنات 
 أي يف أغسطوس من –، مث متّ بعد شهرين ٢٠٠٤ شهر يونيو سنة فقد متّ تأسيسه يف

  . بناء املركز لتحفيظ القرآن الكرمي-العام نفسه
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 مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية -ب 
هي مؤسسة خريية ال تعمل من أجل الربح ويقع مركزها الرئيسي يف 

وتوجد  ،جاكرتا وتشرف على العديد من املشاريع اخلريية يف مجيع أحناء إندونيسيا
العديد من األقسام باملركز الرئيسي للمؤسسة يف جاكرتا حيث يتوىل كل قسم جماال 

 الرئيسي يف املؤسسةمعينا من األعمال اخلريية، وهناك أربعة أقسام رئيسية مبكتب 
  :جاكرتا وهي 

  كفالة األيتام و إدارة دور األيتامقسم  -١
  الرعاية الصحيةقسم  -٢
  بناء املشاريع اخلرييةقسم  -٣
  الدعوة والتعليم قسم -٤

وهنالك أقسام أخرى مثل اإلغاثة الطارئة يف حاالت الكوارث الطبيعية 
 ..وكفالة الطلبة الفقراء وضحايا أعمال الشغب الطائفي ، واألعمال اخلريية املومسية،

كذلك قسم احملاسبة واإلدارة إلدارة شؤون املؤسسة احملاسبية واملالية وشئون .  اخل
  .اإلدارية األخرى بشكل سليماملوظفني والشئون 

ومن أجل حتقيق أهدافها بكفاءة مت تقسيم عمليات املؤسسة يف إندونيسيا 
 وقد خصصت املؤسسة ممثال لكل منطقة لإلشراف على مجيع ، مناطق جغرافية١٠إىل 

م املشاريع ذه ي مت تقس، يف غضون ذلك وبعد الدراسة الوافية لكل جوانبها،مشاريعها
 الحتياجات هذه املناطق وقدرة املؤسسة على اإلشراف على هذه املناطق طبقاً

  .املشاريع وإداراا بشكل فعال
أحد أهم أولويات املؤسسة اآلن وذلك دف دعم املعهد يعترب هذا مشروع 

إنشاء شبكة معاهد ممتازة مع مرافقها لتوفر فرص تعلم اللغة العربية والدراسات 
  .طالب العلم الشرعياإلسالمية ملن يرغب وخاصة من 

  :  املؤسسة مسلمي آسيا اخلريية أهداف
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لإلندونيسيني خصوصا أولئك   " لغة القران الكرمي    " تعليم اللغة العربية السليمة      -١
 .الذين خترجوا من اجلامعات والكليات اإلسالمية بدون تعلم اللغة العربية

طبقـا  " ةالعقيـد "توضيح وتعليم الدراسات اإلسالمية األساسية الصحيحة          -٢
 .والسنة الشريفة باللغة العربية يف مجيع املراحل الدراسية للقران الكرمي

مبادئ اإلسالم األساسية يف التعليم بالنسبة للجنسني وبالتساوي ولكن          تطبيق -٣
 .بشكل منفصل

 .توفري بيئة تعليمية سليمة للطالب ملواصلة تعليمهم  بشكل أسرع وافضل -٤
ء معهد يف كل منطقة بإندونيسيا  حبيث تـصل          تغطية مجيع أجزاء البالد بإنشا     -٥

 .املنفعة إىل مجيع أحناء البالد
توفري نظام تعليمي حديث عال اجلودة وذلك بتوفري املعدات واملعامل اللغويـة             -٦

الالزمة واملكتبات التعليمية واملواد العلمية والكتـب واملقـررات الدراسـية           
 .املمتازة

 .لكرميالدعم والترويج لربامج حفظ القران ا -٧
وضع جمموعة من القواعد والنظم لغرض خلق بيئة مترابطة و منضبطة داخـل              -٨

 .املعهد
إدارة كل معهد بشكل منفصل ومتخصص طبقا لنظام اإلدارة الذي مت تطويره             -٩

وتبنيه هلذا الغرض وذلك يف إطار اإلشراف الشامل من اإلدارة املركزية جلميع            
 .املعاهد لضمان تقيدها مبعايري اجلودة

 . الربنامج جماناً طاملا كان ذلك ممكناًوفريت -١٠
عال وممتاز بني املعاهد اإلندونيـسية       أن يصبح املعهد منوذجا حيا ذا مستوى      و -١١

احمللية حبيث يكون مثاال لفهم واستيعاب اجلودة والنوعية العالية وليكون قدوة           
  .لبقية املعاهد احمللية
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 رسالة املعهد ورؤيته  -ج 
 تكوين شخصية مسلمة تتخلق العايل هي رسالة معهد عمر بن اخلطاب

 كفاءة لغوية عربية كالما وكتابة لفهم القرآن الكرمي والسنة ذاتباألخالق الكرمية، 
  .النبوية فهما صحيحا

  :هي فوأما رؤية املعهد 
 تعليم اللغة العربية تعليما مكثفا بالوسائل التعليمية احلديثة املتكاملة -١
 للغة العربيةتعليم الطالب اللغة العربية با -٢
تدريب الطالب على استخدام اللغة العربية كالما وكتابة، يف داخل الغرفة  -٣

 الدراسية ويف خارجها
 اللغة العربية للتدريسالذين جييدون جتهيز املدرسني  -٤
مهعد ـ رسالة ورؤية شبيهة بالاليت حتملالتعاون مع املؤسسات األخرى  -٥

 يف تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
  

 تعليم اللغة العربية يف املعهد  -د 
احملتويات التعليمية للمعهد هي نفس احملتويات التعليمية ملعهد العلوم اإلسالمية 
والعريبة جباكرتا الذي يكون فرعا من اجلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف 

 تعليم الرياض، والسبب يف اختيار هذه احملتويات هو أن املدير العام للمؤسسة يرى أن
اللغة العربية األمثل يف دولة إندونيسيا هو تعليم معهد العلوم اإلسالمية والعربية، ولذا 
قد مت االتفاق بني املعاهد التابعة ملؤسسة مسلمي آسيا اخلريية ومعهد العلوم اإلسالمية 
والعربية جباكرتا على أن يستخدم كل الكتب املقررة يف معهد العلوم لتكون نفس 

ستخدمة يف معاهد املؤسسة، وقد مت هذا االتفاق منذ إنشاء املعهد األول، الكتب امل
 م، وقد تغريت املقررات التعليمية يف ١٩٩٦وهو معهد الرب يف ماكاسار، يف سنة 

  .املعهد عدة مرات نتيجة تغريها يف معهد العلوم
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واملعهد له أربعة مستويات دراسية يف فترتني، صباحا ومساء، وهناك مستوى 
متهيدي للطالب الذين مل يكن لديهم أي علم بالعربية، بشرط أن يكونوا قادرين على 
تالوة القرآن الكرمي، واملعهد يعقد االمتحان التصنيفي للطالب اجلدد، هلدف تصنيف 
الطالب يف فصول مناسبة بكفاءم اللغوية، فمن مل يكن لديه أي عهد بالعربية جيلس 

نده عهد قريب بالعربية جيلس يف املستوى األول، ومن يف املستوى التمهيدي، ومن ع
  .يكون عنده علم جيد بالعربية جيلس يف املستوى الثالث

ومدة الدراسة يف املعهد سنتان من املستوى األول إىل املستوى الرابع، 
  باإلضافة إىل املستوى التمهيدي يف نصف سنة

مع االمتحان لنصف ويتم املستوى الواحد يف املعهد يف ستة عشر أسبوعا، 
الفصل يف أسبوع واحد أو أسبوعني، ومع االمتحان النهائي يف أسبوعني، ويكون 

  .جمموع املستوى يف تسعة عشر أسبوعا أو عشرين أسبوعا
والدراسة يف املعهد من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة، ويف كل يوم مخس 

  .حصص، فيكون يف كل أسبوع مخس وعشروين حصة
يمية يف املعهد التقتصر على اللغة العربية فقط، ولكن تشتمل على واملواد التعل

العلوم اإلسالمية أيضا، مثل التفسري، واحلديث، والفقه، والثقافة، والتاريخ، وتالوة 
القرآن الكرمي وغريها، وهناك أنشطة إضافية يشترك فيها مجيع الطالب أو مجيع 

  .الطالب الساكنون يف سكن املعهد فقط
  

   ملقررة يف املعهدالكتب ا  -ه 
واجلدول اآليت عن املقررات التعليمية يف املعهد من املستوى التمهيدي إىل 

  :املستوى الرابع 
٢،٢جدول 
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  املستتوى التمهيدي
  الكتب املقررة  احلصة  املادة  الرقم
  املصحف وترمجة القرآن  ٥  القرآن الكرمي والتفسري  ١
  )١ (العربية بني يديك  ١٧  اللغويات واملهارات  ٢
  مذكرة احلديث للتمهيدي  ٣  الثقافة اإلسالمية  ٣

    ٢٥  اموع
    ٣  عدد املواد

  
  املستوى األول

  الكتب املقررة  احلصة  املادة  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن للمستوى األول   ٢  القرآن الكرمي  ١
  العربية للناشئني الكتاب الثالث  ٦  فهم املقروء  ٢
  )سلسلة( للمستوى األول كتاب الصور  ٦  التدريبات  ٣

  التدريبات على األمناط
  )سلسلة(التعبري للستوى األول 

  )الكتاب األساسي(التعبري املوجه للمبتدئني   ٤  التعبري الشفهي  ٤
  )الكتاب اإلضايف(التعبري املوجه للمتوسط 

  )الكتاب األساسي(التعبري املوجه للمبتدئني   ٣  التعبري التحريري  ٥
  )الكتاب اإلضايف(لمتوسط التعبري املوجه ل

  )سلسلة(القراءة والكتابة للمستوى األول   ٢  األصوات  ٦
  اخلط للسمتوى األول أو الثاين  ٢  اخلط  ٧

    ٢٥  اموع
    ٧  عدد املواد
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  املستوى الثاين
  الكتب املقررة  احلصة  املادة  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن للمستوى الثاين   ٢  القرآن الكرمي  ١
  )سلسلة(احلديث للمستوى الثاين   ٢  يثاحلد  ٢
  )سلسلة(القراءة للمستوى الثاين   ٦  فهم املقروء  ٣
القواعد   ٤

  والتدريبات
  )سلسلة(النحو للمستوى الثاين   ٦

  )سلسلة(الصرف للمستوى الثاين 
  )سلسلة(الكتابة للمستوى الثاين   ٢  اإلمالء واخلط  ٥

  )سلسلة(اخلط للمستوى الثاين أو الثالث 
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثاين   ٤  التعبري الشفوي  ٦
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثاين   ٣  التعبري التحريري  ٧

    ٢٥  اموع
    ٧  عدد املواد

  
  املستوى الثالث

  الكتب املقررة  احلصة  املادة  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن للمستوى الثالث   ٣  القرآن الكرمي  ١
  )سلسلة(لمستوى الثالث احلديث ل  ٢  احلديث  ٢
  )سلسلة(القراءة للمستوى الثالث   ١  الفقه  ٣
صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الرابع   ١  التاريخ اإلسالمي  ٤

  )من األول إىل وفاة الرسول(
  )سلسلة(الثقافة للمستوى الثالث   ١  الثقافة  ٥
  )سلسلة(القراءة للمستوى الثالث   ٣  فهم املقروء  ٦
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  )سلسلة(ألدب للمستوى الثالث ا  ٢  األدب  ٧
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثالث   ٣  التعبري الشفوي  ٨
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثالث   ٣  التعبري التحريري  ٩
  )سلسلة(الكتابة للمستوى الثالث   ١  اإلمالء  ١٠
  )سلسلة(النحو والصرف للمستوى الثالث   ٤  القواعد  ١١
  )سلسلة( الثالث التوحيد للمستوى  ١  التوحيد  ١٢

    ٢٥  اموع
    ١٢  عدد املواد

  
  املستوى الرابع

  الكتب املقررة  احلصة  املادة  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن الرابع   ٢  القرآن الكرمي  ١
  )سلسلة(احلديث للمستوى الرابع   ٢  احلديث  ٢
  )سلسلة(القراءة للمستوى الرابع   ١  الفقه  ٣
 التاريخ اإلسالمي للمستوى الرابع صور من  ١  التاريخ اإلسالمي  ٤

  )ء الراشدين إىل آخر الكتابامن اخللف(
  )سلسلة(الثقافة للمستوى الرابع   ١  الثقافة  ٥
  )سلسلة(البالغة للمستوى الرابع   ٢  البالغة  ٦
  )سلسلة(األدب للمستوى الرابع   ٢  األدب  ٧
  )سلسلة(القراءة للمستوى الرابع   ٢  فهم املقروء  ٨
  )سلسلة(التعبري للمستوى الرابع   ٢   الشفويالتعبري  ٩
  )سلسلة(التعبري للمستوى الرابع   ٣  التعبري التحريري  ١٠
  )سلسلة(الكتابة للمستوى الرابع   ١  اإلمالء  ١١
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  )سلسلة(النحو والصرف للمستوى الرابع   ٤  القواعد  ١٢
  )سلسلة(التوحيد للمستوى الرابع   ١  التوحيد  ١٣
  )الشيخ حممد صاحل العثيمني( الفقه أصول  ١  أصول الفقه  ١٤

    ٢٥  اموع
    ١٤  عدد املواد

  
 أن املعهد يتبع نظرية الفروع يف تعليم اللغة من اجلدول السابق يفهم الباحث

العربية، النظرية الوحدة، ألن هناك دروس كثرية وهي فروع دروس اللغة العربية، 
ى أن كل كتاب مؤلف على ولكننا إذا نظرنا إىل كل كتاب من هذه الكتب، نر

شكل الوحدات، وتم جبميع املهارات اللغوية األربعة، وعناصر اللغة العربية الثالثة 
  .، وهو ذا حياول أن جيمع بني النظريتني مجيعا)األصوات والكلمات والتراكيب(

 
 أهداف تعليم اللغة العربية يف املعهد  -و 

ربية باللغـة العربيـة أي      معهد عمر بن اخلطاب يهدف إىل تعليم اللغة الع        
استخدام الطريقة املباشرة يف التعليم يف مجيع املواد التعليمية، وألن الطالب يـأتون إىل       
املعهد وبعضهم ليس لديهم أي علم بالعربية، فللوصول إىل هذا اهلدف يقسم املعهـد              

سيطة أهداف كل مستوى يف التعليم بني استخدام اللغة اهلدف واللغة األم أي اللغة الو             
  :اليت هي اللغة اإلندونيسية، كالنحو اآليت 

تكون لغة التدريس معظمها اللغة اإلندونيسية، مـع        : املستوى التمهيدي    -١
  %.٢٠تدريب الطالب الستخدام اللغة العربية على األقل 

باللغـة   % ٥٠إىل   % ٢٠تكون لغة التدريس من     :   املستوى األول  -٢
 العربية
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 لغة التدريس اللغة العربية، والتـستخدم       تكون أكثر :   املستوى الثاين -٣
  %٢٠اللغة اإلندونيسية إال قليال، حيث اليزيد استخدامها عن 

 املـستويني اسـتخدام     ثالث واملستوى الرابع يكون يف هـذين      املستوى ال  -٤
الطريقة املباشرة على وجهها ومينع استخدام اللغة اإلندونيسية يف التدريس،      

 بني الطالب بعضهم ببعض، وخاصـة يف        املدرس والطالب، أو  بني  سواء  
باإلضافة إىل هذا فإن املعهد له سكن للطالب، يـسكن          ،  الغرف التعليمية 

فيه الطالب الذين جاءوا من مناطق نائية من جزيـرة جـاوى، واجلـزر              
األخرى، واملعهد حيرض الطالب على استخدام اللغة العربية يف املعاملـة           

  هاليومية، يف داخل املعهد ويف خارج
  :تية اآلسمات الأن يكون املتخرجني منه عندهم إىل ولذا يهدف املعهد 

 هلم عقيدة صحيحة موافقة للقرآن الكرمي والسنة النبويةأن يكون  -١
 هلم التزام بالغ يف أداء الشريعة اإلسالمية واألخالق الكرميةأن يكون  -٢
اعا، هلم كفاءة كافية يف االتصال باللغة العربية الفصيحة اسـتم         أن يكون    -٣

 وكالما، وقراءة، وكتابة
 

 الكتب السابقة والالحقة يف املعهدمكانة كتاب التعبري من بني   -ز 
من اجلدول السابق يكون كتاب التعبري مقرر يف املستوى األول مع كتـابني   

 كتاب الصور من كتب السلسلة وكتاب التدريبات على األمنـاط مـن              مها آخرين،
هكـذا  . التدريبات: بية جباكرتا، حتت اسم املادة      إصدار معهد العلوم اإلسالمية والعر    

  .ترتيب هذا الكتاب يف املعهد
وأما ترتيبه يف االستخدام الذي يريده مؤلفوا السلسلة فإن هذا الكتاب هـو        
الكتاب الثالث من كتب السلسلة يف املستوى األول، وواضعوا السلسلة مل يضعوا كتبا     

  .للمستوى التمهيدي
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ب ال حيتاج املبتدئ إىل أي كتاب قبلها، والحيتـاج          وكتب السلسلة هو كت   
املنتهي إىل كتب متخصص يف تعليم اللغة العربية للناطيقن بغريها، هذا هـو شـعار               

  .الكتاب، وهذا الشعار مكتوب يف الغالف األخري لكل كتب السلسلة
وإن كان الشعار فيه نوع من الغلو، ولكن املؤلفون هلم جتارم يف ذلـك،              

ذي جيعل كاتب هذا البحث على شيء من االتفاق ذا الـشعار، وهـو ذو               األمر ال 
جتربة طويلة يف استخدام هذه الكتب لتعليم  املبتدئني، سواء أكان التعليم للكبـار أم               
للصغار، يف املدارس أو يف الدوريات، ومن جتربته يرى أن هذا الشعار له وجـه مـن       

  .الصواب، وإن كان ليس على إطالقه
كتاب الصور، مث كتـاب     : للغوية الثالثة يف املستوى األول هي       والكتب ا 

القراءة والكتابة، مث كتاب التعبري، والكتاب األول متخصص يف مرحلة االسـتماع،            
والكتاب الثاين يف مرحلة تعليم مبادئ القراءة، وخاصة يف جمال األصـوات العربيـة،           

تاب الـذي يريـد الباحـث       وهو الك -وتعليم مبادئ الكتابة، وأما الكتاب الثالث       
وهذا باإلضافة إىل كتاب  .  متخصص يف تعليم مبادئ التعبري، شفويا أم كتابيا        -تطويره

  .اخلط الذي اليزال يقتصر على مرحلة النقل
ويرى الباحث من خربته مع الكتب الثالثة أن تأليفها يعتمدعلى أسس على            

 ناحية الدقة يف التعبري، واختبـار       املنهج اجليد، والكتب مرتبة ترتيبا منهجيا ممتازا، من       
وخاصة يف تقدمي املفردات اجلديدة اليت تكون مقدمة يف         . املواد واملوضوعات، والتدرج  

أول الدرس دائما، واملالحظ أنه اليتكرر كلمتني جديدتني يف موضـعني يف درسـني    
خمتلفني، وكل كلمة سبق شرحها يف درس ال يتكرر شرحها يف درس آخر، ومن هنا               

  .كن احلكم أن تأليف الكتاب قد مت على وفق أسس املنهج اجليدمي
وكل ماحيتاج إليه املعلم هلذا الكتاب من األدلة مـصاحب مـع الكتـاب              
األصل، كل شيء جند بيانه يف هذا الدليل، أهداف الكتاب، وأهداف الدرس، وسبب             
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ريبات اختيار املوضوعات، وطريقة عرض احلوار، وتقدمي املفـردات، وتقـدمي التـد           
  .وغريها

فكتاب التعبري للمستوى األول هذا هو األساس يف تعليم التعـبري، وسـيتم             
تطويره يف املستويات الالحقة، وهو كذلك كتاب قيم  من حيث التـأليف، ولكنـه               
يؤخذ عليه كما سبق بيانه يف الفصل األول من هذا البحث، وهذه املؤاخذة ليست من       

وا لطالب كانوا عندهم، وهو كتاب متّ تأليفه وجتريبه         ذنب املؤلفني، ألم ألفوا وكتب    
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وهذا الكتاب يليب حاجات الطـالب يف              
ذلك املكان، ولذا ميكن احلكم على هذا الكتاب بأنه كتاب تعليمي للطالب الـذين              

  يدرسون اللغة العربية لغة ثانية يف الدولة العربية
 الذي يتعلمون اللغة العربية يف الدول األخـرى، أي الـذي            وأما الطالب 

يتعلمون اللغة العربية لغة أجنبية يف دولتهم ويف بيئتهم، فعلى املعلمني أن يضعوا كتبـا          
مناسبة ألحوال الطالب، تطويرا وخدمة لكتب السلسلة هذه، واملفضل على وفق رأي          

وعلى منهجها، وعلى حسب    الباحث يف التطوير أن يكون على طراز كتب السلسلة          
الترتيب املتبع فيها، مع تغيريات وتعديالت يف احملتويات الثقافيـة والبيئيـة املناسـبة              

  لظروف الدارسني وأحواهلم ومتطلبام
  

  وختصصام املدرسني وخلفيات دراستهم السابقةقائمة  -ح 
ويف اجلدول اآليت قائمة للمدرسني يف معهد عمر بن اخلطاب وخلفيات 

  واملاجستر م السابقة يف مرحلة البيكالوريوسدراسته
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  اسم الدرس  الرقم  اجلهة أو اجلامعة اليت خترج منها
  التخصص  املاجستر  التخصص  البيكالوريوس

  إدارة التربية اإلسالمية  جامعة حممدية سيدوأرجو  الفقه  اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  عبد الباسط  ١
جامعة موالنا مالك إبراهيم   الفقه  هد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتامع  إمام فوزي جائز  ٢

  احلكومية مباالنج
  تعليم اللغة العربية

  إدارة التربية اإلسالمية  جامعة حممدية جوكجاكرتا  الفقه  جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض  عبد السالم   ٣
  إدارة التربية اإلسالمية  جامعة حممدية جوكجاكرتا  الفقه  جباكرتامعهد العلوم اإلسالمية والعربية   فارح مرزوقي  ٤
  القانون اإلسالمي  جامعة حممدية جوكجاكرتا  الفقه  اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  حماملني ماهر  ٥
  إلسالميةإدارة التربية ا  جامعة حممدية سيدوأرجو  احلديث  اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  وايف مرزوقي  ٦
جامعة موالنا مالك إبراهيم   الفقه  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  دوين سيبيت  ٧

  احلكومية مباالنج
  تعليم اللغة العربية

    -  الفقه  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  لطفي أنيس  ٨
    -  الفقه  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  ناشر الدين  ٩

   –إدارة التربية اإلسالمية   الفقه  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  مصبحني سهل  ١٠
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  جامعة حممدية جوكجاكرتا
    -  الدعوة  اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  أمنتو سرياالنكا  ١١
 جامعة سونن أمبيل –الفقه   األدب  جامعة األزهر الشريف  حممد واهب  ١٢

  يةاحلكومية اإلسالم
  

جامعة موالنا مالك إبراهيم   الفقه  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  حممد بيهقي  ١٣
  احلكومية مباالنج

  تعليم اللغة العربية

أصول   جامعة األزهر الشريف  أغوس ذو القرنني  ١٤
  الدين

  إدارة التربية اإلسالمية  جامعة حممدية سورابايا

األدب   الشريفجامعة األزهر   فطن مشهود حبري  ١٥
  العريب

جامعة سونن أمبيل احلكومية 
  اإلسالمية

  الفقه اإلسالمي

  
وهؤالء املدرسون التسعة األوىل مازالوا يدرسون يف املعهد إىل الوقت الراهن، وأما الباقي فقد تركوا املعهد ألجل العمل يف 

 املؤسسات األخرى
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  الثالث الفصل
  البحث منهجية

 البحث منهج  -أ 
 مث ختاره الباحث هو املنهج التطويرياي هلذا البحث الذي واملنهج العلم

   املنهج التجرييب
كتاب التعبري للمستوى األول اختار الباحث املنهج التطويري هلدف تطوير 

 كي يتناسب مع البيئة والثقافة احمللية مع إعدادمن كتب سلسلة تعليم اللغة العربية 
تنمية دف وذلك اليت وردت يف الكتاب وقائمة الكلمات اجلديدة دليل املعلم له، 

  .الكتابة لدى الطالب يف املعهدو مهاريت الكالم
جناح تنفيذ هذا الكتاب معرفة مدى ألجل التجرييب ستخدم املنهج والباحث ا

المتحان جربة، وذلك بوسيلة االتاملطور باملقارنة مع اموعة الضابطة وجمموعة 
  ).T-tes(ان التائي البعدي للمجموعتني مجيعا، باالمتح

  
  اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع  -ب 

 يف هذا البحث طالب معهد عمر بن اخلطاب يف سورابايا، جمتمع البحث
 طالبا، وعينة البحث طالب املستوى األول يف الفترة الصباحية يف ١٨٢ويبلغ عددهم 

لفترة الصباحية  طالبا، واختار الباحث طالب املستوى األول يف ا٣٦املعهد، وعددهم 
  : دون الفترة املسائية هو 

ضابطة : أن عدد الطالب يف الفترة الصباحية ميكن أن يقسم إىل جمموعتني 
وجتربة، حيث يبلغ عددهم اثنان وثالثون طالبا، والطالب يف املساء ال ميكن تقسيمه 

لني إىل جمموعتني، ألن عددهم مثانية عشر فقط، والباحث يريد إجراء حبثه يف الفص
املتماثلني الشبيهني، حيث تكون اموعة الضابطة يعلمه املدرس العادي، بطريقة 
عادية، باستعمال الكتاب األصل، واموعة التجربة يعلمها الباحث باستعمال الكتاب 
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املطور، وهذا باإلضافة إىل أمور إدارية حتول الباحث دون إجراء تنفيذ حبثه يف الفترة 
  .املسائية

  
 البحث متغريات  -ج 

  :هناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي
 وجتربته الكتاب املصاحب لكتاب التعبري من سلسلة تعليم اللغة العربيةإعداد   )١

 ستقلاملتغري امل، وهذا املتغري هو للطالب
 تابعالتغري املالكتابة، وهذا املتغري هو و مهاريت الكالم )٢

 
 البحث  أدوات -د 

  :ستخدمها الباحث يف هذه الرسالة هي األدوات اليت ا
 املقابلة -١

 مبشكالت تعليم كتاب التعبري ستخدم الباحث املقابلة جلمع البيانات املتعلقةا
للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية يف معهد عمر بن اخلطاب العايل 

لتعليمية يف يف سورابايا، وموقف املعهد منها وطريقة تدريس املدرس يف العملية ا
الفصل، وقام الباحث مبقابلة مدير املعهد احلايل ومدرس كتاب التعبري للمستوى األول 

  يف الفترة الصباحية، وأداة املقابلة هي قائمة األسئلة للمقابلة
وكذا استخدم الباحث هذه املقابلة لتحكيم اخلرباء ألخذ اآلراء منهم 

 إعداد الكتاب املصاحب، وأداة املقابلة مع واملناقشة يف الوصول إىل اهلدف املنشود يف
  اخلرباء هي املناقشة وتبادل اآلراء
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 االستبانة -٢
بآراء اخلرباء وتقييمام نات جلمع البيانات املتعلقة استخدم الباحث االستبا

للكتاب املصاحب بعد املقابلة واملناقشة واإلصالحات والتعديالت، لتكون تعبريا عن 
  ملصاحب لالستخدام للتدريس من الناحية النظريةمدى صالحية الكتاب ا

وكذا استخدم الباحث االستبانات جلمع آراء مدير املعهد ومدرس كتاب 
التعبري يف املستوى األول، مث الطالب، ألجل استشارم يف األمر وتشريكهم يف 

  .املداخلة واملناقشة
احب من وهي عبارة عن بنود أسئلة تقيس مدى صالحية جودة الكتاب املص

 : ناحية 
 حمتوى املواد   -)أ 
 مستوى املزايا والعيوب فيه -)ب 
  ابقته يف املنهج والكتاب املدرسيطمسهولته أو فعاليته و -)ج 

  
 املالحظة -٣

والباحث الحظ عملية التعليم يف الفصل من قبل املدرس وتفاعل الطالب مع 
 األول يف  عند جتريب الكتاب للمستوىاللغة العربية أثناء عملية التعلم والتعليمدرس 

  الفترة الصباحية يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا
 

 االختبار -٤
الضابطة والتجربة ملعرفة : البعدي للمجموعتني ستخدم الباحث االختبار ا

مدى جناح تطبيق الكتاب املصاجب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة 
  .والكتابةتعليم اللغة العربية لتنمية مهاريت الكالم 
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واالختبار عبارة عن جمموعة األسئلة املطلوبة من الطالب جواا أو احلديث 
عنها بوصف الصور أو احلكاية عن السفر اليت قاموا ا أو التعبري عن بعض املواقف 

  اليومية عند السفر
 

 البيانات مصادر -ه 
 ها كما  و مصادرالبيانات رسم هذه الباحثميكن  البيانات لبيان مصادرو

  :يلي
  

  بيانااأدوات البحث ومصادرها و
  

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث الرقم
  مدير املعهد املقابلة ١

  
  

مدرس كتاب التعبري 
توى األول يف سيف امل

  الفترة الصباحية
  
  

 اخلرباء

مشكالت تدريس كتاب التعبري 
األصل للطالب ومعرفة موقف املعهد 

  منها
بري األصل مشكالت تدريس كتاب التع

للطالب وطرق تدريسه يف الفصل 
ليعرف هل تتناسب مع القواعد العامة 
يف التدريس واإلجراءات اليت اقترحها 

  املؤلفون لكتب السلسلة
تصحيح الكتاب املصاحب بعد أن مت 
تأليفه ألجل الوصو إىل االمتياز يف 

 اإلعداد
معرفة تقييمام للكتاب املـصاحب       اخلرباء االستبانة ٢

الحية الكتـاب لالسـتخدام يف      وص
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 العملية التعليمية
  الطالب املالحظة ٣

 
تفاعل الطالب يف درس التعبري عند 

 العملية التعليمية
نتيجة االمتحان البعدي ملهاريت الكالم      الطالب االختبار  ٤

 والكتابة للمجموعتني
 

  أسلوب حتليل البيانات -و 
  جترييب وتطويري: السابقة يف حتليل البايانات استخدم الباحث أسلوبني 

الدراسية املستمدة   ألجل تطويري املادة التطويريالباحث األسلوب ستخدم ا
  من كتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية

جناح تنفيذ الكتاب املصاحب مدى  يف معرفة التجرييباألسلوب واستخدم 
 النتائج األخرية  باملقارنة بني إمجالالضابطة، وعدم تنفيذه للفئة التجريبة  موعة

  )T-test(  وباالمتحان التائيئويةاملنسبة بالللمجموعتني 
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  الدراسة تنفيذ مراحل -ز 
  :البحث باملراحل التالية مير هذا 

  : مراحل تنفيذ البحث التطويري –أوال 
  

     إعداد املادة التعليمية                         مجع البايانات

                        املستمدة من كتاب التعبرياملتعلقة بتحديد املشكالت      
  
  

             تصحيح املادة                               مراجعة اخلرباء
       لالستفادة من آراءهم وخربام           اليت سبق إعدادها من قبل

  
  

      مراجعة اخلرباء                           تطبيق بعض املواد
    للمرة الثانية وتقوميام           لفئة قليلة من الطالب 

       
  
  

            طباعة املادة التعليمية                             تصحيح املادة
                                                       للمرة الثانية

  
  :وهذه املراحل بالتفصيل كاآليت 

 البايانات املتعلقة بتحديد املشكالت عند استخدام كتاب التعبري لتعليم مجع .١
 الطالب املبتدئني يف املعهد، بإجراء املقابلة مع املدير ومدرس املادة
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إعداد املادة التعليمية املستمدة من كتاب التعبري للمستوى األول من كتب  .٢
 ثقافية واللغوية يف ذلكسلسلة تعليم اللغة العربية، مبراعاة األسس النفسية وال

مراجعة اخلرباء ألجل االستفادة من آرائهم وخربام لتكون املادة التعليمية  .٣
 مناسبة وموافقة بأسس إعداد الكتاب للناطقني بلغات غري اللغة العربية

تصحيح املادة اليت سبق إعدادها من قبل حسب توجيهات اخلرباء  .٤
 وتصحيحام

 قليلة من الطالب ألجل مسايرة أهداف الكتاب تطبيق املادة التعليمية لفئة .٥
 وطريقته بأهدافهم وميوهلم

مراجعة اخلرباء للمرة الثانية إلبداء املناقشة واملداخلة يف املادة التعليمية، مع  .٦
أخذ االتقييمات األخرية منهم، تعبري عن مدى آرائهم يف صالحية الكتاب 

ات قد تأخرت فيما بعد ألن لالستخدام يف العملية التعليمية، وهذه التقييم
 اخلرباء حيتاجون إىل إمعان النظر يف الكتاب

 مث تصحيحها للمرة الثانية، حسب إرشادام يف هذا الشأن .٧
مث طباعة املادة التعليمة بعد أن أصبحت  قابلة لالستخدام جلميع الطالب يف  .٨

 يف جمموعة التجربة يف املستوى األول
  

  : ويكون تصميم التجربة كالنحو اآليت تنفيذ البحث التجرييب،: ثانيا 
اختيار اموعة الضابطة وجمموعة التجربة، وهي املستوى األول من الفترة  .١

 طالبا، ويتم اختبار هذه العينة بطريقة ١٦الصباحية، وعدد كل من اموعتني 
 عشوائية، ويتم االختيار من قبل مدرس املادة بطريقة عشوائية

إعدادها موعة التجرية، حيث طبق الباحث مخسة تطبيق املادة اليت سبق  .٢
دروس من الكتاب املصاحب، وجرى تدريس اموعة الضابطة باستخدام 
الكتاب األصل من قبل املدرس العادي، وأما إجراءات التدريس اليت قام ا 
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الباحث يف فصل التجربة هي باتباع اخلطة الدراسية اليت رمسها دليل املعلم 
 احبللكتاب املص

 االمتحان البعدي للمجموعتني، بعد متام التجربة،  .٣
وكان تصميم االمتحان بوضع أسئلة تعرب عن املواقف اليومية اليت مير عليها 

  الطالب يف يوميام، من وصف صورة وتعبري موجه وتعبري إبداعي
واالمتحان مرتان، مرة المتحان التعبري الشفهي ملعرفة مدى جناح الطالب يف 

  لكالم، ومرة المتحان التعبري التحريري ملعرفة مدى جناحهم يف مهارة الكتابةمهارة ا
وكان أسلوب حتليل نتائج االمتحان ملعرفة مدى فاعلية الكتاب املصاحب 

 :لتنمية مهاريت الكالم والكتابة بأسلوبني 
بالنسبة املئوية ملعرفة عدد التاجحني والراسبني من اموعتني وفق   -)أ 

 :اجلدول اآليت 
 
 التقدير الدرجة الرقم  

 ممتاز ١٠٠ - ٩٠ ١
 جدا جيد ٨٩ - ٨٠ ٢
 جيد ٧٩ - ٧٠ ٣
 مقبول ٦٩ - ٦٠ ٤
 ضعيف/ راسب  ٥٩ - ٠ ٥

 
ملعرفة مدى فاعلية التجربة، باستخدام ) T-tes(بطريقة االمتحان التائي   -)ب 

 :الرمز التايل 
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   قيمة املقارنة   =   
  . االختبار البعدي من اموعة التجربةيف ) املتوسط( املقياس املعدل =    
  .طة الضاباموعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط( املقياس املعدل       =  

  .من اموعة التجربةائج من عدد التنوعي يف كل النت    = 
  .طة الضاباموعةائج من  كل النتعدد التنوعي يف=     
nموعة التجربةعدد الطلبة يف      =   ١من ا.  
nموعةعدد الطلبة يف       = ٢طة الضابا.  



   

١١٠

  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

  
إعداد الكتاب املصاحب إجراءات : املبحث األول 

عليم لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة ت
  اللغة العربية

  
مدى فعالية استخدام كتاب مصاحب : املبحث الثاين 

لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم 
  اللغة العربية لتعليم مهاريت الكالم والكتابة

  
  مناقشة نتائج البحث: املبحث الثالث 
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  املبحث األول
  ى األولإعداد الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوإجراءات 

  من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
  :عند إجراءات هذا الكتاب املصاحب قد مر الباحث باخلطوات التالية 

مجع البايانات املتعلقة بتحديد املشكالت عند اسـتخدام        : اخلطوة األوىل   
  .كتاب التعبري لتعليم الطالب املبتدئني يف املعهد

مر بن اخلطاب العايل يف سورابايا،      يف هذه اخلطوة قابل الباحث مدير معهد ع       
عبد الباسط، وهو متخرج من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف كلية           : واسم املدير   

 م، مث مديرا للمعهد من سـنة        ٢٠٠١الشريعة، وقد عمل مدرسا يف املعهد منذ سنة         
  . إىل اآلن، وعنده خربة طويلة يف تعليم اللغة العربية٢٠٠٩

ناشـر  : مدرس كتاب التعبري للمستوى األول، واسم املدرس        وقابل الباحث   
متخرج من معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف قسم الـشريعة يف سـنة             وهو  ،  الدين

 م، وعمل مدرسا يف املعهد منذ سنة واحدة، ودرس كتاب التعبري هذا، خالل              ٢٠٠٨
 عندما كان طالبا    مستويني سابقني لطالب املستوى األول، وهو قد تعلم هذا الكتاب         

  .يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا، إذن عنده خربة مع الكتاب طالبا ومعلما
  : من املقابلة السابقة استطاع الباحث أن يستنتج ما يلي 

توجد الشكاوى من الطالب واملدرسني يف تعلم وتعلـيم كتـاب التعـبري              -) ١
بية يف املعهد، ألن مـؤلفي  للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العر     

 الكتاب مدرسون من العرب، ولذا يأيت املوضوع األول منه السفر بالطائرة
املوقف التعليمي الذي حيتوي على السفر بالطائرة مـن املواقـف الـصعبة              -) ٢

 للطالب، ألم مل ميارسوها، قل أن يتوقع ممارستها يف املستقبل
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لطالب يف حيـام، مثـل      بعض كلمات الكتاب األصل قل أن مير عليها ا         -) ٣
جواز السفر، بطاقة املغادرة، تأشرية الدخول، تأشرية اخلروج، وغريها مـن           

 الكلمات اخلاملة يف حياة كثري من الطالب
أن هدف تعليم اللغة العربية هو تزويد الطلبة بالقدرة على اسـتعمال هـذه      -) ٤

صلية، اللغة شفويا وحتريريا ألجل فهم اإلسالم فهما صحيحا من مصادره األ          
 ال جمرد التواصل كما هدف إليه الكتاب األصل

واملعهد قد واجه املشاكل والعوائق يف حتقيق هذا اهلدف، يف الفروق الفردية             -) ٥
الكبرية بني الطالب، ويف كفاءة تدريس بعض املدرسـني، ويف الكتـاب             
التعليمي نفسه، واملعهد حياول التغلب على هذه املشاكل، بامتحان الطالب          

متحانا تصنيفيا، وبتدريب املدرسني، ولكن املعهد مل يقم بتطوير أي          اجلدد ا 
كتاب من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية اليت أصدرا جامعة اإلمام حممد            
بن سعود اإلسالمية بالرياض، ولذا يرجو الباحث أن يكـون قـد سـاهم         

 .إسهاما نافعا يف وضع حل جلانب من هذه املشاكل القائمة
 كتاب جيد يف جماله، ولكنه يليق أن يستخدم للطالب املبتدئني           كتاب التعبري  -) ٦

 الذين ليس هلم عهد باللغة العربية مثل طالب املعهد
كتاب التعبري ال يوجه إىل الطالب اإلندونيسيني على وجه اخلصوص، ولكنه            -) ٧

يوجه إىل طالب جاؤوا إىل معهد اللغة يف جامعة حممد بن سعود اإلسالمية             
كتاب التعبري كتاب يوجه إىل الطالب الـذين        : بتعبري آخر   يف الرياض، أو    

يتعلمون اللغة العربية يف الدول العربية لغة ثانية، واليوجه إىل الطالب الذين            
 يتعلمون اللغة العربية لغة أعجمية

وهذه املشاكل قائمة مع أن املدرس يتبع اخلطوات الـصحيحة يف إجـراء              -) ٨
كلمات، وبيان معانيهـا باألسـلوب      تدريسه يف الفصل، ابتداء من شرح ال      

الصحيح، مث عرض نصوص احلوار والتراكيب مـع تـدريباا، مث عـرض            
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، كل هذه اإلجراءات  نصوص قرائية وتدريبات الكتابة عليها، آلية أو إبداعية       
 موافقة ملا اقترحها املؤلفون لسلسة تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

 وال يف   ،كلة ال يف عرض املـدرس للتـدريس       عرف الباحث بأن املش   ولذا  
الطالب، ولكن املشكلة يف الكتاب ويف موضوعاته ويف املواقف املرادة تدريسها فيـه،    

ى الباحث أن الكتاب حباجة ماسة إىل التطـوير ليتناسـب مـع الطـالب               أر ولذ
  .من حيث حمتواه البيئي والثقايفاإلندونيسيين

  
تعليمية املستمدة مـن كتـاب التعـبري        إعداد املادة ال  : اخلطوة الثانية   

  للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية 
   ميالدية٢٠١١ مايو من السنة ١٥ أبريل إىل ١٨وهذه اخلطوة تبدأ من 

عن املراحل اليت مر عليها عند إعداد هـذا         ويف هذا اال حتدث الباحث      
ول من كتب سلسلة تعليم اللغة       تطويرا لكتاب التعبري للمستوى األ     الكتاب املصاحب 

  العربية لغري الناطقني ا
  

 .مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط التدريبات -١
وهي أوىل املراحل اليت قد مر ا الباحث يف إعداد هذا الكتاب املصاحب،             
ويف هذه املرحلة حدد الباحث املواقف اليومية اليت يتوقع أن مير ا الدارسون والـيت               

 ممارسة اللغة العربية فيها، وهي السفر بالقطار واحلافلة، وهذا املوقـف هـو           حيتاجون
موقف أساسي للكتاب، مث حدد نوع املفردات املناسبة للدارسني، وهـي املفـردات             

 الـيت حياجوـا،     أنواع التراكيب اللغوية الـشائعـة    املتعلقة بالسفر ما، مث حدد      
املناسبة للبيئة احملليـة احمليطـة ـم، مث درس           املفاهيم الثقافية واملالمـح احلضارية   و

، كما قدمت قبـل قليـل،       خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفـة عندهم     
 يف إعـداد    كتب تعليم اللغة العربية لألجانب    وكذلك أخذ يف اعتباره االستفادة من       
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عيمـة  الكتب واملواد التعليمية، مثل الكتاب األساسي تأليف الدكتور أمحد رشدي ط          
وآخرين يف كونه يكثر الصور وسيلة لإليضاح أو تسهيال يف إجراء التدريبات، ومثل             

  . يف تعليم اللغة العربية بالصورTalk Now و Rosetta Stoneالربنامج احلاسويب 
 
  مرحلة ختطيط خريطة العمل– ٢

يف هذه املرحلة رسم الباحث  العمل الذي سيمر عليه يف إعداده للكتـاب              
 حيث خطط أن تكون موضوعات الكتاب مثل الكتاب األصل، وهـو أن           ،املصاحب

يتبع نظام الوحدات والدروس، حبيث يعاجل مهارات متعددة يف درس واحد مع التركيز        
، ابتداء مـن    قرائيةعلى مهاريت الكالم والكتابة، وأن تكون النصوص حوارية مث قطعا           

 مث تدريبات عليها كالمـا      عرض الكلمات اجلديدة، مث نصوص حوارية، مث تراكيب،       
 مث تدريبات اتصالية مع التدرج إىل تعبري        استيعابية أسئلةوكتابة، مث نصوص قرائية، مث      

  .إبداعي، ولعبة لغوية يف آخر الدرس
وأما تدريس األصوات، فهناك كتاب خاص يتناوهلا، وهو الكتاب الثـاين            

  للسلسلة كما جاء بيانه يف الفصل الثاين من هذه الرسالة
وأما املفردات اليت قد مت استعماهلا يف الكتاب املصاحب، فإن الباحث رأى            
ما كتبه الدكتور رشدي أمحد طعيمة يف كتابه األسس املعجمية والثقافيـة وحـاول              

  .استخدام جل هذه الكلمات، باإلضافة إىل كلمات استخدمها الكتاب األصل
 الكتاب األصـل    وأما التراكيب النحوية، فقد عرضها الباحث كما ورد يف        

وعدل يف بعضها مراعاة للتدرج يف التعليم، وزاد يف عدد تدريباا مع زيادة الصور يف               
  كثري من مواضعها 

  
 )سودة أو مرحلة إعداد امل( مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية  - ٣

ما قـد مت     الباحث بكتابة مسودة للكتاب املصاحب ك      قامويف هذه املرحلة    
يف حاسوبه، ابتداء من عرض الكلمات اجلديدة، مث نصوص حواريـة           ختطيطه من قبل    
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مستمدة من الكتاب األصل، مع تطوير يف مواضع منها، مث تراكيب حنوية وصـرفية،              
وتدريباا، ونصوص قرائية، وأسئلة عنها، وتدريبات تعبري إبداعي، ولعبة لغوية، مـع            

ها لغوية كانـت أم ثقافيـة،       مراعاة زمن التدريس، واألهداف اليت أراد الوصول إلي       
والوسائل التعليمية اليت يستعان ا يف الدرس، وإجراءات تدريس الكتاب، ولقد اعتمد      

  يف كتابته للكتاب أن يكتبه مباشرة يف احلاسوب
 

  ) الكتابتبييض( مرحلة الكتابة الفعلية  - ٤
 ويف وبعد أن قام الباحث بالكتابة األولية، أعاد النظر يف كل صفحة منـها،         

كل كلمة قد مت تأليفها، ويف كل مجلة مت تركيبها، وصحح كل األخطاء فيها، أي يف                
كتابتها، ويف حجم حروفها، وصحتها من الناحية اللغوية والنحوية، واإلمالئية وهلـم    

  جرا
 

   للمرة األوىلمراجعة اخلرباء: اخلطوة الثالثة 

  ٢٠١١ مايو ١٨  مايو إىل ١٥وهي تبدأ من 
 استعان الباحث بثالثة خرباء، وهم األستاذ الدكتور حممـد          ةطوويف هذه اخل  

علي الكامل عبد اهللا، والدكتور نصر الدين إدريس جوهر، والدكتور مفتاح اهلـدى             
ومل أزل أراجعهم حوايل شهر واحد مرة بعد أخرى، ابتداء من مع املناقـشة وأخـذ                

 هـذه  ويفة من آرائهم، اخلربات واملداخالت منهم، وقد استفاد الباحث استفادة كبري    
  :ما يلي  اخلرباءاخلطوة أشار 

 جماالت التطوير بشكل واضححتديد    -) أ (
 تصحيح املواد اللغوية واألخطاء اإلمالئية والنحوية والداللية  -)ب (
 تعيني من يقدم إليه الكتاب بشكل واضح  -)ج (
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  تصحيح املادة اليت سبق إعدادها من قبل : اخلطوة الرابعة 
حث بتصحيح املواد اليت أشار إليها اخلرباء الثالثة ابتداء يف هذه املرة قام البا

   ميالدية إىل آخر مساء هذا اليوم٢٠١١ من مايو ١٨من صباح يوم اخلميس تاريخ 
  

  تطبيق املادة التعليمية لفئة قليلة من الطالب: اخلطوة اخلامسة 
 جرب الباحث الكتاب الذي سبق إعداده على مخسة من يف هذه اخلطوة

ملعهد من املستويات املتعددة، وكان طريقة اختيار الطالب أن الباحث خيتار طالب ا
  .طالب موجودين يف حرم املعهد، ومسحوا أنفسهم للتجربة

ومدة التطبيق ساعة ونصف والباحث طبق الدرس األول فقط من الكتاب 
 ٢٠١١ مايو ٢٠وذلك يف صباح يوم اجلمعة، يف تاريخ . املصاحب

 والطالب متحمسون يف متابعة الدرس، ولكنه وجدت وكانت النتيجة طيبة
بعض األخطاء يف اإلمالء ويف شكل احلروف ويف تدرج عرض املواد اللغوية عند 

  .إسناد الفعل إىل الضمائر املتصلة حيب بدأ الدرس بالفعل غري الثالثي مث الفعل الثالثي
  

  مراجعة اخلرباء للمرة الثانية: اخلطوة السادسة 
   ميالدية٢٠١١ من مايو سنة ٢١السبت، تاريخ وهي يف يوم 

يف هذه املرة راجع الباحث اخلرباء الثالثة ألجل املناقشة من نتيجة التطبيق 
للفئة القيليلة من الطالب وأخذ آرائهم يف ذلك، فأشاروا إيل بتحويل الدرس من 

فعال يف الثالثي إىل الرباعي، مث اخلماسي، مث السداسي، وأشاروا إيل أيضا بوضع األ
  اجلمل التامة حيث يكون الفعل متعديا مثال

وأراد الباحث أن حيصل على التقييمات من اخلرباء تعبريا عن آرائهم يف مدى 
صالحية الكتاب املصاحب لالدريس من الناحية النظرية، ولكن يف هذه الفترة حصل 

مد علي الباحث على التقييم من  اخلبري األول فقط، وهو من األستاذ الدكتور حم
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الكامل عبد اهللا، وأما اخلبريان اآلخران فقد تأخر تقييمهما ملشاكل كانت عندمها، 
، ومن اخلبري ٢٠١١ يوليو ٦حيث حصلت على التقييم من اخلبري الثاين يف تاريخ 

، وذلك علما بأن الباحث اليزال يراجع اخلرباء ٢٠١١ من يوليو ٧الثالث يف تاريخ 
  راجعة قبيل انتهاء العملية التجريبية يف الفصليف هذه املدة، وتنتهي امل

  
  تصحيح الكتاب املصاحب للمرة الثانية: اخلطوة السابعة 

 ٢٢مث قام الباحث بتصحيح الكتاب املصاحب يف صباح يوم األحد يف تاريخ             
، حسب إشارات اخلرباء وتوجيهام يف       ميالدية، إىل مساء هذا اليوم     ٢٠١١من مايو   
  هذا اال
  

 طباعة املادة التعليمية: ة الثامنة اخلطو
مث قام الباحث بطباعة الكتاب املصاحب ابتداء من مساء يوم االثنني، تاريخ 

 إىل مساء يوم الثالثاء يف اليوم الذي يليه، ألجل تطبيقه يف ٢٠١١ من مايو ٢٣
  التجربة للمستوى األول يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا
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  صاحباملكتاب العلية استخدام ا فجتريب : الثايناملبحث 
  لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية 

   مهارة الكالم والكتابةتنميةل
  

 اختيار اموعة الضابطة وجمموعة التجربة - ١
 طالبا،  ١٦وهي املستوى األول من الفترة الصباحية، وعدد كل من اموعتني           

 العينة بطريقة عشوائية، ويتم االختيار من قبل مدرس املادة بطريقـة            ويتم اختبار هذه  
  عشوائية

 
 تطبيق املادة اليت سبق إعدادها موعة التجرية - ٢

طبق الباحث مخسة دروس من الكتاب املصاحب موعة التجربة ابتداء من 
دية،  ميال٢٠١١ من يونيو ٦ من مايو إىل يوم االثنني تاريخ ٢٥يوم األربعاء تاريخ 

وجرى تدريس اموعة الضابطة باستخدام الكتاب األصل من قبل املدرس العادي، 
وأما إجراءات التدريس اليت قام ا الباحث يف فصل التجربة هي باتباع اخلطة 

  الدراسية اليت رمسها دليل املعلم للكتاب املصاحب
ضل ، وفبيانات املالحظة للعملية التعليمية يف الفصلوفيما يلي عرض 

الباحث تفصيل هذه البيانات ألجل التحقق من صحتها ومناسبتها لتقييمات 
  بعدهاالباحث لتفاعل الطالب داخل احلجرة الدراسية 

  اللقاء األول
   دقيقة١٠٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 

  احلصة األوىل والثانية يف ٢٠١١ من مايوا ٢٥وهو يف يوم األربعاء، يف تاريخ 
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  الدرس األول
  إجراءات السفر

  :الوسائل التعليمية املستخدمة يف الفصل 
  السبورة ٤
 القلم ٥
 الكتاب املصاحب ٦
 احلاسوب واملؤشرات ٧
 powerpoint: الربنامج احلاسويب  ٨

الطريقة االنتقائية، حيث مجع املعلم بني طريقة القواعد :   الطريقة املستخدمة
االستجابة اجلسدية الكاملة، بغية الوصول إىل استخدام الطريقة والترمجة، وطريقة 

 املباشرة
   دقائق١٥: املقدمة 
  يدخل املدرس يف الفصل دوء .٩

 يعد احلاسوب وما يتعلق به .١٠
 يعد السبورة مع كتابة البسملة .١١
 يسلم على الطالب وهو جييبون .١٢
ىل يدخل املدرس يف الدرس بإلقاء األسئلة عن سفر الطالب من قريتهم إ .١٣

 املعهد حيث يركبون القطار، أو احلافلة، أو الطائرة، أو الدراجة النارية
   دقيقة٨٥ :العرض 

 :يبدأ الدرس بشرح الكلمات اجلديدة خبطوات آتية  -١
  على الشاسة بوسيلة ) أسبوع(يعرض املعلم كلماتpower point 
 يقرأ املعلم الكلمة قراءة جهرية منوذجية، والطالب يستمعون 
 لم الكلمة ويرددها الطالبيقرأ املع 
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  أسبوع(يعرض املعلم صورة تبني معىن كلمة( 
 مث يعرض املعلم مجلة مفيدة تبني املراد من الكلمة 
 مث ينتقل إىل الكلمة الثانية والثالثة إىل آخر الكلمة يف الكلمات اجلديدة 

 :تدريس احلوار، ومير تدريسه كما يلي  -٢
      حة والطالب يستمعون ويغلقون    يقرأ املعلم احلوار قراءة منوذجية واض

 كتام
 يقرأ املعلم احلوار والطالب مجيعا يرددون 
 يقسم املعلم الطالب إىل قسمني، قسم يردد بعده، وقسم يستمع 
              يأمر القسم األول أن يقوم بدور حممود، والقسم الثاين يقـوم بـدور

 رشيد
              ور يأمر املدرس طالبا أن يقوم بدور حممود، و طالبا آخر أن يقوم بـد

رشيد، مث يأمر غريمها مثل ذلك، مث آخرين، إىل أن يشعر املـدرس             
 بأن الطالب يألفون احلوار

            يصحح املدرس تصحيحا فوريا، عندما خيطئ طالب يف نطق حـرف
من احلروف احلروف، كمثال عندما خيطئ الطالب يف قراءة كلمـة           

بدون مد يف حرف احلاء، ويبني بأن النطق مهم جدا، وكذا           " حافلة"
وسبب اخلطأ يف مثـل     . ، باملد يف حرف النون    "نعم"يف نطق كلمة    

هذا ألن حرف املد اليوجد يف اللغة األم للطالب، لذلك خيطئـون            
 كثريا يف املد وعدمه

             ألن "وعند االنتهاء من قراءة الطالب احلوار، يسأل طالب عن تعـبري
 .مؤنثا، ال مذكرا" قريبة"، ملاذا نستخدم كلمة "سورابايا قريبة
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           يلقي املدرس هذا السؤال للطالب حىت يتشاوروا يف اإلحابة، فأجاب
ألن سـورابايا اسـم   : "، وأجاب آخر   ......"ألن  : "واحد منهم   

 ".للمكان
              مث يبني املدرس بأن كلمة سورابايا من العلم، واألعالم مؤنثـة، إال إذا

 املرادكان علما ملذكر، وإن كان فيه تاء املربوطة، مث يأيت بأمثلة تبني 
، وهي تدريبات دف إىل ٣ و ٢تدريبات التعبري الشفهي بني الطالب، ص  -٣

 مع استخدام ،"مىت"، و"كيف"، و "ما": تعويدهم استخدام أدوات االستفهام 
 اسم اإلشارة هذا أو هذه

 يأمر املدرس طالبا أن يقوم بدور الطالب األول وآخر أن يقوم بدور             -) أ (
 ر كما ورد يف الكتاب الطالب الثاين، مث جيريان احلوا

وطريقة اختبار الطالب طريقة عشوائية حيث اليتقيد املدرس بترتيب      -)ب (
 .جلوس الطالب وال حسب ورود أمسائهم يف كشف احلضور

 يصحح املدرس أجابات الطالب مباشرة، ويقوم بتعزيز فوري هلا  -)ج (
تدريس تدريبات العرض، وتدريبات على األمناط وتدريبات العرض ـدف إىل            -٤

ف الطالب بالتراكيب النحوية والصرفية، ويقصد منهم التطبيـق، البيـان           تعري
القواعد النحوية، وشرحها شرحا مطوال، ومير تدريسها باخلطوات اآلتية، وأمـا           

 .تدريبات األمناط يقصد ا تدريبهم على التراكيب اليت مت تدريسها يف العرض
 ونيقرأ املدرس اجلمل مثىن قراءة واضحة، والطالب يستمع  -) أ (
 يقرأ املدرس اجلمل ويرددها الطالب بعده  -)ب (
يشرح املعلم التراكيب املراد تدريسها، وهي إسناد األفعال إىل ضمائر            -)ج (

 الفاعل، وتغرياا يف األفعال املاضية شرحا موجزا
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مث ينتقل إىل تدريبات األمناط من التدريب األول، مث الثاين، مث الثالث،              -) د (
 واليوجد خطأ من الطالب إال      وجيري إجراء التدريبات بدون مشكلة،    

 التتعتع يف اجلواب
مث ينتقل إىل التركيب الثاين، وهو تدريس التركيب إلجابة السؤال بـ             -)ه (

أو (، واجلواب مثبت، مع إسناد الفعل إىل ضـمائر املنـصوب            "هل"
 الغائب للمذكر واملؤنث املفردين) املفعول به

كررون، ويشرح  يقرأ املدرس التركيب مثىن، والطالب يستمعون، مث ي         -)و (
 املعلم التركيب شرحا موجزا

ينتقل إىل التدريبات، ويأمر املدرس طالبا أن يقرأ السؤال واآلخر جييب          -)ز (
 عليه، واليوجد أي خطأ وتتعتع منهم يف هذا

مث ينتقل إىل التركيب الثالث، وهو تدريس إسناد حـروف اجلـر إىل          -)ح (
 اجلمل مثىن،   ضمائر املفرد الغائب للمذكر واملؤنث، حيث يقرأ املعلم       
 والطالب يستمعون، مث يكررون، مث يشرح املعلم التركيب

 مث ينتقل إىل التدريبات مثل سابقه، واليوجد أيضا أي خطأ يف هذا  -) ط (
مث ينتقل إىل التركيب الرابع، وهو تدريس اجلملة املثبتة واجلملة املنفية،             -)ي (

لـم  وطريقة حتويل اجلميلة من اإلثبات إىل النفي، حيث حيث يقرأ املع        
اجلمل مثىن، والطالب يستمعون، مث يكـررون، مث يـشرح املعلـم            

 التركيب
مث ينتقل إىل التدريبات مثل سابقه، ويوجد هنا خطأ يف حتويل الفعـل               -)ك (

إىل الفعل املضارع، فيصحح املعلـم اجلـواب بعـد          " أكمل"املاضي  
 السؤال واجلواب مع الطالب

 السابق إىل قطع نثرية، وميـر  تدريس النص القرائي، وهو عبارة عن حتويل احلوار      -٥
 :تدريسه باخلطوات التالية 
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يشرح املعلم الكلمات اجلديدة بنفس الطريقة اليت يتبعهـا يف شـرح             -) ١(
 الكلمات يف تدريس احلوار

يقرأ املدرس النص مرة، قراءة منوذجية جهرية واضحة، مع اإلصغاء من            -) ٢(
 الطالب واالنتباه الشديد منهم

 لطالبيقرأ املدرس النص ويكررها ا -) ٣(
يقرأ الطالب النص قراءة سرية، وينهاهم املـدرس حتريـك الـشفتني             -) ٤(

 واإلشارة باألصابع يف كلمات مقروءة
يطلب املدرس من طالب أن يقرأ النص قراءة جهرية، مث من طالب آخر             -) ٥(

 مثل ذلك
 واليوجد عندهم أي مشكلة يف فهم الكلمات ومعانيها يف النص -) ٦(

 أسئلة لالستيعاب -٦
  بأن يغلقوا كتبهم مجيعايأمر املدرس الطالب -) ١(
يلقي املدرس السؤال األول إىل طالب، وجييب السؤال على الفـور، مث             -) ٢(

 إىل الثاين والثالث وهكذا إىل آخر األسئلة، بطريقة عشوائية كما تقدم
 وجييب كل الطالب األسئلة بالسهولة، واليوجد اخلطأ منهم فيها -) ٣(

 تدريبات التعبري الشفهي -٧
رأ السؤال كما ورد يف الكتاب، وجييب هـو         يأمر املدرس طالبا أن يق     -) ١(

السؤال، هكذا من السؤال األول إىل األخري، وهي عبارة عـن أسـئلة          
 لتعريف الطالب عن نفسه، وكيفية ذهابه إىل املعهد

 مث يأمر طالبا ثانيا أن حيذو حذوه، مث طالبا ثالثا مثل ذلك -) ٢(
 مث يأمر طالبا آخر أن يعرف نفسه بدون إجابة األسئلة -) ٣(
الطالب يعرفون عن أنفسهم بالسهولة وبطالقة مقبولة مع نطـق          وكل   -) ٤(

 صحيح للحروف
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إجراء األلعاب اللغوية، وهي تقصد إىل تنمية الثروة اللغوية للطالب بطريقة جذابة،    -٨
 :مير تدريسها باخلطوات اآلتية 

 )ب(و ) أ: (يقسم املدرس الطالب إىل جمموعتني   -) أ (
د يف كتاب املعلم، وهي لعبـة       يشرح املعلم طريقة إجراء اللعبة كما ور        -)ب (

 "اذكر املرادف"
  : يشمل ما يلي وهو  دقائق،٥وهو يف االختتام، 

، وهو التدريب الرابع يف صفحة      يعطي املدرس الواجب املرتيلي للطالب      -) أ (
 ، على أن يأتوا به يف اللقاء القادم١٠ والتدريب الثالث يف صفحة ٦

 ال يف الدرس القادميغري املدرس الطالب بأن يكون أكثر محاسة وتفاع  -)ب (
 ويلقي السالم عليهم وخيرج من الفصل  -)ج (

  
  الثايناللقاء 

   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 
   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٥ – ٢٧وهو يف يوم اجلمعة يف تاريخ، 

  الدرس الثاين
  مكتب احلجزيف 

 يف هذا الدرس كاخلطوات املتبعة يف الدرس األول، وقد          كانت خطوات التعليم  
حصل السؤال واجلواب بني املدرس والطالب، وخاصة يف ربط الدرس احلايل بالدرس            
السابق بتذكريهم عما قد درسوه يف اللقاء السابق بأسلوب السؤال واجلـواب، ويف              

  املعلم يف مكتبههذه احلصة أمر املدرس الطالب أن جيمعوا الواجب املرتيل ليصححه 
وهذا درس فيه نوع من الصعوبة يف الكتاب األصل، إذ فيه دروس عن حتويل              
األفعال من املاضي إىل املضارع مث إىل األمـر، يف الثالثـي والربـاعي واخلماسـي                
والسداسي، مث حتويلها إىل املصدر يف مجيع هذه األوزان، ويف خربة الباحـث كـان               



   

١٢٥

ملاضية يف ثالث حصص، ولكن عند استخدام هـذا         تدريس هذا الباب يف السنوات ا     
الكتاب املصاحب، انتهى الدرس يف حصتني فقط، فتخفيف املشقة الذي يـستهدف            

  إليه هذا الكتاب ناجح إىل حد ما، وكذا يف تفهيم الطالب للدرس
ويف هذا الدرس استخدم املعلم الساعة احلائطية لتعليم الطالب عـن الـساعة             

ا إىل املعمل أو إىل املكتبة حيث يكون فيهما برنامج حاسويب     وشجع الطالب أن يذهبو   
talk nowوفيه درس عن الساعة بأسلوب مشوق ممتاز   

  
  الثالثاللقاء 

   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 
  ثانية يف احلصة األوىل وال٢٠١١ – ٥ – ٣٠وهو يف يوم االثنني يف تاريخ، 

  الدرس الثالث
  السفر) صالة(يف و 

كانت خطوات التعليم يف هذا الدرس كاخلطوات املتبعة يف الدرس السابق،           
وزع املدرس كراسات الواجب املرتيل اليت قد متت تصحيحها يف          وبدأ الدرس بعد أن     

مكتبه، وهو يستخدم اسلوب التصحيح املفصل ويأمر الطالب أن يكتبوا هذا الواجب            
  .أخرى إن أخطأوا مرة 

ويف هذا الدرس يستخدم املعلم فئات العمالت الروبية عند تعليم تكـاليف            
  أجرة املواصالت واألسعار

 ٢٨ويف هذا الدرس أمر املدرس أن ينسخ الطالب النص احلواري يف صفحة      
يف كراسام يف مخسة عشر دقيقة مع تغيري رشيد مبحمد وحممود، فكانت النتيجة كما   

  :يلي 
هى طالبان من الكتابة يف عشرة دقائق، ولكن أخطأ الطالبان يف اجلواب            انت  -) أ (

 إذ يظن بأن السؤال هو حتويل رشيد إىل رشيد وحممد وحممود
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 انتهى طالبان من الكتابة يف إحدى عشرة دقيقة، وجواما صحيح مجيعا  -)ب (
انتهى مخسة طالب من الكتابة يف ثالثة عشر دقيقـة، وأخطـأ طالبـان                -)ج (

 وأصاب ثالثة
 نتهى طالب من الكتابة يف أربعة عشر دقيقة وأصاب اجلوابا  -) د (
 انتهى طالب يف مخس عشرة دقيقة وأصاب اجلواب أيضا  -)ه (
  والباقي مل ينته من الكتابة يف هذا الوقت احملدد  -)و (

  
  اللقاء الرابع

   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 
   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٦ - ١ء يف تاريخ، وهو يف يوم األربعا

  الدرس الرابع
  االستقبال) صالة(يف و 

يف هذا الدرس شرح املدرس كيفية كتابة احلـروف املقتـصرة يف اللغـة              
باحلروف العربية، وعند ) جي يت كا : (، وهي تكتب مثل هذا      JTK: اإلندونيسية مثل   

لفعل إىل اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي جيري         تدريس التراكيب النحوية يف حتويل ا     
الدرس على ما يرام، وهو أن الطالب يفهمون طريقة التحويل بسهولة، وهـو مـن               
األمور الصعبة عند تدريس الكتاب األصل، وكذا عند تدريبها يف مجل مفيـدة مـع               

 الطالب واستعماهلا يف االتعبري الوظيفي بوضعها يف تعبريات موجهة، وكذا عند تدريب       
أي املصدر املؤوول إىل مصدر الـصريح،       ) الفعل املضارع + أن  (على حتويل أسلوب    

 اليعاين الطالب كثريا من املشاكل، وكذا عند أداء التمرينات
وإجراء اللعبة يف هذا الدرس أفضل من الدروس السابقة من ناحية محاسـة             

) أ(ث حصل الفريـق     الطالب يف املتابعة ويف حصول الدرجات لكل من الفريقني،حي        
 على مثاين درجات) ب(على عشر درجات، وحصل الفريق 



   

١٢٧

  
  اخلامساللقاء 

   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 
   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٦ – ٦وهو يف يوم االثنني يف تاريخ، 

  الدرس اخلامس
  ةاحلافلة العاممع سائق 

هذا الدرس أعاد املدرس كراسات تدريبات الطالب، وشرح للطـالب          يف  
عن التصحيحات السابقة ويناقشهم يف هذا مناقشة شاملة ونظروا هل الطـالب قـد            

  صحح كراسام بكتابة األجوبة الصحيحة بدال من األجوبة اخلاطئة
يعا ويكون إجراء اللعبة اللغوية يف هذا الدرس ممتاز حيث تفاعل الطالب مج           

  "فكرة بدون كالم"يف هذه اللعبة وهي لعبة 
 وهكذا يكون جريان الدرس أفضل من لقائ إىل لقاء يليه

  وفيما يلي جممل آراء الباحث يف هذه العملية التعليمية داخل احلجرة التعليمية
  

أنواع   الرقم  تقييمات اللقاءات
  األنشطة

  نقاط املالحظة
  اخلامس  ابعالر  الثالث  الثاين  األول

  اإلمجال

  ٤،٢  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  التفاعل للتعلم
التفاعل إلجابة  

  األسئلة
٤،٨  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  

اجلرأة إللقـاء   
  األسئلة

٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  

ــة   ١ محاسـ
  الطالب

اجلرأة للتقـدم   
أمام الزمالء يف   

٤،٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  



   

١٢٨

  الفصل
اجلرأة إلجابـة   
األسلئة فيما بني   

  الطالب

٤،٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  

التعبري باللغـة   
  العربية

ــارات   ٢  ٣،٨  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣ ابتك
طــالب ال

إلقاء األسـئلة     وإبداعهم
  باللغة العربية

٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  

ــى  ــز عل التركي
  التعلم

ــوال   ٣  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥ أحـ
  الفصل

  ٤  ٥  ٤  ٤  ٣  ٤  حيوية الفصل
،٤  ٤،٣  املعدل

٢  
٤،٣  ٤،٧  ٤،٣  ٤،٣

٦  
،٨٧  ٩٤  ٨٦  ٨٤  ٨٤  ٨٦  النسبة املئوية

٢  
  

  
  عدي للمجموعتني، بعد متام التجربة االمتحان الب-ج 

 اختبار مهارة الكالم  - أ 
التجربة والـضابطة يف    : تحان البعدي ملهارة الكالم للمجموعتني      معقد اال ان

، وهو امتحان طويل يبدأ مـن   ميالدية٢٠١١ من يوين سنة ٨يوم األربعاء، يف تاريخ    
 الراحـة، أي إىل     الساعة السابعة والنصف، يف احلصة األوىل وميتد إىل ما بعد وقـت           

 دقيقة، ويستعني الباحث مبدرس املادة يف إلقـاء         ١٥٠احلصة الثالثة يف املعهد، حوايل      
  .األسئلة إىل بعض الطالب، وهو يسجل احلوار بينه وبينهم بآلة التسجيل
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مث كان على الباحث أن يقيم هذه احلوارات اليت تتم بينه وبني الطالب 
وكذا يف اختبار مهارة –ة يف اختبار مهارة الكالم بنفسه، علما بأن وضع هذه األسئل

 باستشارة مدرس املادة، حيث يتفادى الباحث عدم رضا املدرس -الكتابة اآليت
  .باألسئلة، وكذا يف وضع هذه الدرجات اليت سيتم عرضها يف السطور اآلتية

  
   االختبار  درجات تصنيفدليل 

 التقدير الدرجة الرقم  
 ممتاز ١٠٠ - ٩٠ ١
 جدا جيد ٨٩ - ٨٠ ٢
 جيد ٧٩ - ٧٠ ٣
 مقبول ٦٩ - ٦٠ ٤
 ضعيف/ راسب  ٥٩ - ٠ ٥

  
 وحتليلها ومناقشتهانتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم  عرض بيانات   - أ 

  ملهارة الكالمجمموعة التجربة لطالبعرض نتائج  -)١
الزمن   املفردات  النطق  الطالقة  أمساء الطالب  الرقم

  )دقيقتني(
جمموع 

  تالدرجا
  التقدير

  ممتاز  ٩٥  ٢٤  ٢١  ٢٥  ٢٥  أغوس يوليانتو  ١
  ممتاز  ٩٥  ٢٥  ٢١  ٢٥  ٢٤  أوسين مبارك  ٢
  ممتاز  ٩٦  ٢٥  ٢٢  ٢٥  ٢٤  إيكانتو ستياوان  ٣
  ممتاز  ٩٣  ٢٣  ٢٢  ٢٥  ٢٢  خري األنوار  ٤
  جيد  ٧٩  ١٨  ١٩  ٢٢  ٢٠  روليان شاه  ٥
  جيد جدا  ٨٨  ٢٢  ٢١  ٢٤  ٢١  سوغيارتو  ٦



   

١٣٠

  ممتاز  ٩٧  ٢٥  ٢٢  ٢٥  ٢٥  عبد الغفار  ٧
  جيد جدا  ٨٣  ١٨  ٢٠  ٢٥  ٢٠  عني الرفيق  ٨
  جيد جدا  ٨٦  ١٧  ٢١  ٢٥  ٢٣  فوزان عظيمان  ٩

  جيد جدا  ٨٨  ٢٤  ١٩  ٢٣  ٢٢  حممد حليل  ١٠
  جيد جدا  ٨١  ١٨  ٢٢  ٢٢  ١٩  حممد محزة  ١١
  جيد  ٧٢  ٢٠  ٢١  ٢١  ٢٠  مصباكري  ١٢
  جيد جدا  ٨٤  ١٩  ٢٢  ٢٢  ٢١  مفتاح العفيف   ١٣
  راسب   ٥٨  ٢٠  ١٩  ٢١  ٢٠  موالنا إسحاق  ١٤
  ممتاز  ٩٤  ٢٥  ٢١  ٢٥  ٢٥  نانانج خاشعني  ١٥
  ممتاز  ٩٨  ٢٥  ٢٣  ٢٥  ٢٥  وافق امليزان  ١٦

  جيد جدا  ٨٦،٨          معدل الدرجات
  
 الضابطة ملهارة الكالمجمموعة  لطالبعرض نتائج  -)٢

الزمن   املفردات  النطق  الطالقة  أمساء الطالب  الرقم
  )دقيقتني(

جمموع 
  الدرجات

  التقدير

  راسب  ٥٨  ٢٠  ١٢  ٢١  ١٥  كارجوأندي سو  ١
إيريك سنتا   ٢

  سوسيال
  راسب  ٤٩  ٩  ١٢  ١٦  ١٢

  راسب  ٥٩  ١١  ١٤  ٢١  ١٣  إيكانتو ستياوان  ٣
إيلي ستياوان   ٤

  بودي
  مقبول  ٦١  ١٤  ١٢  ٢٠  ١٥

  راسب  ٥٨  ١٥  ١٢  ٢٠  ١١  توفيق  ٥
  مقبول  ٦٢  ١٥  ١٤  ١٩  ١٤  دانو هاديانتو  ٦
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  جيد  ٧٢  ١٦  ١٥  ٢٢  ١٩  رمحة يوليانتو  ٧
  جيد   ٦٨  ١٤  ١٥  ٢٢  ١٧   اهللازين  ٨
  راسب  ٤٦  ٨  ٩  ١٩  ١٠  سفر الدين  ٩

  راسب  ٥١  ٩  ١٠  ٢٠  ١٢  سوتومو  ١٠
  مقبول  ٦٢  ١٢  ١٧  ١٩  ١٤  عرفان أمري لطفي  ١١
  راسب  ٥٥  ١٠  ١٥  ١٨  ١٢  فريمان كوسيادي  ١٢
كتوت طانطاوي   ١٣

  حيىي
  راسب  ٥٢  ١٢  ١٢  ١٨  ١٠

  راسب   ٥٤  ١٠  ٩  ١٩  ١٦  لطفي  ١٤
  راسب  ٥٩  ١١  ١٢  ٢١  ١٧  حممد راشد  ١٥
  راسب  ٥٨  ٩  ١٥  ١٩  ١٥  حممد هاركام  ١٦

  راسب  ٥٧،٩          معدل الدرجات
  

 نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالمحتليل ومناقشة   - ب 
  التحليل بالنسبة املئوية- )١

 مناقشة وحتليل دراجات االمتحان البعدي للمجموعة التجربة  -)أ (
نقاط اآلتية املعربة عنها    من اجلدول السابق يستطيع الباحث أن يستخلص ال       

  :يف األرقام كما يلي 
 طـالب، أي    ٧: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة االمتيـاز          -) ١(

٤٣،٧٥%  
 طالب، أي ٦: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد جدا  و -) ٢(

٣٧،٥ %  



   

١٣٢

 ١٢،٥طالبان، أي : عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد  و -) ٣(
% 

 غري موجود: جة مقبول عدد الطالب الذي حصلوا على در و -) ٤(
  % ٦،٢٥رسب طالب واحد من هذه اموعة، أي  و -) ٥(
: جيد جدا، حيث حـصلوا علـى        : والتقدير العام موعة التجربة      -) ٦(

 درجة، علما بأن الباحث يستخدم الرمز اآليت ملعرفة معدل الدرجات      ٨٦،٨
 األخرية لالمتحان السابق 

  رجات الطالبجمموع د=     معدل الدرجات
   عدد طالب اموعة الضابطة        

 
  :واجلدول اآليت يوضح هذا البيان 

  
  التقدير  النسبة املئوية عدد الطالب الدرجة  الرقم  

  ممتاز  % ٤٣،٧٥ ٧ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا  %٣٧،٥ ٦ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد  %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣
  مقبول  %٠ ٠ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب  %٦،٢٥ ١ ٥٩ - ٠ ٥

 
 مناقشة وحتليل دراجات االمتحان البعدي للمجموعة الضابطة  -)ب (

من اجلدول السابق يستطيع الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية املعربة عنها           
  :يف هذه األرقام كما يلي 

 ٠: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة االمتياز  -) ١(
 ٠: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد جدا  و -) ٢(



   

١٣٣

  %١٢،٥طالبان، أي :   الذي حصلوا على درجة جيد عدد الطالب -) ٣(
 ١٩ طـالب، أي     ٣: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة مقبول         -) ٤(

% 
  %٦٨،٥ طالبا، أي ١١: وعدد الطالب الراسبني يف هذه اموعة  -) ٥(
: راسب، حيث حـصلوا علـى   : والتقدير العام للمجموعة الضابطة     -) ٧(

اآليت ملعرفة معدل الدرجات  درجة، علما بأن الباحث يستخدم الرمز      ٥٧،٩
 األخرية لالمتحان السابق 

  رجات الطالبجمموع د=     معدل الدرجات
   عدد طالب اموعة الضابطة        

 
 :واجلدول اآليت يوضح هذا البيان 

  التقدير  النسبة املئوية عدد الطالب الدرجة  الرقم  
  ممتاز  %٠ ٠ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا  %٠ ٠ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد  %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣
  مقبول  %١٩ ٣ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب  %٦٨،٥ ١١ ٥٩ - ٠ ٥

  
  املقارنة بني نتائج اموعتني  -)ج (

وفيما يلي عرض املقارنة بني درجـات االمتحـان للمجموعـة التجربـة        
  :واموعة الضابط بالنسبة املئوية 

اموعة  الدرجة الرقم
 التجربة

النسبة 
  املئوية

اموعة 
  الضابطة

النسبة 
  املئوية

  التقدير



   

١٣٤

  ممتاز   %٠  ٠   %٤٣،٧٥  ٧ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا   %٠  ٠   %٣٧،٥ ٦ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد   %١٢،٥  ٢   %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣
  مقبول   %١٩  ٣   %٠ ٠ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب   %٦٨،٥  ١١   %٦،٢٥ ١ ٥٩ - ٠ ٥
  

 الطالب الذين حتصلوا على نرى من هذا اجلداول اليت سبق عرضها أن عدد
االمتياز من اموعة التجربة سبعة، يف حني اليوجد طالب واحد من اموعة الضابطة 
من حتصل عليها، والذي حصل على التقدير جيد جدا من اموعة التجربة ستة، يف 
حني اليوجد طالب واحد من اموعة الضابطة حتصل عليها، والذي حصل على 

من جمموعة التجربة طالبان، ومن اموعة الضابطة طالبان أيضا، والذي التقدير جيد 
حصل على التقدير مقبول غري موجود من جمموعة التجربة، ومن اموعة الضابطة 
ثالثة، والذي حصل على التقدير راسب أو ضعيف طالب واحد من جمموعة التجربة، 

  .وأحد عشر طالبا من اموعة الضابطة
 
 )T-test(ريقة االمتحان التائي التحليل بط -) ٢(

 استخدم الباحث الرمز اآليت يف التحليل

 

  
   والتجربة للمجموعة الضابطةتحان البعدي ملهارة الكالم  االميجة الفرق مننت

D٢ D= X -Y Y= جتربة  X=ضابطة N 
١ ٦٨ ٩٥ ٢٧ ٧٢٩ 



   

١٣٥

٢ ٤٩ ٩٥ ٤٦ ٢١١٦ 
٣ ٥٩ ٩٦ ٣٧ ١٣٦٩ 
٤ ٦١ ٩٢ ٣١ ٩٦١ 
٥ ٥٨ ٧٩ ٢١ ٤٤١ 
٦ ٦٢ ٨٨ ٢٦ ٦٧٦ 
٧ ٧٢ ٩٧ ٢٥ ٦٢٥ 
٨ ٦٨ ٨٣ ١٥ ٢٢٥ 
٩ ٤٦ ٨٦ ٤٠ ١٦٠٠ 
١٠ ٥١ ٨٨ ٣٧ ١٣٦٩ 
١١ ٦٢ ٨١ ١٩ ٣٦١ 
١٢ ٥٥ ٨٢ ٢٧ ٧٢٩ 
١٣ ٥٢ ٨٤ ٣٢ ١٠٢٤ 
١٤ ٥٤ ٨٠ ٢٦ ٦٧٦ 
١٥ ٦١ ٩٦ ٣٥ ١٢٢٥ 
١٦ ٥٨ ٩٨ ٤٠ ١٦٠٠ 

١٥٧٢٦∑D
٤٨٤ =٢ ∑D= ١٤٢٠∑Y= ٩٣٦∑X= جمموع 

 لمعد ٥٨.٥ ٨٨.٧٥ ٣٠.٢٥ ٩٨٢.٨٧٥
  
 
 

  
  



   

١٣٦

  املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اموعتني الضابطة والتجربة: اجلدول  
(X٢)٢ (X١)٢ X٢ Xضابطة  ١ 

)X٢( 
 N )X١(تجربة 

١ ٩٥ ٦٨ ٦.٢٥- ٩.٥- ٣٩.٠٦٢٥ ٩٠.٢٥ 
٢ ٩٥ ٤٩ ٦.٢٥- ٩.٥ ٣٩.٠٦٢٥ ٩٠.٢٥ 
٣ ٩٦ ٥٩ ٧.٢٥- ٠.٥- ٥٢.٥٦٢٥ ٠.٢٥ 
٤ ٩٢ ٦١ ٣.٢٥- ٢.٥- ١٠.٥٦٢٥ ٦.٢٥ 
٥ ٧٩ ٥٨ ٩.٧٥ ٠.٥ ٩٥.٠٦٢٥ ٠.٢٥ 
٦ ٨٨ ٦٢ ٠.٧٥ ٣.٥- ٠.٥٦٢٥ ١٢.٢٥ 
٧ ٩٧ ٧٢ ٨.٢٥- ١٣.٥- ٦٨.٠٦٢٥ ١٨٢.٢٥ 
٨ ٨٣ ٦٨ ٥.٧٥ ٩.٥- ٣٣.٠٦٢٥ ٩٠.٢٥ 
٩ ٨٦ ٤٦ ٢.٧٥ ١٢.٥ ٧.٥٦٢٥ ١٥٦.٢٥ 
١٠ ٨٨ ٥١ ٠.٧٥ ٧.٥ ٠.٥٦٢٥ ٥٦.٢٥ 
١١ ٨١ ٦٢ ٧.٧٥ ٣.٥- ٦٠.٠٦٢٥ ١٢.٢٥ 
١٢ ٨٢ ٥٥ ٦.٧٥ ٣.٥ ٤٥.٥٦٢٥ ١٢.٢٥ 
١٣ ٨٤ ٥٢ ٤.٧٥ ٦.٥ ٢٢.٥٦٢٥ ٤٢.٢٥ 
١٤ ٨٠ ٥٤ ٨.٧٥ ٤.٥ ٧٦.٥٦٢٥ ٢٠.٢٥ 
١٥ ٩٦ ٦١ ٧.٢٥- ٢.٥- ٥٢.٥٦٢٥ ٦.٢٥ 
١٦ ٩٨ ٥٨ ٩.٢٥- ٠.٥ ٨٥.٥٦٢٥ ٠.٢٥ 

٧٧٨       
٢ ) X٢∑(  

٦٨٩         
٢)  X١∑(  

      ٩٣٦        
 )X٢∑(  

١٤٢٠    
)X١∑(  

 جمموع

 معدل ٨٨.٧٥ ٥٨.٥     ٤٣.٠٦٢٥ ٤٨.٦٢٥
 



   

١٣٧

حتليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على املقارنة بـني امـوعتني الـضابطة             
  والتجربة

اعتمد الباحث يف هذا التحليل على نتيجة االختبار البعدي وحدها، ألا 
مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اموعة التجربة وتأثري املتغري التابع يف 

لالختبار البعدي )  X١( وقبل أن حيللها رسم الباحث عالمة . ابطةاموعة الض
مث بدأ الباحث .  لالختبار للمجموعة الضابطة)X٢(للمجموعة التجربة، وعالمة 

  :بالتحليل كما يلي
   =  بالرمز  X١ معرفة متوسط  -) ١(
 

    =  بالرمز  X٢ معرفة متوسط  -) ٢(
  x١ = M١ – X١  بالرمز x١معرفة نتيجة   -) ٣(
  x٢ = M٢ – X٢  بالرمز x٢معرفة نتيجة   -) ٤(
   ٢ مث جيمع وينالx١ارتقاء درجة ثانية  -) ٥(
   ٢ مث جيمع وينالx٢ارتقاء درجة ثانية  -) ٦(
 : بالرمز t٠معرفة  -) ٧(

  

  

   قيمة املقارنة   =     
  . االختبار البعدي من اموعة التجربةيف ) املتوسط(املقياس املعدل =     
  .طة الضاباموعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط( املقياس املعدل       =  

  .من اموعة التجربةائج من عدد التنوعي يف كل النت    = 
  .طة الضاباموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت =    
nموعة التجربةعدد الطلبة يف      =   ١من ا.  



   

١٣٨

nموعةعدد الطلبة يف       = ٢طة الضابا.  
  

 :اجلدول وجد الباحث البيانات اآلتية  ومن هذا
  

X١٤٢٠  = ∑١    X٩٣٦  = ∑٢   N = ١٦  
X٦٨٩ =  ∑١٢    X٧٧٨ = ∑٢٢  

  : كل جمموعة وحصل على العدد التايلمث حساب املتوسط من
 =    =   = ٨٨،٧٥  

 =    =   = ٥٨،٥  

  : بالرمزt٠وحساب 
  

  

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

 

تجربة من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن املتوسط من اموعة ال
)M١ ( موعة الضابطة ٨٨،٧٥هوواملتوسط من ا )Mودرجة تاء ٥٨،٥هو ) ٢ 



   

١٣٩

)tمث حسب الباحث ١٢،٢٣٥٣٧هو ) ٠ ،dfبالرمز  :df = (N١ + N٢) – وحصل ٢ 
   .٣٠ = ٢-) ١٦+١٦: (على 

وقد اتضح ) t-table(يف اجلدول التائي ) t(يرجع إىل قيمة ) ٣٠(مث هذا العدد 
% ١ وعند مستوى الداللة ٢،٠٤٢٢٧تدل % ٥وى الداللة أن درجة التاء عند مست

يف ) t(أكرب من درجة تاء ) t٠( فعرف الباحث أن درجة تاء حساب ٢،٧٥٠٠٠تدل 
  . ) (٢،٧٥٠٠٠<١٢،٢٣٥٣٧>٢،٠٤٢٢٧: (اجلدول

انطالقا على حساب نتيجة األخرية عرف الباحث أن هناك فرقا واضحا بني 
. لتجربة والضابطة بعد عملية تعليم املادة املصممةنتيجة االختبار البعدي للمجموعتني ا

وبعبارة أخرى أن استخدام املادة املصممة لتعليم مهارة الكالم فعاّل وأحسن تأثريا من 
  .التعليم باستخدام الكتاب غريها 

 
 اختبار مهارة الكتابة  - ب 

 التجربة والـضابطة يف      :عقد االمتحان البعدي ملهارة الكتابة للمجموعتني     ان
 ميالدية، من الساعة السابعة والنـصف  ٢٠١١ من يويل سنة  ٩ اجلمعة يف تاريخ،     يوم

  ، أي يف احلصة األوىل والثانية يف املعهد يف الساعة التاسعة متاماانتهىصباحا، و
  وفيما يلي عرض نتائج هذه االمتحان وحتليلها ومناقشتها

 عرض نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكتابة  -)١(
 تحان البعدي موعة التجربةعرض نتائج االم - )أ 

 
  املالحظة  التقدير  الدرجة  أمساء الطالب  الرقم

    ممتاز  ٩٢  أغوس يوليانتو  ١
    ممتاز  ٩٩  أوسين مبارك  ٢
    جيد جدا  ٨٧  إيكو فراستيو  ٣



   

١٤٠

    جيد جدا  ٨٩  خري األنوار  ٤
    جيد  ٧٢  روليان شاه  ٥
    ممتاز  ٩٢  سوغيارتو  ٦
    جيد جدا  ٨٩  عبد الغفار  ٧
    ممتاز  ٩٥  الرفيقعني   ٨
    جيد جدا  ٨٢  فوزان عظيمان  ٩

    ممتاز  ٩٠  حممد حليل  ١٠
    ممتاز  ٩٧  حممد محزة  ١١
    مقبول  ٦٦  مصباكري  ١٢
    ممتاز  ٩٠  مفتاح العفيف عبده  ١٣
    راسب  ٥٠  موالنا إسحاق  ١٤
    ممتاز  ٩٥  نانانج خاشعني  ١٥
    ممتاز  ٩٢  وافق امليزان  ١٦

    جيد جدا  ٨٦،١  معدل الدرجات
 

 عرض نتائج االمتحان البعدي موعة الضابطة - )ب 
  املالحظة  التقدير  الدرجة  أمساء الطالب  الرقم

    راسب  ٤١  أندي سوكارجو  ١
    راسب  ٢٤  إيريك سنتا سوسيال  ٢
    راسب  ٥٤  إيكو فراستيو  ٣
    مقبول  ٦٥  إيلي ستياوان بودي  ٤
    راسب  ٥٥  توفيق  ٥
    مقبول  ٦٩  دانو هاديانتو  ٦



   

١٤١

    جيد  ٧٥  نتورمحة يوليا  ٧
    جيد  ٧٧  زين اهللا  ٨
    راسب  ٣٥  سفر الدين  ٩

    راسب  ٤٢  سوتومو  ١٠
    مقبول  ٦٥  عرفان أمري لطفي  ١١
    راسب  ٥١  فريمان كوسيادي  ١٢
    راسب  ٤٤  كتوت طانطاوي حيىي  ١٣
    راسب  ٤٧  لطفي  ١٤
    مقبول  ٦٠  حممد راشد  ١٥
    جيد  ٤٧  حممد هاركام  ١٦

    راسب  ٥٣،٢  معدل الدرجات
  

 حتليل ومناقشة نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكتابة - ١
 التحليل بالنسبة املئوية  - )أ 

 مناقشة نتائج االمتحان البعدي موعة التجربة -)٢(
من اجلدول السابق يستطيه الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية مـن هـذه             

  :األرقام 
ـ ٩: عدد الطالب الذين حصلوا على االمتياز    -) ١ : م  طالب، والنسبة املئوية هل

  أي ستة ومخسني من املئة % ٥٦،٢٥
 طالب، والنـسبة    ٤: وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة جيد جدا          -) ٢

 ، أي تسعة عشر من املئة %٢٥: املئوية هلم 
  % ٦،٢٥وحصل طالب واحد على الدرجة جيد، أي  -) ٣
  % ٦،٢٥وحصل طالب واحد على الدرجة مقبول، أي أي  -) ٤



   

١٤٢

  % ٦،٢٥أو ضعيف أي حصل طالب واحد على الدرجة راسب  -) ٥
جيـد  :  أي إن تقدير اموعة      ٨٦،١: ومعدل الدرجات موعة التجربة      -) ٦

  جدا
  

 مناقشة نتائج االمتحان البعدي للمجموعة الضابطة -)٣(
من اجلدول السابق يستطيه الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية مـن هـذه             

  :األرقام 
 عدد الطالب الذين حصلوا على االمتياز غري موجود -) ١(
  الطالب الذين حصلوا على الدرجة جيد جدا غري موجودوعدد -) ٢(
  % ١٩ طالب، أي ٣: وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة جيد  -) ٣(
  %٢٥ طالب، أي ٤وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة مقبول،  -) ٤(
 طالب، أي   ١٠وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة راسب أو ضعيف           -) ٥(

٥٦%  
   أي راسب٥٣،٢ابطة ومعدل الدرجات للمجموعة الض -)٦(

 
 املقارنة بني نتائج اموعتني -)٤(

وفيما يلي عرض املقارنة بني درجـات االمتحـان للمجموعـة التجربـة        
  :واموعة الضابط بالنسبة املئوية 

  
اموعة  الدرجة الرقم

 التجربة
النسبة 
  املئوية

اموعة 
  الضابطة

النسبة 
  املئوية

  التقدير

  تازمم   %٠  ٠   %٥٦ ٩ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا   %٠  ٠   %١٩ ٣ ٨٩ - ٨٠ ٢
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  جيد   %١٩  ٣   %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣
  مقبول   %٢٥  ٤   %٦،٢٥ ١ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب   %٥٦  ٩   %٦،٢٥ ١ ٥٩ - ٠ ٥

  
نرى من هذا اجلدول أن عدد الطالب الذين حتصلوا علـى االمتيـاز مـن        

الـضابطة مـن   جمموعة التجربة تسعة، يف حني أنه اليوجد طالب واحد من اموعة          
حتصل عليه، والذي حصل على التقدير جيد جدا من جمموعة التجربة ثالث، يف حني              
اليوجد طالب واحد من اموعة الضابطة حتصل عليه، والذي حتصل على التقـدير             
جيد من اموعة التجربة طالبان، ومن اموعة الضابطة ثالثة، والذي حصل علـى             

موعة التجربة، ومن اموعة الضابطة أربعة، والذي       التقدير مقبول طالب واحد من جم     
حتصل على التقدير راسب أو ضعيف طالب من جمموعة التجربة، وتسعة طالب مـن           

  .اموعة الضابطة
 

   التحليل بالرمز التائي-ب 
  

   والتجربة للمجموعة الضابطةتحان البعدي ملهارة الكالم  االميجة الفرق مننت
  

(X٢)٢ (X١)٢ X٢ Xبطة ضا ١     
  )X٢(  

     جتربة
 )X١(  

N 

١ ٩٢ ٤١ ٥.٩٤- ١٢.١٩ ٣٥.٢٥ ١٤٨.٥٤ 
٢ ٩٩ ٢٤ ١٢.٩٤- ٢٩.١٩ ١٦٧.٣٨ ٨٥١.٩١ 
٣ ٨٧ ٥٤ ٠.٩٤- ٠.٨١- ٠.٨٨ ٠.٦٦ 

٤ ٨٩ ٦٥ ٢.٩٤- ١١.٨١- ٨.٦٣ ١٣٩.٥٤ 
٥ ٧٢ ٥٥ ١٤.٠٦ ١.٨١- ١٩٧.٧٥ ٣.٢٩ 
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٦ ٩٢ ٦٩ ٥.٩٤- ١٥.٨١- ٣٥.٢٥ ٢٥٠.٠٤ 
٧ ٨٩ ٧٥ ٢.٩٤- ٢١.٨١- ٨.٦٣ ٤٧٥.٧٩ 
٨ ٩٥ ٧٧ ٨.٩٤- ٢٣.٨١- ٧٩.٨٨ ٥٦٧.٠٤ 
٩ ٨٢ ٣٥ ٥١.٠٦ ١٨.١٩ ٢٦٠٧.٣٨ ٣٣٠.٧٩ 
١٠ ٩٠ ٤٢ ٣.٩٤- ١١.١٩ ١٥.٥٠ ١٢٥.١٦ 
١١ ٩٧ ٦٥ ١٠.٩٤- ١١.٨١- ١١٩.٦٣ ١٣٩.٥٤ 
١٢ ٦٦ ٥١ ٢٠.٠٦ ٢.١٩ ٤٠٢.٥٠ ٤.٧٩ 
١٣ ٩٠ ٤٤ ٣.٩٤- ٩.١٩ ١٥.٥٠ ٨٤.٤١ 
١٤ ٥٠ ٤٧ ٣٦.٠٦ ٦.١٩ ١٣٠٠.٥٠ ٣٨.٢٩ 
١٥ ٩٥ ٦٠ ٨.٩٤- ٦.٨١- ٧٩.٨٨ ٤٦.٤١ 
١٦ ٩٢ ٤٧ ٥.٩٤- ٦.١٩ ٣٥.٢٥ ٣٨.٢٩ 

جممو ١٣٧٧ ٨٥١ ٤٧ ٠ ٥١٠٩.٨١ ٣٢٤٤.٤٣٨
 ع

 معدل ٨٦.٠٦ ٥٣.١٩ ٢.٩٤ ٠.٠٠ ٣١٩.٣٦ ٢٠٢.٧٨

  
  :ومن هذا اجلدول وجد الباحث البيانات اآلتية 

X١٣٧٧  = ∑١    X٨٥١  = ∑٢    N = ١٦  
X٥١٠٩،٨١ =  ∑١٢   X٣٢٤٤،٤٣٨ = ∑٢٢  

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل
 =    =   = ٨٦،٠٦٢٥  

 =    =   = ٥٣،١٨٢٥  
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  : بالرمزt٠وحساب 
  

  

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

ث على أن املتوسط من اموعة التجربة من احلساب السابق قد حصل الباح
)M١ ( موعة الضابطة ١٣٧٧هوواملتوسط من ا )M( ودرجة تاء ٨٥١هو ) ٢t٠ (

:  وحصل على ٢ – (N٢ + N١) = df:  بالرمزdf، مث حسب الباحث ٥،٥٧٢٩٣هو
)٣٠ = ٢-) ١٦+١٦.   

 اتضح وقد) t-table(يف اجلدول التائي ) t(يرجع إىل قيمة ) ٣٠(مث هذا العدد 
% ١ وعند مستوى الداللة ٢،٠٤٢٢٧تدل % ٥أن درجة التاء عند مستوى الداللة 

يف ) t(أكرب من درجة تاء ) t٠( فعرف الباحث أن درجة تاء حساب ٢،٧٥٠٠٠تدل 
  . ) ٢،٧٥٠٠٠<٥،٥٧٢٩٣>٢،٠٤٢٢٧: (اجلدول

انطالقا على حساب النتيجة األخرية عرف الباحث أن هناك فرقا واضحا بني 
. الختبار البعدي للمجموعتني التجربة والضابطة بعد عملية تعليم املادة املصممةنتيجة ا

وبعبارة أخرى أن استخدام املادة املصممة لتعليم مهارة الكتابة فعاّل وأحسن تأثريا من 
  .التعليم باستخدام الكتاب غريها 
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  املبحث الثالث
  مناقشة نتائج البحث

تاب املصاحب له فعاليته يف تنميـة       بعد ما سبق عرضه عرف الباحث أن الك       
، ويف هـذا    مهاريت الكالم والكتابة لطالب معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا          

 يف هـذا التطـوير مبناقـشة        حث أن يناقش النتائج اليت وصل إليها      أحب البا العجالة  
واالستبانة   آرائهم وتقييمام للكتاب   االستبانة اليت وزعها إىل اخلرباء لتكون تعبريا عن       

اليت وزعها ملدير املعهد ومدرس كتاب التعبري للمستوى األول مث الطـالب ألجـل              
  .تشريكهم يف األمر واستشارم يف املوضوع

  
 مناقشة استبانة اخلرباء وتقييمام  - أ 

وفيما يلي عرض تقييمات اخلرباء الثالث وحتليلها ومناقشتها، علمـا بـأن            
  : هذه التقييمات، وهي البحث يتبع اخلطوات اآلتية يف عرض

 عرض آراء اخلرباء كما كانت يف ورقة التحكيم منهم -١
معرفة املعدل لتقييمام مبعرقة اموع من مجيع التقييمات مقـسمة بعـدد             -٢

 اخلرباء، وهم ثالثة
معرفة تقييمات كل من اخلرباء يف جمموعة واحدة من بنود األسئلة مبعرفـة              -٣

 سئلة يف تلك اموعةجمموع تقييماته مقسمة بعدد بنود األ
معرفة معدل تقيمات كل بنود بنود األسئلة يف جمموعة واحدة مبعرفة جمموع             -٤

مجيع التقييمات يف تلك اموعة مقسمة بعـدد بنـود األسـئلة يف تلـك         
 اموعة، وهذه النقاط األربعة معروضة يف اجلداول االحقة

اموعـات، وهـي   معرفة تقييمات كل خبري جلميع بنود األسئلة من مجيع    -٥
مبعرفة جمموع كل معدل التقييمات من كل جمموعـات مقـسمة بعـدد             

 اموعات، وهي تسع جمموعات
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معرفة املعدل األخري لتقييمات مجيع اخلرباء مبعرفة جمموع معدل كل خـبري             -٦
 جلميع جمموعات األسئلة مقسمة بعددهم، وهم ثالثة

  :حب وتصديقهم له وهم وها هو عرض تقييمات كل خبري هلذا الكتاب املصا
  )أ(األستاذ الدكتور حممد علي الكامل عبد اهللا، وهو الذي يرمز له بـ   - أ 
  )ب(، وهو الذي يرمز له بـ الدكتور نصر الدين إدريس جوهر -  ب 
  )ج(، وهو الذي يرمز له بـ الدكتور مفتاح اهلدى  -  ج 

   :الدرجاتدليل 
  جيد:   ٤        رديء جدا:    ١
  جيد جدا:   ٥        رديء:   ٢
 وسطمت:   ٣
 

   تقوميات عامة للكتاب–أوال 
  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء

  عدلامل  ج  ب  أ
حجم الكتاب وعدد صفحاته مناسبان   ١

 للمستوى 
٤،٣٣  ٤  ٤  ٥  

  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ٢
  ٣،٦٧  ٤  ٤  ٤  الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له  ٣
  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ لدارسنياسب عمر  تناالتعليميةاملادة   ٤
  ٤،٠٠  ٤  ٤  ٤  تراعي لغة الكتاب مراحل منو الطالب  ٥
خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية واللغوية   ٦

 والثقافية
٤،٣٣  ٥  ٤  ٥  

  ٥،٠٠  ٥  ٥  ٤ تلتزم نصوص الكتاب بعالمات الترقيم  ٧
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ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة   ٨
 وللدروس

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

مقدمة  الكتاب مستوى / وان يوضح عن  ٩
  املتعلمني اللغوي

٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  

يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد   ١٠
 على استخدامه

٥،٠٠  ٤  ٥  ٤  

  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٥  يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة  ١١
  ٤،٣٣  ٥  ٥  ٤  يشتمل الكتاب على قائمة بالتراكيب اجلديدة  ١٢
  ٤،٦٧  ٥  ٤  ٤  وضعت لهصور الكتاب مناسبة ملا  ١٣
تتسم الصور بالوضوح والبساطة، والتشويق   ١٤

 واجلمال
٤،٠٠  ٤  ٥  ٣  

  ٤،٣٣  ٥  ٥  ٣ .الصور متفقة مع القيم اإلسالمية   ١٥
  ٤،٣٨  ٤،٥٣  ٤،٥٣  ٤،٠٧   الدرجاتمعدل

  ٨٧،٥٦  ٩٠،٦٧  ٩٠،٦٧  ٨١،٣٣  النسبة املئوية للمعدل

  
  معاجلة املفردات: ثانيا 

  البنود  الرقم  لتقييم من اخلرباءدرجات ا
  عدلامل  ج  ب  أ

عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد   ١
 .مناسب

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤  ٤  ٤  ٤ .يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  ٢
  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية  ٣
  ٤،٦٧  ٥  ٤  ٥ .يتم عرض املفردات اجلديدة بتراكيب معروفة  ٤
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 يف املوضوع الواحد بناء على ختتار املفردات  ٥
 الشيوع

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٧  ٤،٦  ٤  ٤،٢   الدرجاتمعدل
  ٨٥،٣٣  ٩٢  ٨٠  ٨٤  النسبة املئوية للمعدل

  
  معاجلة التراكيب : ثالثا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

عدد التراكيب اجلديدة يف الدرس الواحد   ١
 .مناسب

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤  ٤  ٤  ٤ .عرض التراكيب بتدرج مقبوليتم   ٢
  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٤ .يتم التدريب على التراكيب بصورة كافية  ٣
  ٤،٦٧  ٤  ٥  ٥ .تقدم التراكيب اجلديدة مبفردات معروفة  ٤
  ٤  ٤  ٤  ٤ .يتم تعزيز التراكيب السابقة بدرجة كافية  ٥
يغطي الكتاب القواعد والتراكيب اللغوية   ٦

 األساسية املناسبة للمستوى
٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٨  ٤،٣٣  ٤،٣٣  ٤،١٧   الدرجاتمعدل
  ٨٥،٥٦  ٨٦،٦٧  ٨٦،٦٧  ٨٣،٣٣  النسبة املئوية للمعدل

  
  :اهتمام الكتاب مبهارة الكالم : رابعا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

  ٥  ٥  ٥  ٥  .يهتم الكتاب مبهارة الكالم  ١
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  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  .ة تتم معاجلة الكالم بصورة متدرج  ٢
يتم التدريب عليها من خالل حوارات   ٣

 طبيعية، ومجل خمتلفة
٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

يتم التدريب عليها من خالل مجل متفرقة   ٤
 .يرددها الطالب 

٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

يتم التدريب على التعبري عن املوضوعات   ٥
 .اليت مرت بالطالب 

٤،٦٧  ٥  ٤  ٥  

 يتم التدريب على التعبري عن موضوعات  ٦
 .جديدة 

٤  ٤  ٤  ٤  

نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب،   ٧
وعددها كاف  

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤،٤٨  ٤،٥٧  ٤،٥٧  ٤،٢٩   الدرجاتمعدل
  ٨٩،٥٢  ٩١،٤٣  ٩١،٤٣  ٨٥،٧١  النسبة املئوية للمعدل

  
  اهتمام الكتاب مبهارة الكتابة: خامسا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٤ تم الكتاب مبهارة الكتابةيه  ١
يدرب الكتاب على الكتابة اآللية مث   ٢

 اإلبداعية
٤  ٤  ٤  ٤  

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية   ٣
 وإدراك العالقـة بني شكل احلرف وصوته

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤يتم التدريب على كتابة احلروف العربية   ٤
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 متصلة يف مواقعها املختلفة
وع التمارين على مهارة الكالم مناسب ن  ٥

وعددها كاف 
٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٧  ٤،٦٠  ٤،٢٠  ٤  معدل الدرجات
  ٨٥،٣٣  ٩٢  ٨٤  ٨٠  النسبة املئوية للمعدل

  
  :معاجلة األمور الثقافية : سادسا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

ية يقدم الكتاب الثقافة  احمللية واإلسالم  ١
بصورة مناسبة ومالئمة لعمر الدارسني 

 ومستواهم التعليمي واللغوي

٤،٦٧  ٥  ٤  ٥  

  ٤  ٤  ٤  ٤  احملتوى الثقايف يليب حاجات الدارسني  ٢
  ٤  ٤  ٤  ٤ .يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم   ٣
  ٤  ٤  ٤  ٤  .احملتوى ثري باملفردات اإلسالمية الشائعة   ٤
يم نصوص الكتاب تتفق وتتكامل مع مفاه  ٥

  الثقافة اإلسالمية
٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٠  ٤،٤٠  ٤  ٤،٢٠   الدرجاتمعدل
  ٨٠  ٨٨  ٨٠  ٨٤  النسبة املئوية للمعدل

  
  :نصوص الكتاب : سابعا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ
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حيتوي الكتاب على عدد مناسب من   ١
 النصوص احلوارية

٤،٦٧  ٤  ٥  ٥  

طع مناسب للمرحلة طول احلوارات والق  ٢
 .وللدرس

٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف   ٣
 اليومية الشائعة الواقعية

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

ترتبط النصوص يف الكتاب باهتمامات   ٤
 املتعلم وخرباته

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

تتصف نصوص الكتاب باجلاذبية والتشويق   ٥
. 

٤  ٤  ٤  ٤  

 املعلومات اليت تضمنتها نصوص الكتاب  ٦
  .صحيحة ودقيقة 

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٣٩  ٤،٦٧  ٤،٣٣  ٤،١٧   الدرجاتمعدل
  ٨٧،٧٨  ٩٣،٣٣  ٨٦،٦٧  ٨٣،٣٣  النسبة املئوية للمعدل

  
  األنشطة والتدريبات: ثامنا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

عدد  التدريبات يف الكتاب ويف كل درس   ١
 مناسب 

٥  ٥  ٥  ٥  

كتاب على عدد مناسب من حيتوي ال  ٢
 التدريبات االتصالية

٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  

  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ تناسب األنشطة والتدريبات عمر الطالب  ٣



   

١٥٣

  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  ٤
  ٤  ٤  ٤  ٤ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  ٥
  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  تتسم األنشطة بالتنوع والتجديد  
طات املقترحة إىل حتقيق املهارات تقود النشا  ٦

 اللغوية
٤،٣٣  ٥  ٥  ٥  

  ٨٧،٦٢  ٩١،٤٣  ٨٨،٥٧  ٨٢،٦٦   الدرجاتمعدل

  
  :كتاب ودليل املعلم : تاسعا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

يقدم كتاب املعلم معلومات كافية حول   ١
 األهداف و احملتوى

٥  ٥  ٥  ٥  

 املعلم على رسم اخلطة يعني كتاب املعلم  ٢
 اليومية و الفصلية

٤،٣٣  ٤  ٥  ٥  

يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام   ٣
 )غري معقد(

٤،٣٣  ٤  ٤  ٥  

يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة تساعد   ٤
 على تطبيق األنشطة

٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

يزود كتاب املعلم املعلم باقتراحات إلثراء   ٥
 األنشطة

٤  ٤  ٤  ٤  

لم املعلم على توظيف التقنية يعني كتاب املع  ٦
 يف طرائق التدريس

٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  

  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٤يتضمن كتاب املعلم إرشادات واضحة   ٧



   

١٥٤

 للتقومي
تقيس االختبارات املوجودة يف كتاب املعلم   ٨

 املهارات اللغوية املقررة
٤،٣٣  ٥  ٥  ٣  

  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤ يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية  ٩
  ٤،٤٤  ٤،٤٤  ٤،٧٨  ٤،٢٢   الدرجاتمعدل

  ٨٨،٨٩  ٨٨،٨٩  ٩٥،٥٦  ٨٤،٤٤  النسبة املئوية للمعدل

  
  : ستخلص الباحث ما يلي امن اجلدول السابق 

 أي  ٤،٣٨: تقييمات عامة على الكتاب املصاحب من اخلـرباء الثالثـة            -١
٨٧،٥٧%  

تقييمات اخلرباء الثالث على معاجلة الكتاب املصاحب للمفردات اجلديـدة    -٢
دروس الحقة وعرضها يف تراكيـب وشـيوعها يف       وتدرجها وتعزيزها يف    

  %٨٥،٣٣ أي ٤،٢٧: االستعمال 
ومعاجلة الكتاب املصاحب للتراكيب اجلديدة املناسبة وعرضها بالتـدرج          -٣

والتدريب عليها وتقدميها وتعزيزها يف دروس الحقة ومشوهلـا للقواعـد           
 ٤،٢٨: والتراكيب األساسية املناسبة ملستوى الطالب العلمي والعمـري         

  %٨٥،٥٧أي 
اهتمام الكتاب مبهارة الكالم الذي هو عنصر من عنصري التركيـز هلـذا              -٤

الكتاب من حيث تدرجها والتدريب عليها من خالل مجل متفرقة والتعبري           
يف موضوعات سبق للطالب املرور عليهـا يف حيـام اليوميـة وتنـوع        

  %٨٩،٥٢ أي ٤،٤٨: موضوعتها والتمارين الكافية هلا 
الكتاب مبهارة الكتابة وهو العنصر الثاين مـن تركيـز الكتـاب            واهتمام   -٥

املصاحب من حيث تدرج عرضها من الكتابة اآللية إىل اإلبداعية، ربـط            



   

١٥٥

الكتابة وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته، والتمارين الكافية املناسبة          
  %٨٥ أي ٤،٢٧: هلا 

ة ابتداء من الثقافة احمللية     واهتمام الكتاب املصاحب ومعاجلته باألمور الثقافي      -٦
واإلسالمية بشكل مناسب ومالئم مع الدارسني وأا تليب حاجات الطالب          

  %٨٠ أي ٤،٢٠: وتساعدهم يف حتقيق فهمهم لإلسالم 
وأما نصوص الكتاب املصاحب احلوارية والقرائية من حيث عددها وطوهلا           -٧

 باهتمامات الدارسني   وقطعها وارتباطها باملواقف اليومية الواقعيه وارتباطها     
  %٨٧،٧٨ أي ٤،٣٩: وخربام السابقة ومجاهلا وتشويقها 

وأما األنشطة والتدريبات اليت حتتويها الكتاب املصاحب من حيث عددها           -٨
وتنوعها ومناسبتها مع عمر الدارسـني وتعليماـا وتنوعهـا وحتقيقهـا            

  %٨٧،٦٢: للمهارات املراد تدريبها 
 على كل ما حيتاج إليه املعلم يف التدريس من حيث           وأما احتواء دليل املعلم    -٩

حتديد األهداف ورسم اخلطة اليومية وسهولة استخدامها وتوظيف التقنيـة          
وإرشادات واضحة يف التقومي وقياس االختبارات للمهارات اللغوية املقررة         

  %٨٨،٨٩ أي ٤،٤٤: 
مجيـع  تقيم اخلبري األول األستاذ الدكتور علي الكامل عبد اهللا علـى            -١٠

 %  ٨٣،١ أي ٤،١٦: هذا الكتاب تقدم يف 
مجيـع  على   ن إدريس جوهر على   تقييم اخلبري الثاين الدكتور نصر الدي      -١١

 %  ٨٧،١ أي ٤،٣٥: تقدم هذا الكتاب 
هـذا  مجيع تقدم   تقييم اخلبري الثالث الدكتور مفتاح اهلدى على على          -١٢

  %٩٠،٥ أي ٤،٥٢: الكتاب 
 ة على هذا الكتاب املصاحب    ء الثالث اخلرباكل  ملعدل األخري لتقييمات    ا -١٣

 % ٨٦،٩ أي ٤،٣٥ :



   

١٥٦

ومن هنا استخلص الباحث بأن هذا الكتـاب املـصاحب جيـد وصـاحل              
، حيث تكـون    لالستخدام يف التدريس يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا          

   %٨٦،٩ أي ٤،٣٥النتيجة األخرية من تقييمات اخلرباء 
ب يراعي األسس اليت البد من مراعاا عند        أو بعبري آخر إن الكتاب املصاح     

إعداد الكتاب املصاحب، وهي األسس النفسية اليت تتجلى يف مراعـاة احتياجـات             
الطالب لتعلم اللغة العربية ومستواهم العمري والعلمي، واألسس الثقافية من حيـث            

ب يف حيـام    احتواء املادة على الثقافة احمللية واملواقف اليت يتوقع أن مير عليها الطال           
اليومية، واألسس اللغوية من حيث عرض املفردات والتراكيب والتـدريبات عليهـا            

 بالتدرج املقبول وتعزيزها يف دروس الحقة
 

 مناقشة استبانة املدير ومدرس كتاب التعبري - ب 
وعرض استبانة مدرس كتاب التعبري يف      ) د(وفيما يلي عرض استبانة املدير      

  تقييما منهما ىل هذا الكتاب املصاحباملستوى األول يف املعهد 
 

  درجات التقييم من املدير واملدرس
  البنود  الرقم

  املعدل  هـ  د
حجم الكتاب وعدد صفحاته مناسبان   ١

  للمستوى
٥  ٥  ٥  

  ٤،٥  ٤  ٥  حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ٢
  ٤  ٤  ٤  الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له  ٣
سب للمرحلة ضبط الكلمات يف الشكل منا  ٤

 وللدروس
٤  ٤  ٤  

  ٥  ٥  ٥  صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له  ٥
  ٤،٥  ٣  ٥تتسم الصور بالوضوح والبساطة، والتشويق   ٦



   

١٥٧

  واجلمال

عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد   ٧
 .مناسب

٤  ٤  ٤  

  ٤  ٤  ٤ .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية  ٨
  ٤،٥  ٤  ٥  يسهل فهم التراكيب واستخدامها  ٩

  ٥  ٥  ٥  .يهتم الكتاب مبهارة الكالم  ١٠
يسهل تطبيق موضوعات احلوار ونصوص   ١١

  القراءة يف احلياة اليومية
٤،٥  ٤  ٥  

  ٣،٥  ٣  ٤  يهتم الكتاب مبهارة الكتابة  ١٢
يقدم الكتاب الثقافة  احمللية واإلسالمية   ١٣

بصورة مناسبة ومالئمة لعمر الدارسني 
 يومستواهم التعليمي واللغو

٤،٥  ٤  ٥  

حيتوي هذا الكتاب املصطلحات احلضارية   ١٤
  اإلسالمية الشائعة

 

٤  ٤  ٤  

عدد  التدريبات يف الكتاب ويف كل درس   ١٥
 مناسب

٤،٥  ٤  ٥  

  ٤،٥  ٤  ٥ تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  ١٦
  ٤،٣٨  ٤،١٣  ٤،٦٣ معدل الدرجات  
  ٨٧،٥  ٨٢،٥  ٩٢،٥  النسبة املئوية  
  

يفهم الباحث أن الكتاب صاحل لالستخدام، حيث يـرى         بانة  من هذه االست  
 ٩٢،٥:  والنسبة املئوية هلا     ٤١،١٣ و   ٤٦،٦٣: املدير واملدرس ويقيم عليه بالدرجة      

   %٨٧،٥: ، والنسبة املئوية هلا ٤،٣٨: ، واملعدل لتقييمهما  %٨٢،٥و % 
 



   

١٥٨

 مناقشة استبانة  طالب املستوى األول  -  ج 
 الفصل من طالب جمموعة التجربة، وعددهم       وزع الباحث االستبانة لنصف   

  مثانية ألخذ آرائهم على الكتاب املصاحب واستشارم يف األمر
  :وهذه أمساءهم مع رموزهم 

 سوغيارتو  - أ 
 عبد الغفار  -  ب 
 نانانج خاشعني  -  ج 
 مصباكري  - د 
 روليانشاه  -  ه 
 أسين مبارك  -  و 
 طالب اليكتب امسه  - ز 
 فوزان عظيمان  -  ح 
  أغوس يوليانتو  - ط 

  حتليلها ومناقشتهاوفيما يلي عرض االستبانة، مع 



   

١٥٩

  البنود  الرقم  درجات التقييم من الطالب
  ط  ح  ز  و  هـ  د  ج  ب  أ

  املعدل

  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٥  ٥  ٣  حجم الكتاب وعدد صفحاته مناسبان للمستوى  ١
  ٤،٢٢  ٥  ٤  ٥  ٥  ٣  ٣  ٥  ٥  ٣  حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ٢
  ٤،١١  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٤  الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له  ٣
ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة   ٤

 وللدروس
٤  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ٥  ٣  

  ٤،٨٩  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له  ٥
تتسم الصور بالوضوح والبساطة، والتشويق   ٦

  واجلمال
٤،٥٦  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  

  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٥  ٤ .عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب  ٧
  ٤،٢٢  ٥  ٤  ٥  ٨  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥ .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية  ٨
  ٤،٥٦  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  يسهل فهم التراكيب واستخدامها  ٩

  ٤،٧٨  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  .يهتم الكتاب مبهارة الكالم  ١٠



   

١٦٠

يسهل تطبيق موضوعات احلوار ونصوص القراءة   ١١
  يف احلياة اليومية

٤،٥٦  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  

  ٤،٦٧  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  يهتم الكتاب مبهارة الكتابة  ١٢
يقدم الكتاب الثقافة  احمللية واإلسالمية بصورة   ١٣

مناسبة ومالئمة لعمر الدارسني ومستواهم التعليمي 
 واللغوي

٤،٢٢  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٣  ٤  ٥  ٤  

حيتوي هذا الكتاب املصطلحات احلضارية   ١٤
  ةاإلسالمية الشائع

٤،٣٣  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  

  ٤،٢٢  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٤ عدد  التدريبات يف الكتاب ويف كل درس مناسب  ١٥
  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥ تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  ١٦
  ٤،٣٥  ٤،٦٣  ٤،١٩  ٤،٤٤  ٤،٤٤  ٤،١٣  ٣،٩٤  ٤،٣٨  ٥  ٤،٠٦ معدل الدرجات  

  ٨٧،١  ٩٢،٥  ٨٣،٨  ٨٨،٨  ٨٨،٨  ٨٢،٥  ٧٨،٨  ٨٧،٥  ١٠٠  ٨١،٣  النسبة املئوية  

من اجلدول السابق استخلص الباحث أن الطالب يرون أن الكتاب املصاحب جيد وصاحل لالستخدام لطالب املستوى األول يف معهـد عمـر بـن                        
   %٨٧،١ أي ٤،٣٥: اخلطاب سورابايا، حيث أن املعدل األخري لتقييمام 

 



  الثالث الفصل
  البحث منهجية

 البحث منهج  -أ 
 مث املنهج ختاره الباحث هو املنهج التطويرياواملنهج العلمي هلذا البحث الذي 

   التجرييب
كتاب التعبري للمستوى األول من ختار الباحث املنهج التطويري هلدف تطوير ا

 دليل املعلم  مع إعدادةوالثقافة احملليكي يتناسب مع البيئة كتب سلسلة تعليم اللغة العربية 
 تنمية مهاريت الكالمدف وذلك وقائمة الكلمات اجلديدة اليت وردت يف الكتاب له، 

  .الكتابة لدى الطالب يف املعهدو
جناح تنفيذ هذا الكتاب مدى معرفة ألجل التجرييب ستخدم املنهج والباحث ا

المتحان البعدي ك بوسيلة اجربة، وذلتالاملطور باملقارنة مع اموعة الضابطة وجمموعة 
  .)T-tes(باالمتحان التائي ، للمجموعتني مجيعا

  
  اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع  -ب 

، ويبلغ  يف هذا البحث طالب معهد عمر بن اخلطاب يف سوراباياجمتمع البحث
،  يف املعهدوعينة البحث طالب املستوى األول يف الفترة الصباحية طالبا، ١٨٢عددهم 

اختار الباحث طالب املستوى األول يف الفترة الصباحية دون الفترة و طالبا، ٣٦هم وعدد
  :  هو املسائية

ضابطة : أن عدد الطالب يف الفترة الصباحية ميكن أن يقسم إىل جمموعتني 
وجتربة، حيث يبلغ عددهم اثنان وثالثون طالبا، والطالب يف املساء ال ميكن تقسيمه إىل 

هم مثانية عشر فقط، والباحث يريد إجراء حبثه يف الفصلني املتماثلني جمموعتني، ألن عدد
الشبيهني، حيث تكون اموعة الضابطة يعلمه املدرس العادي، بطريقة عادية، باستعمال 
الكتاب األصل، واموعة التجربة يعلمها الباحث باستعمال الكتاب املطور، وهذا 

  . دون إجراء تنفيذ حبثه يف الفترة املسائيةباإلضافة إىل أمور إدارية حتول الباحث
  

 البحث متغريات  -ج 
  :هناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي



 وجتربته الكتاب املصاحب لكتاب التعبري من سلسلة تعليم اللغة العربيةإعداد   )١
 ستقلاملتغري امل، وهذا املتغري هو للطالب

 تابعالتغري املغري هو الكتابة، وهذا املتو مهاريت الكالم )٢
  

 البحث  أدوات -د 
  :األدوات اليت استخدمها الباحث يف هذه الرسالة هي 

 املقابلة -١
 مبشكالت تعليم كتاب التعبري ستخدم الباحث املقابلة جلمع البيانات املتعلقةا

للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف 
طريقة تدريس املدرس يف العملية التعليمية يف الفصل، وقام وموقف املعهد منها و، سورابايا

 احلايل ومدرس كتاب التعبري للمستوى األول يف الفترة مدير املعهدالباحث مبقابلة 
  وأداة املقابلة هي قائمة األسئلة للمقابلة، الصباحية

واملناقشة راء منهم  ألخذ اآلاستخدم الباحث هذه املقابلة لتحكيم اخلرباءوكذا 
، وأداة املقابلة مع اخلرباء هي يف الوصول إىل اهلدف املنشود يف إعداد الكتاب املصاحب

   وتبادل اآلراءاملناقشة
  

 االستبانة -٢
بآراء اخلرباء وتقييمام نات جلمع البيانات املتعلقة استخدم الباحث االستبا

ت والتعديالت، لتكون تعبريا عن للكتاب املصاحب بعد املقابلة واملناقشة واإلصالحا
  مدى صالحية الكتاب املصاحب لالستخدام للتدريس من الناحية النظرية

وكذا استخدم الباحث االستبانات جلمع آراء مدير املعهد ومدرس كتاب التعبري 
يف املستوى األول، مث الطالب، ألجل استشارم يف األمر وتشريكهم يف املداخلة 

  .واملناقشة
رة عن بنود أسئلة تقيس مدى صالحية جودة الكتاب املصاحب من وهي عبا

 : ناحية 
 حمتوى املواد   -)أ 
 مستوى املزايا والعيوب فيه -)ب 



  ابقته يف املنهج والكتاب املدرسيطمسهولته أو فعاليته و -)ج 
  

 املالحظة -٣
والباحث الحظ عملية التعليم يف الفصل من قبل املدرس وتفاعل الطالب مع 

 عند جتريب الكتاب للمستوى األول يف اء عملية التعلم والتعليماللغة العربية أثندرس 
  الفترة الصباحية يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا

 
 االختبار -٤

مدى الضابطة والتجربة ملعرفة : البعدي للمجموعتني ستخدم الباحث االختبار ا
ب سلسلة تعليم اللغة جناح تطبيق الكتاب املصاجب لكتاب التعبري للمستوى األول من كت

  .العربية لتنمية مهاريت الكالم والكتابة
  املطلوبة من الطالب جواا أو احلديث عنهاواالختبار عبارة عن جمموعة األسئلة

بوصف الصور أو احلكاية عن السفر اليت قاموا ا أو التعبري عن بعض املواقف اليومية عند 
  السفر

  
 البيانات مصادر -ه 

  :ها كما يلي  و مصادرالبيانات رسم هذه الباحثميكن يانات  البلبيان مصادرو
  بيانااأدوات البحث ومصادرها و

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث الرقم
  مدير املعهد املقابلة ١

  
  

مدرس كتاب التعبري 
يف املتوى األول يف 

  الفترة الصباحية
  

مشكالت تدريس كتاب التعبري 
ومعرفة موقف املعهد األصل للطالب 

  منها
مشكالت تدريس كتاب التعبري 

 تدريسه يف ب وطرقاألصل للطال
تناسب مع ت ليعرف هل الفصل

 القواعد العامة يف التدريس



  
 اخلرباء

واإلجراءات اليت اقترحها املؤلفون 
  لكتب السلسلة

تصحيح الكتاب املصاحب بعد أن مت 
 ألجل الوصو إىل االمتياز يف تأليفه

 اإلعداد
معرفة تقييمام للكتاب املـصاحب       اخلرباء بانةاالست ٢

 يف  وصالحية الكتـاب لالسـتخدام    
 العملية التعليمية

  الطالب املالحظة ٣
 

عند درس التعبري   يفتفاعل الطالب
 العملية التعليمية

نتيجة االمتحان البعدي ملهاريت الكالم      الطالب االختبار  ٤
 والكتابة للمجموعتني

 
  أسلوب حتليل البيانات -و 

  وكميوصفي  : يف حتليل البايانات السابقةأسلوبني استخدم الباحث 
الدراسية املستمدة من  تطويري املادة الوصفي ألجل الباحث األسلوب ستخدم ا

  كتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
 موعةلكتاب املصاحب األسلوب الكمي يف معرفة جناح تنفيذ اواستخدم 

 النتائج األخرية للمجموعتني  باملقارنة بني إمجالوعدم تنفيذه للفئة الضابطة، التجريبية 
  . وباالمتحان التائيئويةاملنسبة بال

 



  الدراسة تنفيذ مراحل -ز 
  :البحث باملراحل التالية مير هذا 

  : مراحل تنفيذ البحث التطويري –أوال 
  

  إعداد املادة التعليمية                   تمجع البايانا         

                        املستمدة من كتاب التعبرياملتعلقة بتحديد املشكالت      
  
  

   مراجعة اخلرباء                            تصحيح املادة             
  لالستفادة من آراءهم وخربام         اليت سبق إعدادها من قبل       

  
  
  مراجعة اخلرباء                 تطبيق بعض املواد              

    للمرة الثانية وتقوميام      لفئة قليلة من الطالب      
       

  
  

  تصحيح املادة                             طباعة املادة التعليمية          
  لثانية للمرة ا                                                    

  
  :وهذه املراحل بالتفصيل كاآليت 

مجع البايانات املتعلقة بتحديد املشكالت عند استخدام كتاب التعبري لتعليم  .١
 مدرس املادة، بإجراء املقابلة مع املدير والطالب املبتدئني يف املعهد

إعداد املادة التعليمية املستمدة من كتاب التعبري للمستوى األول من كتب  .٢
 ثقافية واللغوية يف ذلك، مبراعاة األسس النفسية والم اللغة العربيةسلسلة تعلي

 لتكون املادة التعليمية م وخربائهم ألجل االستفادة من آرامراجعة اخلرباء .٣
 للناطقني بلغات غري اللغة العربيةمناسبة وموافقة بأسس إعداد الكتاب 



 اء وتصحيحام حسب توجيهات اخلربتصحيح املادة اليت سبق إعدادها من قبل .٤
مسايرة أهداف الكتاب تطبيق املادة التعليمية لفئة قليلة من الطالب ألجل  .٥

 يوهلم وموطريقته بأهدافهم
أخذ ، مع  للمرة الثانية إلبداء املناقشة واملداخلة يف املادة التعليميةمراجعة اخلرباء .٦

ستخدام األخرية منهم، تعبري عن مدى آرائهم يف صالحية الكتاب لالاالتقييمات 
 ألن اخلرباء حيتاجون قد تأخرت فيما بعد، وهذه التقييمات يف العملية التعليمية

 إىل إمعان النظر يف الكتاب
 ، حسب إرشادام يف هذا الشأنتصحيحها للمرة الثانيةمث  .٧
طباعة املادة التعليمة بعد أن أصبحت  قابلة لالستخدام جلميع الطالب يف يف مث  .٨

 ستوى األولجمموعة التجربة يف امل
  

  :التجربة كالنحو اآليت تنفيذ البحث التجرييب، ويكون تصميم : ثانيا 
، وهي املستوى األول من الفترة اختيار اموعة الضابطة وجمموعة التجربة .١

بطريقة هذه العينة ، ويتم اختبار  طالبا١٦اموعتني ، وعدد كل من الصباحية
  بطريقة عشوائيةادة، ويتم االختيار من قبل مدرس املعشوائية

مخسة دروس ، حيث طبق الباحث  التجريةموعةتطبيق املادة اليت سبق إعدادها  .٢
باستخدام الكتاب وجرى تدريس اموعة الضابطة ، من الكتاب املصاحب

يف اليت قام ا الباحث وأما إجراءات التدريس  من قبل املدرس العادي، األصل
  للكتاب املصاحباملعلمدليل اليت رمسها لدراسية  اخلطة اباتباعهي التجربة  فصل

 ، ، بعد متام التجربةاالمتحان البعدي للمجموعتني .٣
 اليت مير عليها تعرب عن املواقف اليومية أسئلة وكان تصميم االمتحان بوضع

   وتعبري موجه وتعبري إبداعي، من وصف صورةالطالب يف يوميام
 الشفهي ملعرفة مدى جناح الطالب يف ، مرة المتحان التعبريواالمتحان مرتان

  مهارة الكالم، ومرة المتحان التعبري التحريري ملعرفة مدى جناحهم يف مهارة الكتابة
حتليل نتائج االمتحان ملعرفة مدى فاعلية الكتاب املصاحب لتنمية   أسلوبكانو

 : بأسلوبني مهاريت الكالم والكتابة



 وفق اجلدول والراسبني من اموعتنيالتاجحني عدد ملعرفة بالنسبة املئوية   -)أ 
 :يت اآل

   -)ب 
 التقدير الدرجة الرقم  

 ممتاز ١٠٠ - ٩٠ ١
 جدا جيد ٨٩ - ٨٠ ٢
 جيد ٧٩ - ٧٠ ٣
 مقبول ٦٩ - ٦٠ ٤
 ضعيف/ راسب  ٥٩ - ٠ ٥

 
، باستخدام  التجربةملعرفة مدى فاعلية) T-tes(بطريقة االمتحان التائي   -)ج 

 :الرمز التايل 
 

  

  

   قيمة املقارنة   =   
  . االختبار البعدي من اموعة التجربةيف ) املتوسط(املقياس املعدل =     
  .طة الضاباموعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط( املقياس املعدل       =  

  . التجربةمن اموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت    = 
  .طة الضاباموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت=     
nموعة التجربةعدد الطلبة يف      =   ١من ا.  
nموعةعدد الطلبة يف       = ٢طة الضابا.  



  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

  
إعداد الكتاب املصاحب إجراءات : املبحث األول 

لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم 
  اللغة العربية

  
مدى فعالية استخدام كتاب مصاحب : املبحث الثاين 

لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم 
  بية لتعليم مهاريت الكالم والكتابةاللغة العر

  
  مناقشة نتائج البحث: املبحث الثالث 



   

٢

  املبحث األول
  إعداد الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األولإجراءات 

  من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
  :عند إجراءات هذا الكتاب املصاحب قد مر الباحث باخلطوات التالية 

 البايانات املتعلقة بتحديد املشكالت عند اسـتخدام        مجع: اخلطوة األوىل   
  .كتاب التعبري لتعليم الطالب املبتدئني يف املعهد

 ،يف هذه اخلطوة قابل الباحث مدير معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا            
عبد الباسط، وهو متخرج من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف كلية           : واسم املدير   

 م، مث مديرا للمعهد من سـنة        ٢٠٠١ وقد عمل مدرسا يف املعهد منذ سنة         الشريعة،
  . إىل اآلن، وعنده خربة طويلة يف تعليم اللغة العربية٢٠٠٩

ناشـر  :  واسم املدرس    وقابل الباحث مدرس كتاب التعبري للمستوى األول،      
ة متخرج من معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف قسم الـشريعة يف سـن            وهو  ،  الدين

 م، وعمل مدرسا يف املعهد منذ سنة واحدة، ودرس كتاب التعبري هذا، خالل              ٢٠٠٨
مستويني سابقني لطالب املستوى األول، وهو قد تعلم هذا الكتاب عندما كان طالبا             

  .يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا، إذن عنده خربة مع الكتاب طالبا ومعلما
  : ع الباحث أن يستنتج ما يلي استطامن املقابلة السابقة 

من الطالب واملدرسني يف تعلم وتعلـيم كتـاب التعـبري           توجد الشكاوى    -) ١
للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية يف املعهد، ألن مـؤلفي        

 الكتاب مدرسون من العرب، ولذا يأيت املوضوع األول منه السفر بالطائرة
السفر بالطائرة مـن املواقـف الـصعبة        املوقف التعليمي الذي حيتوي على       -) ٢

 للطالب، ألم مل ميارسوها، قل أن يتوقع ممارستها يف املستقبل



   

٣

 قل أن مير عليها الطالب يف حيام، مثل جواز   بعض كلمات الكتاب األصل    -) ٣
السفر، بطاقة املغادرة، تأشرية الدخول، تأشرية اخلـروج، وغريهـا مـن            

 طالبالكلمات اخلاملة يف حياة كثري من ال
أن هدف تعليم اللغة العربية هو تزويد الطلبة بالقدرة على اسـتعمال هـذه       -) ٤

، اللغة شفويا وحتريريا ألجل فهم اإلسالم فهما صحيحا من مصادره األصلية          
 ال جمرد التواصل كما هدف إليه الكتاب األصل

واملعهد قد واجه املشاكل والعوائق يف حتقيق هذا اهلدف، يف الفروق الفردية             -) ٥
برية بني الطالب، ويف كفاءة تدريس بعـض املدرسـني، ويف الكتـاب     الك

التعليمي نفسه، واملعهد حياول التغلب على هذه املشاكل، بامتحان الطالب          
اجلدد امتحانا تصنيفيا، وبتدريب املدرسني، ولكن املعهد مل يقم بتطوير أي           

مام حممد  كتاب من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية اليت أصدرا جامعة اإل          
بن سعود اإلسالمية بالرياض، ولذا يرجو الباحث أن يكـون قـد سـاهم          

 .إسهاما نافعا يف وضع حل جلانب من هذه املشاكل القائمة
كتاب التعبري كتاب جيد يف جماله، ولكنه يليق أن يستخدم للطالب املبتدئني             -) ٦

 الذين ليس هلم عهد باللغة العربية مثل طالب املعهد
  يوجه إىل الطالب اإلندونيسيني على وجه اخلصوص، ولكنه        الكتاب التعبري    -) ٧

يوجه إىل طالب جاؤوا إىل معهد اللغة يف جامعة حممد بن سعود اإلسالمية             
الطالب الـذين   كتاب التعبري كتاب يوجه إىل      : ، أو بتعبري آخر     يف الرياض 

لذين واليوجه إىل الطالب ا   ،  لغة ثانية يتعلمون اللغة العربية يف الدول العربية       
 لغة أعجميةيتعلمون اللغة العربية 

 ليتناسب مع الطالب    حباجة ماسة إىل التطوير   ولذا يرى الباحث أن الكتاب      
   والنفسية واللغوية، من الناحية الثقافيةاإلندونيسيني
  



   

٤

إعداد املادة التعليمية املستمدة مـن كتـاب التعـبري          : اخلطوة الثانية   
   اللغة العربيةللمستوى األول من كتب سلسلة تعليم 

   ميالدية٢٠١١ مايو من السنة ١٥ أبريل إىل ١٨وهذه اخلطوة تبدأ من 
عن املراحل اليت مر عليها عند إعداد هـذا         ويف هذا اال حتدث الباحث      

 تطويرا لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة           الكتاب املصاحب 
  العربية لغري الناطقني ا

  
 .ع النصوص اخلاصة وأمناط التدريباتمرحلة مج -١

وهي أوىل املراحل اليت قد مر ا الباحث يف إعداد هذا الكتاب املصاحب،             
ويف هذه املرحلة حدد الباحث املواقف اليومية اليت يتوقع أن مير ا الدارسون والـيت               

ـ           ف هـو  حيتاجون ممارسة اللغة العربية فيها، وهي السفر بالقطار واحلافلة، وهذا املوق
موقف أساسي للكتاب، مث حدد نوع املفردات املناسبة للدارسني، وهـي املفـردات             

املفاهيم  اليت حياجوا، وأنواع التراكيب اللغوية الشائعـةاملتعلقة بالسفر ما، مث حدد    
خـصائص   املناسبة للبيئة احمللية احمليطـة ـم، مث درس           الثقافية واملالمـح احلضارية  

، كما قدمت قبل قليل، وكذلك أخـذ     ب النفسية املختلفـة عندهم   الدارسني واجلوان 
 يف إعداد الكتب واملـواد      كتب تعليم اللغة العربية لألجانب    يف اعتباره االستفادة من     

التعليمية، مثل الكتاب األساسي تأليف الدكتور أمحد رشدي طعيمة وآخرين يف كونه            
تدريبات، ومثل الربنامج احلاسويب    يكثر الصور وسيلة لإليضاح أو تسهيال يف إجراء ال        

Rosetta Stone و Talk Nowيف تعليم اللغة العربية بالصور .  
 
 مرحلة ختطيط خريطة العمل – ٢

يف هذه املرحلة رسم الباحث  العمل الذي سيمر عليه يف إعداده للكتـاب              
، حيث خطط أن تكون موضوعات الكتاب مثل الكتاب األصل، وهـو أن            املصاحب
 الوحدات والدروس، حبيث يعاجل مهارات متعددة يف درس واحد مع التركيز        يتبع نظام 



   

٥

، ابتداء مـن    قرائيةعلى مهاريت الكالم والكتابة، وأن تكون النصوص حوارية مث قطعا           
عرض الكلمات اجلديدة، مث نصوص حوارية، مث تراكيب، مث تدريبات عليها كالمـا             

 مث تدريبات اتصالية مع التدرج إىل تعبري        استيعابية أسئلةوكتابة، مث نصوص قرائية، مث      
  .إبداعي، ولعبة لغوية يف آخر الدرس

وأما تدريس األصوات، فهناك كتاب خاص يتناوهلا، وهو الكتـاب الثـاين    
  للسلسلة كما جاء بيانه يف الفصل الثاين من هذه الرسالة

أى ر الباحث   ستعماهلا يف الكتاب املصاحب، فإن    وأما املفردات اليت قد مت ا     
ما كتبه الدكتور رشدي أمحد طعيمة يف كتابه األسس املعجمية والثقافيـة وحـاول              

  .استخدام جل هذه الكلمات، باإلضافة إىل كلمات استخدمها الكتاب األصل
وأما التراكيب النحوية، فقد عرضها الباحث كما ورد يف الكتاب األصـل            

 تدريباا مع زيادة الصور يف      وعدل يف بعضها مراعاة للتدرج يف التعليم، وزاد يف عدد         
  كثري من مواضعها 

  
 )سودة أو مرحلة إعداد امل( مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية  - ٣

ما قـد مت     الباحث بكتابة مسودة للكتاب املصاحب ك      قامويف هذه املرحلة    
ختطيطه من قبل يف حاسوبه، ابتداء من عرض الكلمات اجلديدة، مث نصوص حواريـة              

 الكتاب األصل، مع تطوير يف مواضع منها، مث تراكيب حنوية وصـرفية،             مستمدة من 
وتدريباا، ونصوص قرائية، وأسئلة عنها، وتدريبات تعبري إبداعي، ولعبة لغوية، مـع            
مراعاة زمن التدريس، واألهداف اليت أراد الوصول إليها لغوية كانـت أم ثقافيـة،              

رس، وإجراءات تدريس الكتاب، ولقد اعتمد والوسائل التعليمية اليت يستعان ا يف الد      
  يف كتابته للكتاب أن يكتبه مباشرة يف احلاسوب

 
  ) الكتابتبييض( مرحلة الكتابة الفعلية  - ٤



   

٦

، ويف  منـها وبعد أن قام الباحث بالكتابة األولية، أعاد النظر يف كل صفحة         
ء فيها، أي يف    وصحح كل األخطا  ويف كل مجلة مت تركيبها،      كل كلمة قد مت تأليفها،      

وهلـم  واإلمالئية كتابتها، ويف حجم حروفها، وصحتها من الناحية اللغوية والنحوية،    
  جرا

 
   للمرة األوىلمراجعة اخلرباء: اخلطوة الثالثة 

  ٢٠١١ مايو ١٨إىل  مايو  ١٥وهي تبدأ من 
 استعان الباحث بثالثة خرباء، وهم األستاذ الدكتور حممـد          ةويف هذه اخلطو  

ل عبد اهللا، والدكتور نصر الدين إدريس جوهر، والدكتور مفتاح اهلـدى            علي الكام 
مع املناقـشة وأخـذ     ابتداء من   ومل أزل أراجعهم حوايل شهر واحد مرة بعد أخرى،          

 هـذه  ويفاخلربات واملداخالت منهم، وقد استفاد الباحث استفادة كبرية من آرائهم،      
  :ما يلي  اخلرباءاخلطوة أشار 

 لتطوير بشكل واضحجماالت احتديد    -) أ (
  والداللية والنحوية واألخطاء اإلمالئيةتصحيح املواد اللغوية  -)ب (
 تعيني من يقدم إليه الكتاب بشكل واضح  -)ج (

  
  تصحيح املادة اليت سبق إعدادها من قبل : اخلطوة الرابعة 

ابتداء  بتصحيح املواد اليت أشار إليها اخلرباء الثالثةيف هذه املرة قام الباحث 
   إىل آخر مساء هذا اليوم ميالدية٢٠١١ من مايو ١٨ تاريخ اخلميس صباح يوممن 

  
  تطبيق املادة التعليمية لفئة قليلة من الطالب: اخلطوة اخلامسة 
مخسة من على  جرب الباحث الكتاب الذي سبق إعداده يف هذه اخلطوة

ار ، وكان طريقة اختيار الطالب أن الباحث خيت من املستويات املتعددةطالب املعهد
  .، ومسحوا أنفسهم للتجربةطالب موجودين يف حرم املعهد



   

٧

 والباحث طبق الدرس األول فقط من الكتاب التطبيق ساعة ونصفومدة 
 ٢٠١١ مايو ٢٠تاريخ ، يف اجلمعةوذلك يف صباح يوم . املصاحب

، ولكنه وجدت  والطالب متحمسون يف متابعة الدرسطيبةوكانت النتيجة 
عرض املواد اللغوية عند  ويف تدرج  ويف شكل احلروفاإلمالءبعض األخطاء يف 

  . مث الفعل الثالثي حيب بدأ الدرس بالفعل غري الثالثي إىل الضمائر املتصلةإسناد الفعل
  

  مراجعة اخلرباء للمرة الثانية: اخلطوة السادسة 
   ميالدية٢٠١١ من مايو سنة ٢١وهي يف يوم السبت، تاريخ 

خلرباء الثالثة ألجل املناقشة من نتيجة التطبيق راجع الباحث ايف هذه املرة 
، فأشاروا إيل بتحويل الدرس من وأخذ آرائهم يف ذلكللفئة القيليلة من الطالب 

، وأشاروا إيل أيضا بوضع األفعال يف الثالثي إىل الرباعي، مث اخلماسي، مث السداسي
   مثالاجلمل التامة حيث يكون الفعل متعديا

ل على التقييمات من اخلرباء تعبريا عن آرائهم يف مدى أن حيصوأراد الباحث 
، ولكن يف هذه الفترة حصل صالحية الكتاب املصاحب لالدريس من الناحية النظرية

، وهو من األستاذ الدكتور حممد علي اخلبري األول فقط الباحث على التقييم من 
، شاكل كانت عندمها، وأما اخلبريان اآلخران فقد تأخر تقييمهما ملالكامل عبد اهللا

، ومن اخلبري ٢٠١١ يوليو ٦حيث حصلت على التقييم من اخلبري الثاين يف تاريخ 
، وذلك علما بأن الباحث اليزال يراجع اخلرباء ٢٠١١ من يوليو ٧الثالث يف تاريخ 

  ، وتنتهي املراجعة قبيل انتهاء العملية التجريبية يف الفصليف هذه املدة
  

   للمرة الثانيةح الكتاب املصاحبتصحي: اخلطوة السابعة 



   

٨

 ٢٢يف صباح يوم األحد يف تاريخ        الكتاب املصاحب مث قام الباحث بتصحيح     
، حسب إشارات اخلرباء وتوجيهام يف       ميالدية، إىل مساء هذا اليوم     ٢٠١١من مايو   
  هذا اال
  

 طباعة املادة التعليمية: اخلطوة الثامنة 
مساء يوم االثنني، تاريخ احب ابتداء من  الكتاب املصمث قام الباحث بطباعة

، ألجل تطبيقه يف  إىل مساء يوم الثالثاء يف اليوم الذي يليه٢٠١١ من مايو ٢٣
  التجربة للمستوى األول يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا

  



   

٩

صاحب لكتاب التعبري للمستوى    املكتاب  العلية استخدام   ا ف جتريب: الثاين  املبحث  
  من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتعليم مهارة الكالم والكتابةاألول 

 اختيار اموعة الضابطة وجمموعة التجربة - ١
 طالبا،  ١٦وهي املستوى األول من الفترة الصباحية، وعدد كل من اموعتني           

ويتم اختبار هذه العينة بطريقة عشوائية، ويتم االختيار من قبل مدرس املادة بطريقـة              
  يةعشوائ

 
 تطبيق املادة اليت سبق إعدادها موعة التجرية - ٢

 ابتداء من  موعة التجربةطبق الباحث مخسة دروس من الكتاب املصاحب
،  ميالدية٢٠١١ من يونيو ٦تاريخ يوم االثنني  من مايو إىل ٢٥يوم األربعاء تاريخ 

العادي، وجرى تدريس اموعة الضابطة باستخدام الكتاب األصل من قبل املدرس 
وأما إجراءات التدريس اليت قام ا الباحث يف فصل التجربة هي باتباع اخلطة 

  الدراسية اليت رمسها دليل املعلم للكتاب املصاحب
، وفضل بيانات املالحظة للعملية التعليمية يف الفصلوفيما يلي عرض 

 ومناسبتها لتقييمات من صحتهاالتحقق  ألجل الباحث تفصيل هذه البيانات
  بعدهاداخل احلجرة الدراسية لتفاعل الطالب الباحث 

  اللقاء األول
   دقيقة١٠٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 

   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ من مايوا ٢٥وهو يف يوم األربعاء، يف تاريخ 
  الدرس األول

  إجراءات السفر
  :ستخدمة يف الفصل الوسائل التعليمية امل

  السبورة ٤



   

١٠

 القلم ٥
 الكتاب املصاحب ٦
 احلاسوب واملؤشرات ٧
 powerpoint: الربنامج احلاسويب  ٨

الطريقة االنتقائية، حيث مجع املعلم بني طريقة القواعد :   الطريقة املستخدمة
والترمجة، وطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة، بغية الوصول إىل استخدام الطريقة 

 املباشرة



   

١١

   دقائق١٥: ملقدمة ا
  يدخل املدرس يف الفصل دوء .١
 يعد احلاسوب وما يتعلق به .٢
 يعد السبورة مع كتابة البسملة .٣
 يسلم على الطالب وهو جييبون .٤
يدخل املدرس يف الدرس بإلقاء األسئلة عن سفر الطالب من قريتهم إىل  .٥

 يةاملعهد حيث يركبون القطار، أو احلافلة، أو الطائرة، أو الدراجة النار
   دقيقة٨٥ :العرض 

 :يبدأ الدرس بشرح الكلمات اجلديدة خبطوات آتية  ٤
  على الشاسة بوسيلة ) أسبوع(يعرض املعلم كلماتpower point 
 يقرأ املعلم الكلمة قراءة جهرية منوذجية، والطالب يستمعون 
 يقرأ املعلم الكلمة ويرددها الطالب 
  أسبوع(يعرض املعلم صورة تبني معىن كلمة( 
 عرض املعلم مجلة مفيدة تبني املراد من الكلمةمث ي 
 مث ينتقل إىل الكلمة الثانية والثالثة إىل آخر الكلمة يف الكلمات اجلديدة 

 :تدريس احلوار، ومير تدريسه كما يلي  ٥
          يقرأ املعلم احلوار قراءة منوذجية واضحة والطالب يستمعون ويغلقون

 كتام
 ددونيقرأ املعلم احلوار والطالب مجيعا ير 
 يقسم املعلم الطالب إىل قسمني، قسم يردد بعده، وقسم يستمع 
              يأمر القسم األول أن يقوم بدور حممود، والقسم الثاين يقـوم بـدور

 رشيد



   

١٢

               يأمر املدرس طالبا أن يقوم بدور حممود، و طالبا آخر أن يقوم بـدور
رشيد، مث يأمر غريمها مثل ذلك، مث آخرين، إىل أن يشعر املـدرس             

 الب يألفون احلواربأن الط
            يصحح املدرس تصحيحا فوريا، عندما خيطئ طالب يف نطق حـرف

من احلروف احلروف، كمثال عندما خيطئ الطالب يف قراءة كلمـة           
بدون مد يف حرف احلاء، ويبني بأن النطق مهم جدا، وكذا           " حافلة"

وسبب اخلطأ يف مثـل     . ، باملد يف حرف النون    "نعم"يف نطق كلمة    
املد اليوجد يف اللغة األم للطالب، لذلك خيطئـون         هذا ألن حرف    

 كثريا يف املد وعدمه
             ألن "وعند االنتهاء من قراءة الطالب احلوار، يسأل طالب عن تعـبري

 .مؤنثا، ال مذكرا" قريبة"، ملاذا نستخدم كلمة "سورابايا قريبة
           يلقي املدرس هذا السؤال للطالب حىت يتشاوروا يف اإلحابة، فأجاب

ألن سـورابايا اسـم   : "، وأجاب آخر    ......"ألن  : "هم  واحد من 
 ".للمكان

              مث يبني املدرس بأن كلمة سورابايا من العلم، واألعالم مؤنثـة، إال إذا
 كان علما ملذكر، وإن كان فيه تاء املربوطة، مث يأيت بأمثلة تبني املراد

، وهي ٣ و ٢تدريبات التعبري الشفهي بني الطالب، ص  ٦
ىل تعويدهم استخدام أدوات االستفهام تدريبات دف إ

 مع استخدام اسم اإلشارة ،"مىت"، و"كيف"، و "ما": 
 هذا أو هذه

 يأمر املدرس طالبا أن يقوم بدور الطالب األول وآخر أن يقوم             -) أ (
 بدور الطالب الثاين، مث جيريان احلوار كما ورد يف الكتاب 
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ملـدرس  وطريقة اختبار الطالب طريقة عشوائية حيث اليتقيد ا         -)ب (
بترتيب جلوس الطالب وال حـسب ورود أمسـائهم يف كـشف            

 .احلضور
 يصحح املدرس أجابات الطالب مباشرة، ويقوم بتعزيز فوري هلا  -)ج (

تدريس تدريبات العرض، وتـدريبات علـى األمنـاط          ٧
وتدريبات العرض دف إىل تعريف الطالب بالتراكيب       

عد النحوية والصرفية، ويقصد منهم التطبيق، البيان القوا      
النحوية، وشرحها شـرحا مطـوال، وميـر تدريـسها         
باخلطوات اآلتية، وأما تدريبات األمنـاط يقـصد ـا          

 .تدريبهم على التراكيب اليت مت تدريسها يف العرض
 يقرأ املدرس اجلمل مثىن قراءة واضحة، والطالب يستمعون  -) أ (
 يقرأ املدرس اجلمل ويرددها الطالب بعده  -)ب (
تدريسها، وهي إسناد األفعـال إىل      يشرح املعلم التراكيب املراد       -)ج (

 ضمائر الفاعل، وتغرياا يف األفعال املاضية شرحا موجزا
مث ينتقل إىل تدريبات األمناط من التدريب األول، مث الثـاين، مث              -) د (

الثالث، وجيري إجراء التدريبات بدون مشكلة، واليوجد خطأ من         
 الطالب إال التتعتع يف اجلواب

اين، وهو تدريس التركيـب إلجابـة       مث ينتقل إىل التركيب الث      -)ه (
، واجلواب مثبت، مع إسناد الفعل إىل ضـمائر         "هل"السؤال بـ   

 الغائب للمذكر واملؤنث املفردين) أو املفعول به(املنصوب 
يقرأ املدرس التركيب مثىن، والطالب يستمعون، مث يكـررون،           -)و (

 ويشرح املعلم التركيب شرحا موجزا
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درس طالبا أن يقرأ السؤال واآلخر      ينتقل إىل التدريبات، ويأمر امل      -)ز (
 جييب عليه، واليوجد أي خطأ وتتعتع منهم يف هذا

مث ينتقل إىل التركيب الثالث، وهو تدريس إسناد حروف اجلـر             -)ح (
إىل ضمائر املفرد الغائب للمذكر واملؤنث، حيث يقرأ املعلم اجلمل        

 مثىن، والطالب يستمعون، مث يكررون، مث يشرح املعلم التركيب
تقل إىل التدريبات مثل سابقه، واليوجد أيضا أي خطـأ يف           مث ين   -) ط (

 هذا
مث ينتقل إىل التركيب الرابع، وهو تدريس اجلملة املثبتة واجلملة            -)ي (

املنفية، وطريقة حتويل اجلميلة من اإلثبات إىل النفي، حيث حيث          
يقرأ املعلم اجلمل مثىن، والطالب يستمعون، مث يكررون، مث يشرح       

 املعلم التركيب
ينتقل إىل التدريبات مثل سابقه، ويوجد هنا خطأ يف حتويـل           مث    -)ك (

إىل الفعل املضارع، فيصحح املعلم اجلواب      " أكمل"الفعل املاضي   
 بعد السؤال واجلواب مع الطالب

تدريس النص القرائي، وهو عبارة عن حتويـل احلـوار           ٨
 :السابق إىل قطع نثرية، ومير تدريسه باخلطوات التالية 

لمات اجلديدة بنفس الطريقة اليت يتبعهـا يف شـرح          يشرح املعلم الك   - أ 
 الكلمات يف تدريس احلوار

يقرأ املدرس النص مرة، قراءة منوذجية جهريـة واضـحة، مـع              -  ب 
 اإلصغاء من الطالب واالنتباه الشديد منهم

 يقرأ املدرس النص ويكررها الطالب  -  ج 
يقرأ الطالب النص قراءة سرية، وينهاهم املدرس حتريك الـشفتني      - د 

 ارة باألصابع يف كلمات مقروءةواإلش
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يطلب املدرس من طالب أن يقرأ النص قراءة جهرية، مث من طالب           -  ه 
 آخر مثل ذلك

 واليوجد عندهم أي مشكلة يف فهم الكلمات ومعانيها يف النص  -  و 
 أسئلة لالستيعاب ٩

 يأمر املدرس الطالب بأن يغلقوا كتبهم مجيعا - أ 
ال على الفور،   يلقي املدرس السؤال األول إىل طالب، وجييب السؤ         -  ب 

مث إىل الثاين والثالث وهكذا إىل آخر األسئلة، بطريقة عـشوائية            
 كما تقدم

 وجييب كل الطالب األسئلة بالسهولة، واليوجد اخلطأ منهم فيها  -  ج 
 تدريبات التعبري الشفهي ١٠

يأمر املدرس طالبا أن يقرأ السؤال كما ورد يف الكتاب، وجييب هـو              -١
 األخري، وهي عبـارة عـن       السؤال، هكذا من السؤال األول إىل     

 أسئلة لتعريف الطالب عن نفسه، وكيفية ذهابه إىل املعهد
 مث يأمر طالبا ثانيا أن حيذو حذوه، مث طالبا ثالثا مثل ذلك -٢
 مث يأمر طالبا آخر أن يعرف نفسه بدون إجابة األسئلة -٣
وكل الطالب يعرفون عن أنفسهم بالسهولة وبطالقة مقبولة مع نطق           -٤

 صحيح للحروف
راء األلعاب اللغوية، وهي تقصد إىل تنميـة الثـروة          إج ١١

اللغوية للطالب بطريقة جذابة، مير تدريسها بـاخلطوات     
 :اآلتية 

 )ب(و ) أ: (يقسم املدرس الطالب إىل جمموعتني   -) أ (
يشرح املعلم طريقة إجراء اللعبة كما ورد يف كتاب املعلم، وهي             -)ب (

 "اذكر املرادف"لعبة 
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  : يشمل ما يلي هوو  دقائق،٥وهو يف االختتام، 
، وهو التدريب الرابـع يف      يعطي املدرس الواجب املرتيلي للطالب      -) أ (

، على أن يأتوا بـه يف       ١٠ والتدريب الثالث يف صفحة      ٦صفحة  
 اللقاء القادم

يغري املدرس الطالب بأن يكون أكثر محاسة وتفاعال يف الدرس             -)ب (
 القادم

 ويلقي السالم عليهم وخيرج من الفصل  -)ج (
  

  الثايناللقاء 
   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : دأ الدرس يف الساعة ب

   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٥ – ٢٧وهو يف يوم اجلمعة يف تاريخ، 
  الدرس الثاين

  مكتب احلجزيف 
كانت خطوات التعليم يف هذا الدرس كاخلطوات املتبعة يف الدرس األول، وقد            

 بني املدرس والطالب، وخاصة يف ربط الدرس احلايل بالدرس          حصل السؤال واجلواب  
السابق بتذكريهم عما قد درسوه يف اللقاء السابق بأسلوب الـسؤال واجلـواب، ويف    

  هذه احلصة أمر املدرس الطالب أن جيمعوا الواجب املرتيل ليصححه املعلم يف مكتبه
روس عن حتويل   وهذا درس فيه نوع من الصعوبة يف الكتاب األصل، إذ فيه د           

األفعال من املاضي إىل املضارع مث إىل األمـر، يف الثالثـي والربـاعي واخلماسـي                
والسداسي، مث حتويلها إىل املصدر يف مجيع هذه األوزان، ويف خربة الباحـث كـان               
تدريس هذا الباب يف السنوات املاضية يف ثالث حصص، ولكن عند استخدام هـذا              

يف حصتني فقط، فتخفيف املشقة الذي يـستهدف        الكتاب املصاحب، انتهى الدرس     
  إليه هذا الكتاب ناجح إىل حد ما، وكذا يف تفهيم الطالب للدرس
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ويف هذا الدرس استخدم املعلم الساعة احلائطية لتعليم الطالب عـن الـساعة             
وشجع الطالب أن يذهبوا إىل املعمل أو إىل املكتبة حيث يكون فيهما برنامج حاسويب         

talk nowه درس عن الساعة بأسلوب مشوق ممتاز وفي  
  

  الثالثاللقاء 
   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 

   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٥ – ٣٠وهو يف يوم االثنني يف تاريخ، 
  الدرس الثالث

  السفر) صالة(يف و 
س كاخلطوات املتبعة يف الدرس السابق،      كانت خطوات التعليم يف هذا الدر     

وزع املدرس كراسات الواجب املرتيل اليت قد متت تصحيحها يف          وبدأ الدرس بعد أن     
مكتبه، وهو يستخدم اسلوب التصحيح املفصل ويأمر الطالب أن يكتبوا هذا الواجب            

  .مرة أخرى إن أخطأوا 
 تعليم تكـاليف    ويف هذا الدرس يستخدم املعلم فئات العمالت الروبية عند        

  أجرة املواصالت واألسعار
 ٢٨ويف هذا الدرس أمر املدرس أن ينسخ الطالب النص احلواري يف صفحة       

يف كراسام يف مخسة عشر دقيقة مع تغيري رشيد مبحمد وحممود، فكانت النتيجة كما    
  :يلي 
انتهى طالبان من الكتابة يف عشرة دقائق، ولكن أخطأ الطالبان يف اجلواب              -) أ (

 ظن بأن السؤال هو حتويل رشيد إىل رشيد وحممد وحممودإذ ي
 انتهى طالبان من الكتابة يف إحدى عشرة دقيقة، وجواما صحيح مجيعا  -)ب (
انتهى مخسة طالب من الكتابة يف ثالثة عشر دقيقـة، وأخطـأ طالبـان                -)ج (

 وأصاب ثالثة
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 انتهى طالب من الكتابة يف أربعة عشر دقيقة وأصاب اجلواب  -) د (
 س عشرة دقيقة وأصاب اجلواب أيضاانتهى طالب يف مخ  -)ه (
  والباقي مل ينته من الكتابة يف هذا الوقت احملدد  -)و (

  
  اللقاء الرابع

   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 
   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٦ - ١وهو يف يوم األربعاء يف تاريخ، 

  الدرس الرابع
  االستقبال) صالة (يف و

يف هذا الدرس شرح املدرس كيفية كتابة احلـروف املقتـصرة يف اللغـة              
باحلروف العربية، وعند ) جي يت كا  : (، وهي تكتب مثل هذا      JTK: اإلندونيسية مثل   

تدريس التراكيب النحوية يف حتويل الفعل إىل اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي جيري              
أن الطالب يفهمون طريقة التحويل بسهولة، وهـو مـن          الدرس على ما يرام، وهو      

األمور الصعبة عند تدريس الكتاب األصل، وكذا عند تدريبها يف مجل مفيـدة مـع               
واستعماهلا يف االتعبري الوظيفي بوضعها يف تعبريات موجهة، وكذا عند تدريب الطالب         

در الـصريح،   أي املصدر املؤوول إىل مص    ) الفعل املضارع + أن  (على حتويل أسلوب    
 اليعاين الطالب كثريا من املشاكل، وكذا عند أداء التمرينات

وإجراء اللعبة يف هذا الدرس أفضل من الدروس السابقة من ناحية محاسـة             
) أ(الطالب يف املتابعة ويف حصول الدرجات لكل من الفريقني،حيث حصل الفريـق             

 على مثاين درجات) ب(على عشر درجات، وحصل الفريق 
  

  اخلامساء اللق
   دقيقة١١٥السابعة والنصف وينتهي يف التاسعة والربع، أي : بدأ الدرس يف الساعة 
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   يف احلصة األوىل والثانية٢٠١١ – ٦ – ٦وهو يف يوم االثنني يف تاريخ، 

  الدرس اخلامس
  احلافلة العامةمع سائق 

هذا الدرس أعاد املدرس كراسات تدريبات الطالب، وشرح للطـالب          يف  
حيحات السابقة ويناقشهم يف هذا مناقشة شاملة ونظروا هل الطـالب قـد            عن التص 

  صحح كراسام بكتابة األجوبة الصحيحة بدال من األجوبة اخلاطئة
ويكون إجراء اللعبة اللغوية يف هذا الدرس ممتاز حيث تفاعل الطالب مجيعا            

  "فكرة بدون كالم"يف هذه اللعبة وهي لعبة 
 فضل من لقائ إىل لقاء يليهوهكذا يكون جريان الدرس أ

  وفيما يلي جممل آراء الباحث يف هذه العملية التعليمية داخل احلجرة التعليمية
  

أنواع   الرقم  تقييمات اللقاءات
  األنشطة

  نقاط املالحظة
  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول

  اإلمجال

  ٤،٢  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  التفاعل للتعلم
جابة التفاعل إل 

  األسئلة
٤،٨  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  

اجلرأة إللقـاء   
  األسئلة

٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  

اجلرأة للتقـدم   
أمام الزمالء يف   

  الفصل

٤،٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  

ــة   ١ محاسـ
  الطالب

اجلرأة إلجابـة   
األسلئة فيما بني   

٤،٤  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  
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  الطالب
التعبري باللغـة   

  العربية
ــارات   ٢  ٣،٨  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣ ابتك

الطــالب 
إلقاء األسـئلة     وإبداعهم

  اللغة العربيةب
٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  

ــى  ــز عل التركي
  التعلم

ــوال   ٣  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥ أحـ
  الفصل

  ٤  ٥  ٤  ٤  ٣  ٤  حيوية الفصل
،٤  ٤،٣  املعدل

٢  
٤،٣  ٤،٧  ٤،٣  ٤،٣

٦  
،٨٧  ٩٤  ٨٦  ٨٤  ٨٤  ٨٦  ويةالنسبة املئ

٢  
  

  
  االمتحان البعدي للمجموعتني، بعد متام التجربة -ج 

 اختبار مهارة الكالم  - أ 
التجربة والـضابطة يف    : لبعدي ملهارة الكالم للمجموعتني     تحان ا معقد اال ان

، وهو امتحان طويل يبدأ مـن   ميالدية٢٠١١ من يوين سنة ٨يوم األربعاء، يف تاريخ     
الساعة السابعة والنصف، يف احلصة األوىل وميتد إىل ما بعد وقـت الراحـة، أي إىل                

احث مبدرس املادة يف إلقـاء       دقيقة، ويستعني الب   ١٥٠احلصة الثالثة يف املعهد، حوايل      
  .األسئلة إىل بعض الطالب، وهو يسجل احلوار بينه وبينهم بآلة التسجيل

مث كان على الباحث أن يقيم هذه احلوارات اليت تتم بينه وبني الطالب 
وكذا يف اختبار مهارة –بنفسه، علما بأن وضع هذه األسئلة يف اختبار مهارة الكالم 
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ة مدرس املادة، حيث يتفادى الباحث عدم رضا املدرس  باستشار-الكتابة اآليت
  .تم عرضها يف السطور اآلتيةسيباألسئلة، وكذا يف وضع هذه الدرجات اليت 
  

   االختبار  درجات تصنيفدليل 
 التقدير الدرجة الرقم  

 ممتاز ١٠٠ - ٩٠ ١
 جدا جيد ٨٩ - ٨٠ ٢
 جيد ٧٩ - ٧٠ ٣
 مقبول ٦٩ - ٦٠ ٤
 يفضع/ راسب  ٥٩ - ٠ ٥

  
 وحتليلها ومناقشتهانتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالم  عرض بيانات   - أ 

  ملهارة الكالمجمموعة التجربة لطالبنتائج عرض  -)١
الزمن   املفردات  النطق  الطالقة  أمساء الطالب  الرقم

  )دقيقتني(
جمموع 
  الدرجات

  التقدير

  ممتاز  ٩٥  ٢٤  ٢١  ٢٥  ٢٥  أغوس يوليانتو  ١
  ممتاز  ٩٥  ٢٥  ٢١  ٢٥  ٢٤  أوسين مبارك  ٢
  ممتاز  ٩٦  ٢٥  ٢٢  ٢٥  ٢٤  إيكانتو ستياوان  ٣
  ممتاز  ٩٣  ٢٣  ٢٢  ٢٥  ٢٢  خري األنوار  ٤
  جيد  ٧٩  ١٨  ١٩  ٢٢  ٢٠  روليان شاه  ٥
  جيد جدا  ٨٨  ٢٢  ٢١  ٢٤  ٢١  سوغيارتو  ٦
  ممتاز  ٩٧  ٢٥  ٢٢  ٢٥  ٢٥  عبد الغفار  ٧
  جيد جدا  ٨٣  ١٨  ٢٠  ٢٥  ٢٠  عني الرفيق  ٨



   

٢٢

  جيد جدا  ٨٦  ١٧  ٢١  ٢٥  ٢٣  فوزان عظيمان  ٩
  جيد جدا  ٨٨  ٢٤  ١٩  ٢٣  ٢٢  حممد حليل  ١٠
  جيد جدا  ٨١  ١٨  ٢٢  ٢٢  ١٩  حممد محزة  ١١
  جيد  ٧٢  ٢٠  ٢١  ٢١  ٢٠  مصباكري  ١٢
  جيد جدا  ٨٤  ١٩  ٢٢  ٢٢  ٢١  مفتاح العفيف   ١٣
  راسب   ٥٨  ٢٠  ١٩  ٢١  ٢٠  موالنا إسحاق  ١٤
  ممتاز  ٩٤  ٢٥  ٢١  ٢٥  ٢٥  نانانج خاشعني  ١٥
  ممتاز  ٩٨  ٢٥  ٢٣  ٢٥  ٢٥  وافق امليزان  ١٦

  جيد جدا  ٨٦،٨          معدل الدرجات
  
 الضابطة ملهارة الكالمجمموعة  لطالبعرض نتائج  -)٢

الزمن   املفردات  النطق  الطالقة  أمساء الطالب  الرقم
  )دقيقتني(

جمموع 
  الدرجات

  التقدير

  راسب  ٥٨  ٢٠  ١٢  ٢١  ١٥  أندي سوكارجو  ١
إيريك سنتا   ٢

  سوسيال
  راسب  ٤٩  ٩  ١٢  ١٦  ١٢

  راسب  ٥٩  ١١  ١٤  ٢١  ١٣  إيكانتو ستياوان  ٣
إيلي ستياوان   ٤

  بودي
  مقبول  ٦١  ١٤  ١٢  ٢٠  ١٥

  راسب  ٥٨  ١٥  ١٢  ٢٠  ١١  توفيق  ٥
  مقبول  ٦٢  ١٥  ١٤  ١٩  ١٤  دانو هاديانتو  ٦
  جيد  ٧٢  ١٦  ١٥  ٢٢  ١٩  رمحة يوليانتو  ٧
  جيد   ٦٨  ١٤  ١٥  ٢٢  ١٧  زين اهللا  ٨
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  راسب  ٤٦  ٨  ٩  ١٩  ١٠  سفر الدين  ٩
  راسب  ٥١  ٩  ١٠  ٢٠  ١٢  سوتومو  ١٠
  مقبول  ٦٢  ١٢  ١٧  ١٩  ١٤  عرفان أمري لطفي  ١١
  راسب  ٥٥  ١٠  ١٥  ١٨  ١٢  فريمان كوسيادي  ١٢
كتوت طانطاوي   ١٣

  حيىي
  راسب  ٥٢  ١٢  ١٢  ١٨  ١٠

  راسب   ٥٤  ١٠  ٩  ١٩  ١٦  لطفي  ١٤
  راسب  ٥٩  ١١  ١٢  ٢١  ١٧  حممد راشد  ١٥
  راسب  ٥٨  ٩  ١٥  ١٩  ١٥  حممد هاركام  ١٦

  راسب  ٥٧،٩          معدل الدرجات
  

 نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكالمحتليل ومناقشة   - ب 
 التحليل بالنسبة املئوية - )١

 مناقشة وحتليل دراجات االمتحان البعدي للمجموعة التجربة  -)أ (
من اجلدول السابق يستطيع الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية املعربة عنها           

  :يف األرقام كما يلي 
 طـالب، أي    ٧: لى درجة االمتيـاز     عدد الطالب الذي حصلوا ع     -) ١(

٤٣،٧٥%  
 طالب، أي ٦: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد جدا  و -) ٢(

٣٧،٥ %  
 ١٢،٥طالبان، أي : عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد  و -) ٣(

% 
 غري موجود: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة مقبول  و -) ٤(
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  % ٦،٢٥رسب طالب واحد من هذه اموعة، أي  و -) ٥(
: جيد جدا، حيث حـصلوا علـى        : قدير العام موعة التجربة     والت -) ٦(

 درجة، علما بأن الباحث يستخدم الرمز اآليت ملعرفة معدل الدرجات       ٨٦،٨
 األخرية لالمتحان السابق 

  رجات الطالبجمموع د=     معدل الدرجات
   عدد طالب اموعة الضابطة        

 
  :ضح هذا البيان واجلدول اآليت يو

  
  التقدير  النسبة املئوية عدد الطالب الدرجة  الرقم  

  ممتاز  % ٤٣،٧٥ ٧ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا  %٣٧،٥ ٦ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد  %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣
  مقبول  %٠ ٠ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب  %٦،٢٥ ١ ٥٩ - ٠ ٥

 
 مناقشة وحتليل دراجات االمتحان البعدي للمجموعة الضابطة  -)ب (

دول السابق يستطيع الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية املعربة عنها          من اجل 
  :يف هذه األرقام كما يلي 

 ٠: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة االمتياز  -) ١(
 ٠: عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد جدا  و -) ٢(
  %١٢،٥طالبان، أي :  عدد الطالب الذي حصلوا على درجة جيد  -) ٣(
 ١٩ طـالب، أي     ٣: لى درجة مقبول    عدد الطالب الذي حصلوا ع     -) ٤(

% 



   

٢٥

  %٦٨،٥ طالبا، أي ١١: وعدد الطالب الراسبني يف هذه اموعة  -) ٥(
: راسب، حيث حـصلوا علـى   : والتقدير العام للمجموعة الضابطة      -) ٧(

 درجة، علما بأن الباحث يستخدم الرمز اآليت ملعرفة معدل الدرجات       ٥٧،٩
 األخرية لالمتحان السابق 

  رجات الطالبموع دجم=     معدل الدرجات
   عدد طالب اموعة الضابطة        

 
 :واجلدول اآليت يوضح هذا البيان 

  التقدير  النسبة املئوية عدد الطالب الدرجة  الرقم  
  ممتاز  %٠ ٠ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا  %٠ ٠ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد  %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣
  مقبول  %١٩ ٣ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب  %٦٨،٥ ١١ ٥٩ - ٠ ٥

  
  املقارنة بني نتائج اموعتني  -)ج (

وفيما يلي عرض املقارنة بني درجـات االمتحـان للمجموعـة التجربـة         
  :واموعة الضابط بالنسبة املئوية 

اموعة  الدرجة الرقم
 التجربة

النسبة 
  املئوية

اموعة 
  الضابطة

النسبة 
  املئوية

  التقدير

  ممتاز   %٠  ٠  % ٤٣،٧٥  ٧ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا   %٠  ٠   %٣٧،٥ ٦ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد   %١٢،٥  ٢   %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣



   

٢٦

  مقبول   %١٩  ٣   %٠ ٠ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب   %٦٨،٥  ١١   %٦،٢٥ ١ ٥٩ - ٠ ٥
  

نرى من هذا اجلداول اليت سبق عرضها أن عدد الطالب الذين حتصلوا على 
يوجد طالب واحد من اموعة الضابطة االمتياز من اموعة التجربة سبعة، يف حني ال

من حتصل عليها، والذي حصل على التقدير جيد جدا من اموعة التجربة ستة، يف 
حني اليوجد طالب واحد من اموعة الضابطة حتصل عليها، والذي حصل على 
التقدير جيد من جمموعة التجربة طالبان، ومن اموعة الضابطة طالبان أيضا، والذي 

 على التقدير مقبول غري موجود من جمموعة التجربة، ومن اموعة الضابطة حصل
ثالثة، والذي حصل على التقدير راسب أو ضعيف طالب واحد من جمموعة التجربة، 

  .وأحد عشر طالبا من اموعة الضابطة
 
 )T-test(التحليل بطريقة االمتحان التائي  -) ٢(

 يف التحليلاستخدم الباحث الرمز اآليت 

 

  
   والتجربة للمجموعة الضابطةتحان البعدي ملهارة الكالم  االميجة الفرق مننت

D٢ D= X -Y Y= جتربة  X=ضابطة N 
١ ٦٨ ٩٥ ٢٧ ٧٢٩ 
٢ ٤٩ ٩٥ ٤٦ ٢١١٦ 
٣ ٥٩ ٩٦ ٣٧ ١٣٦٩ 



   

٢٧

٤ ٦١ ٩٢ ٣١ ٩٦١ 
٥ ٥٨ ٧٩ ٢١ ٤٤١ 
٦ ٦٢ ٨٨ ٢٦ ٦٧٦ 
٧ ٧٢ ٩٧ ٢٥ ٦٢٥ 
٨ ٦٨ ٨٣ ١٥ ٢٢٥ 
٩ ٤٦ ٨٦ ٤٠ ١٦٠٠ 
١٠ ٥١ ٨٨ ٣٧ ١٣٦٩ 
١١ ٦٢ ٨١ ١٩ ٣٦١ 
١٢ ٥٥ ٨٢ ٢٧ ٧٢٩ 
١٣ ٥٢ ٨٤ ٣٢ ١٠٢٤ 
١٤ ٥٤ ٨٠ ٢٦ ٦٧٦ 
١٥ ٦١ ٩٦ ٣٥ ١٢٢٥ 
١٦ ٥٨ ٩٨ ٤٠ ١٦٠٠ 

١٥٧٢٦∑D
٤٨٤ =٢ ∑D= ١٤٢٠∑Y= ٩٣٦∑X= جمموع 

 معدل ٥٨.٥ ٨٨.٧٥ ٣٠.٢٥ ٩٨٢.٨٧٥
  
 
 

بطة املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اموعتني الضا : اجلدول 
  والتجربة

(X٢)٢ (X١)٢ X٢ Xضابطة  ١ 
)X٢( 

 N )X١(تجربة 

١ ٩٥ ٦٨ ٦.٢٥- ٩.٥- ٣٩.٠٦٢٥ ٩٠.٢٥ 



   

٢٨

٢ ٩٥ ٤٩ ٦.٢٥- ٩.٥ ٣٩.٠٦٢٥ ٩٠.٢٥ 
٣ ٩٦ ٥٩ ٧.٢٥- ٠.٥- ٥٢.٥٦٢٥ ٠.٢٥ 
٤ ٩٢ ٦١ ٣.٢٥- ٢.٥- ١٠.٥٦٢٥ ٦.٢٥ 
٥ ٧٩ ٥٨ ٩.٧٥ ٠.٥ ٩٥.٠٦٢٥ ٠.٢٥ 
٦ ٨٨ ٦٢ ٠.٧٥ ٣.٥- ٠.٥٦٢٥ ١٢.٢٥ 
٧ ٩٧ ٧٢ ٨.٢٥- ١٣.٥- ٦٨.٠٦٢٥ ١٨٢.٢٥ 
٨ ٨٣ ٦٨ ٥.٧٥ ٩.٥- ٣٣.٠٦٢٥ ٩٠.٢٥ 
٩ ٨٦ ٤٦ ٢.٧٥ ١٢.٥ ٧.٥٦٢٥ ١٥٦.٢٥ 
١٠ ٨٨ ٥١ ٠.٧٥ ٧.٥ ٠.٥٦٢٥ ٥٦.٢٥ 
١١ ٨١ ٦٢ ٧.٧٥ ٣.٥- ٦٠.٠٦٢٥ ١٢.٢٥ 
١٢ ٨٢ ٥٥ ٦.٧٥ ٣.٥ ٤٥.٥٦٢٥ ١٢.٢٥ 
١٣ ٨٤ ٥٢ ٤.٧٥ ٦.٥ ٢٢.٥٦٢٥ ٤٢.٢٥ 
١٤ ٨٠ ٥٤ ٨.٧٥ ٤.٥ ٧٦.٥٦٢٥ ٢٠.٢٥ 
١٥ ٩٦ ٦١ ٧.٢٥- ٢.٥- ٥٢.٥٦٢٥ ٦.٢٥ 
١٦ ٩٨ ٥٨ ٩.٢٥- ٠.٥ ٨٥.٥٦٢٥ ٠.٢٥ 

٧٧٨       
٢ ) X٢∑(  

٦٨٩         
٢)  X١∑(  

      ٩٣٦        
 )X٢∑(  

١٤٢٠    
)X١∑(  

 جمموع

 معدل ٨٨.٧٥ ٥٨.٥     ٤٣.٠٦٢٥ ٤٨.٦٢٥
 
 

موعتني الضابطة حتليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على املقارنة بني ا
  والتجربة



   

٢٩

اعتمد الباحث يف هذا التحليل على نتيجة االختبار البعدي وحدها، ألا 
مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اموعة التجربة وتأثري املتغري التابع يف 

لالختبار البعدي )  X١( وقبل أن حيللها رسم الباحث عالمة . اموعة الضابطة
مث بدأ الباحث .  لالختبار للمجموعة الضابطة)X٢(التجربة، وعالمة للمجموعة 

  :بالتحليل كما يلي
   =  بالرمز  X١ معرفة متوسط  -) ١(
 

    =  بالرمز  X٢ معرفة متوسط  -) ٢(
  x١ = M١ – X١  بالرمز x١معرفة نتيجة   -) ٣(
  x٢ = M٢ – X٢  بالرمز x٢معرفة نتيجة   -) ٤(
   ٢ مث جيمع وينالx١ارتقاء درجة ثانية  -) ٥(
   ٢ مث جيمع وينالx٢ارتقاء درجة ثانية  -) ٦(
 : بالرمز t٠معرفة  -) ٧(

  

  

   قيمة املقارنة   =     
  .  التجربةاالختبار البعدي من اموعةيف ) املتوسط(املقياس املعدل =     
  .طة الضاباموعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط( املقياس املعدل       =  

  .من اموعة التجربةائج من عدد التنوعي يف كل النت    = 
  .طة الضاباموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت=     
nموعة التجربةيف عدد الطلبة      =   ١من ا.  
nموعةعدد الطلبة يف       = ٢طة الضابا.  

  



   

٣٠

 :اجلدول وجد الباحث البيانات اآلتية  ومن هذا
  

X١٤٢٠  = ∑١    X٩٣٦  = ∑٢   N = ١٦  
X٦٨٩ =  ∑١٢    X٧٧٨ = ∑٢٢  

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل
 =    =   = ٨٨،٧٥  

 =    =   = ٥٨،٥  

  : بالرمزt٠وحساب 
  

  

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

 

من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن املتوسط من اموعة التجربة 
)M١ ( موعة الضابطة ٨٨،٧٥هوواملتوسط من ا )Mء  ودرجة تا٥٨،٥هو ) ٢
)tمث حسب الباحث ١٢،٢٣٥٣٧هو ) ٠ ،dfبالرمز  :df = (N١ + N٢) – وحصل ٢ 

   .٣٠ = ٢-) ١٦+١٦: (على 



   

٣١

وقد اتضح ) t-table(يف اجلدول التائي ) t(يرجع إىل قيمة ) ٣٠(مث هذا العدد 
% ١ وعند مستوى الداللة ٢،٠٤٢٢٧تدل % ٥أن درجة التاء عند مستوى الداللة 

يف ) t(أكرب من درجة تاء ) t٠(ث أن درجة تاء حساب  فعرف الباح٢،٧٥٠٠٠تدل 
  . ) (٢،٧٥٠٠٠<١٢،٢٣٥٣٧>٢،٠٤٢٢٧: (اجلدول

انطالقا على حساب نتيجة األخرية عرف الباحث أن هناك فرقا واضحا بني 
. نتيجة االختبار البعدي للمجموعتني التجربة والضابطة بعد عملية تعليم املادة املصممة

م املادة املصممة لتعليم مهارة الكالم فعاّل وأحسن تأثريا من وبعبارة أخرى أن استخدا
  .التعليم باستخدام الكتاب غريها 

 
 اختبار مهارة الكتابة  - ب 

 التجربة والـضابطة يف      :عقد االمتحان البعدي ملهارة الكتابة للمجموعتني     ان
  ميالدية، من الساعة السابعة والنـصف ٢٠١١ من يويل سنة   ٩يوم اجلمعة يف تاريخ،     

  ، أي يف احلصة األوىل والثانية يف املعهد يف الساعة التاسعة متاماانتهىصباحا، و
  وفيما يلي عرض نتائج هذه االمتحان وحتليلها ومناقشتها

 عرض نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكتابة  -)١(
 عرض نتائج االمتحان البعدي موعة التجربة - )أ 

 
  ةاملالحظ  التقدير  الدرجة  أمساء الطالب  الرقم

    ممتاز  ٩٢  أغوس يوليانتو  ١
    ممتاز  ٩٩  أوسين مبارك  ٢
    جيد جدا  ٨٧  إيكو فراستيو  ٣
    جيد جدا  ٨٩  خري األنوار  ٤
    جيد  ٧٢  روليان شاه  ٥



   

٣٢

    ممتاز  ٩٢  سوغيارتو  ٦
    جيد جدا  ٨٩  عبد الغفار  ٧
    ممتاز  ٩٥  عني الرفيق  ٨
    جيد جدا  ٨٢  فوزان عظيمان  ٩

    ممتاز  ٩٠  حممد حليل  ١٠
    ممتاز  ٩٧  حممد محزة  ١١
    مقبول  ٦٦  مصباكري  ١٢
    ممتاز  ٩٠  مفتاح العفيف عبده  ١٣
    راسب  ٥٠  موالنا إسحاق  ١٤
    ممتاز  ٩٥  نانانج خاشعني  ١٥
    ممتاز  ٩٢  وافق امليزان  ١٦

    جيد جدا  ٨٦،١  معدل الدرجات
 

 عرض نتائج االمتحان البعدي موعة الضابطة - )ب 
  املالحظة  التقدير  الدرجة  أمساء الطالب  الرقم

    راسب  ٤١  أندي سوكارجو  ١
    راسب  ٢٤  إيريك سنتا سوسيال  ٢
    راسب  ٥٤  إيكو فراستيو  ٣
    مقبول  ٦٥  إيلي ستياوان بودي  ٤
    راسب  ٥٥  توفيق  ٥
    مقبول  ٦٩  دانو هاديانتو  ٦
    جيد  ٧٥  رمحة يوليانتو  ٧
    جيد  ٧٧  زين اهللا  ٨



   

٣٣

    راسب  ٣٥  سفر الدين  ٩
    سبرا  ٤٢  سوتومو  ١٠
    مقبول  ٦٥  عرفان أمري لطفي  ١١
    راسب  ٥١  فريمان كوسيادي  ١٢
    راسب  ٤٤  كتوت طانطاوي حيىي  ١٣
    راسب  ٤٧  لطفي  ١٤
    مقبول  ٦٠  حممد راشد  ١٥
    جيد  ٤٧  حممد هاركام  ١٦

    راسب  ٥٣،٢  معدل الدرجات
  
 

 نتائج االمتحان البعدي ملهارة الكتابةومناقشة حتليل  - ١
 ئويةالتحليل بالنسبة امل  - )أ 

 مناقشة نتائج االمتحان البعدي موعة التجربة -)٢(
من اجلدول السابق يستطيه الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية مـن هـذه             

  :األرقام 
:  طالب، والنسبة املئوية هلـم  ٩: عدد الطالب الذين حصلوا على االمتياز     -) ١

  أي ستة ومخسني من املئة % ٥٦،٢٥
 طالب، والنـسبة    ٤:  جيد جدا    وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة      -) ٢

 ، أي تسعة عشر من املئة %٢٥: املئوية هلم 
  % ٦،٢٥وحصل طالب واحد على الدرجة جيد، أي  -) ٣
  % ٦،٢٥وحصل طالب واحد على الدرجة مقبول، أي أي  -) ٤
  % ٦،٢٥حصل طالب واحد على الدرجة راسب أو ضعيف أي  -) ٥



   

٣٤

جيـد  : موعة   أي إن تقدير ا    ٨٦،١: ومعدل الدرجات موعة التجربة      -) ٦
  جدا

  
 مناقشة نتائج االمتحان البعدي للمجموعة الضابطة -)٣(

من اجلدول السابق يستطيه الباحث أن يستخلص النقاط اآلتية مـن هـذه             
  :األرقام 

 عدد الطالب الذين حصلوا على االمتياز غري موجود -) ١(
 وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة جيد جدا غري موجود -) ٢(
  % ١٩ طالب، أي ٣: لوا على الدرجة جيد وعدد الطالب الذين حص -) ٣(
  %٢٥ طالب، أي ٤وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة مقبول،  -) ٤(
 طالب، أي   ١٠وعدد الطالب الذين حصلوا على الدرجة راسب أو ضعيف           -) ٥(

٥٦%  
   أي راسب٥٣،٢ومعدل الدرجات للمجموعة الضابطة  -)٦(

 
 املقارنة بني نتائج اموعتني -)٤(

رنة بني درجـات االمتحـان للمجموعـة التجربـة      وفيما يلي عرض املقا   
  :واموعة الضابط بالنسبة املئوية 

  
اموعة  الدرجة الرقم

 التجربة
النسبة 
  املئوية

اموعة 
  الضابطة

النسبة 
  املئوية

  التقدير

  ممتاز   %٠  ٠   %٥٦ ٩ ١٠٠ - ٩٠ ١
  جيد جدا   %٠  ٠   %١٩ ٣ ٨٩ - ٨٠ ٢
  جيد   %١٩  ٣   %١٢،٥ ٢ ٧٩ - ٧٠ ٣



   

٣٥

  مقبول   %٢٥  ٤   %٦،٢٥ ١ ٦٩ - ٦٠ ٤
  راسب   %٥٦  ٩   %٦،٢٥ ١ ٥٩ - ٠ ٥

  
نرى من هذا اجلدول أن عدد الطالب الذين حتصلوا علـى االمتيـاز مـن         
جمموعة التجربة تسعة، يف حني أنه اليوجد طالب واحد من اموعة الـضابطة مـن             

 ثالث، يف حني    حتصل عليه، والذي حصل على التقدير جيد جدا من جمموعة التجربة          
اليوجد طالب واحد من اموعة الضابطة حتصل عليه، والذي حتصل على التقـدير             
جيد من اموعة التجربة طالبان، ومن اموعة الضابطة ثالثة، والذي حصل علـى             
التقدير مقبول طالب واحد من جمموعة التجربة، ومن اموعة الضابطة أربعة، والذي            

ب أو ضعيف طالب من جمموعة التجربة، وتسعة طالب مـن         حتصل على التقدير راس   
  .اموعة الضابطة

 
  التحليل بالرمز التائي -ب 

  

   والتجربة للمجموعة الضابطةتحان البعدي ملهارة الكالم  االميجة الفرق مننت
  

(X٢)٢ (X١)٢ X٢ Xضابطة  ١     
  )X٢(  

     جتربة
 )X١(  

N 

١ ٩٢ ٤١ ٥.٩٤- ١٢.١٩ ٣٥.٢٥ ١٤٨.٥٤ 
٢ ٩٩ ٢٤ ١٢.٩٤- ٢٩.١٩ ١٦٧.٣٨ ٨٥١.٩١ 
٣ ٨٧ ٥٤ ٠.٩٤- ٠.٨١- ٠.٨٨ ٠.٦٦ 

٤ ٨٩ ٦٥ ٢.٩٤- ١١.٨١- ٨.٦٣ ١٣٩.٥٤ 
٥ ٧٢ ٥٥ ١٤.٠٦ ١.٨١- ١٩٧.٧٥ ٣.٢٩ 

٦ ٩٢ ٦٩ ٥.٩٤- ١٥.٨١- ٣٥.٢٥ ٢٥٠.٠٤ 



   

٣٦

٧ ٨٩ ٧٥ ٢.٩٤- ٢١.٨١- ٨.٦٣ ٤٧٥.٧٩ 
٨ ٩٥ ٧٧ ٨.٩٤- ٢٣.٨١- ٧٩.٨٨ ٥٦٧.٠٤ 
٩ ٨٢ ٣٥ ٥١.٠٦ ١٨.١٩ ٢٦٠٧.٣٨ ٣٣٠.٧٩ 
١٠ ٩٠ ٤٢ ٣.٩٤- ١١.١٩ ١٥.٥٠ ١٢٥.١٦ 
١١ ٩٧ ٦٥ ١٠.٩٤- ١١.٨١- ١١٩.٦٣ ١٣٩.٥٤ 
١٢ ٦٦ ٥١ ٢٠.٠٦ ٢.١٩ ٤٠٢.٥٠ ٤.٧٩ 
١٣ ٩٠ ٤٤ ٣.٩٤- ٩.١٩ ١٥.٥٠ ٨٤.٤١ 
١٤ ٥٠ ٤٧ ٣٦.٠٦ ٦.١٩ ١٣٠٠.٥٠ ٣٨.٢٩ 
١٥ ٩٥ ٦٠ ٨.٩٤- ٦.٨١- ٧٩.٨٨ ٤٦.٤١ 
١٦ ٩٢ ٤٧ ٥.٩٤- ٦.١٩ ٣٥.٢٥ ٣٨.٢٩ 

جممو ١٣٧٧ ٨٥١ ٤٧ ٠ ٥١٠٩.٨١ ٣٢٤٤.٤٣٨
 ع

 معدل ٨٦.٠٦ ٥٣.١٩ ٢.٩٤ ٠.٠٠ ٣١٩.٣٦ ٢٠٢.٧٨

  
 

  

  :ومن هذا اجلدول وجد الباحث البيانات اآلتية 
X١٣٧٧  = ∑١    X٨٥١  = ∑٢    N = ١٦  

X٥١٠٩،٨١ =  ∑١٢   X٣٢٤٤،٤٣٨ = ∑٢٢  
  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل

 =    =   = ٨٦،٠٦٢٥  

 =    =   = ٥٣،١٨٢٥  



   

٣٧

  : بالرمزt٠وحساب 
  

  

  
 

  
 

  
 

  
  

  
 

من احلساب السابق قد حصل الباحث على أن املتوسط من اموعة التجربة 
)M١ ( م١٣٧٧هووعة الضابطة  واملتوسط من ا)M( ودرجة تاء ٨٥١هو ) ٢t٠ (

:  وحصل على ٢ – (N٢ + N١) = df:  بالرمزdf، مث حسب الباحث ٥،٥٧٢٩٣هو
)٣٠ = ٢-) ١٦+١٦.   

وقد اتضح ) t-table(يف اجلدول التائي ) t(يرجع إىل قيمة ) ٣٠(مث هذا العدد 
% ١اللة  وعند مستوى الد٢،٠٤٢٢٧تدل % ٥أن درجة التاء عند مستوى الداللة 

يف ) t(أكرب من درجة تاء ) t٠( فعرف الباحث أن درجة تاء حساب ٢،٧٥٠٠٠تدل 
  . ) ٢،٧٥٠٠٠<٥،٥٧٢٩٣>٢،٠٤٢٢٧: (اجلدول

نتيجة األخرية عرف الباحث أن هناك فرقا واضحا بني الانطالقا على حساب 
. ملصممةنتيجة االختبار البعدي للمجموعتني التجربة والضابطة بعد عملية تعليم املادة ا

وبعبارة أخرى أن استخدام املادة املصممة لتعليم مهارة الكتابة فعاّل وأحسن تأثريا من 
  .التعليم باستخدام الكتاب غريها 



   

٣٨

  املبحث الثالث
  مناقشة نتائج البحث

بعد ما سبق عرضه عرف الباحث أن الكتاب املصاحب له فعاليته يف تنميـة              
، ويف هـذا    مر بن اخلطاب العايل يف سورابايا     مهاريت الكالم والكتابة لطالب معهد ع     

 يف هـذا التطـوير مبناقـشة        حث أن يناقش النتائج اليت وصل إليها      أحب البا العجالة  
واالستبانة   آرائهم وتقييمام للكتاب   االستبانة اليت وزعها إىل اخلرباء لتكون تعبريا عن       

 مث الطـالب ألجـل      اليت وزعها ملدير املعهد ومدرس كتاب التعبري للمستوى األول        
  .تشريكهم يف األمر واستشارم يف املوضوع

  
 مناقشة استبانة اخلرباء وتقييمام  - أ 

وفيما يلي عرض تقييمات اخلرباء الثالث وحتليلها ومناقشتها، علمـا بـأن            
  :البحث يتبع اخلطوات اآلتية يف عرض هذه التقييمات، وهي 

 معرض آراء اخلرباء كما كانت يف ورقة التحكيم منه -١
معرفة املعدل لتقييمام مبعرقة اموع من مجيع التقييمات مقـسمة بعـدد             -٢

 اخلرباء، وهم ثالثة
معرفة تقييمات كل من اخلرباء يف جمموعة واحدة من بنود األسئلة مبعرفـة              -٣

 جمموع تقييماته مقسمة بعدد بنود األسئلة يف تلك اموعة
وعة واحدة مبعرفة جمموع    معرفة معدل تقيمات كل بنود بنود األسئلة يف جمم         -٤

مجيع التقييمات يف تلك اموعة مقسمة بعـدد بنـود األسـئلة يف تلـك          
 اموعة، وهذه النقاط األربعة معروضة يف اجلداول االحقة

معرفة تقييمات كل خبري جلميع بنود األسئلة من مجيع اموعـات، وهـي       -٥
عـدد  مبعرفة جمموع كل معدل التقييمات من كل جمموعـات مقـسمة ب           

 اموعات، وهي تسع جمموعات



   

٣٩

معرفة املعدل األخري لتقييمات مجيع اخلرباء مبعرفة جمموع معدل كل خـبري             -٦
 جلميع جمموعات األسئلة مقسمة بعددهم، وهم ثالثة

  :وها هو عرض تقييمات كل خبري هلذا الكتاب املصاحب وتصديقهم له وهم 
  )أ(الذي يرمز له بـ األستاذ الدكتور حممد علي الكامل عبد اهللا، وهو   - أ 
  )ب(، وهو الذي يرمز له بـ الدكتور نصر الدين إدريس جوهر -  ب 
  )ج(، وهو الذي يرمز له بـ الدكتور مفتاح اهلدى  -  ج 

   :الدرجاتدليل 
  جيد:   ٤        رديء جدا:    ١
  جيد جدا:   ٥        رديء:   ٢
 متوسط:   ٣
 

   تقوميات عامة للكتاب–أوال 
  البنود  الرقم  اءدرجات التقييم من اخلرب

  عدلامل  ج  ب  أ
حجم الكتاب وعدد صفحاته مناسبان   ١

 للمستوى 
٤،٣٣  ٤  ٤  ٥  

  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ٢
  ٣،٦٧  ٤  ٤  ٤  الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له  ٣
  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ لدارسنيا تناسب عمر التعليميةاملادة   ٤
  ٤،٠٠  ٤  ٤  ٤  تراعي لغة الكتاب مراحل منو الطالب  ٥
خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية واللغوية   ٦

 والثقافية
٤،٣٣  ٥  ٤  ٥  

  ٥،٠٠  ٥  ٥  ٤ تلتزم نصوص الكتاب بعالمات الترقيم  ٧



   

٤٠

ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة   ٨
 وللدروس

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

مقدمة  الكتاب مستوى / يوضح عنوان   ٩
  املتعلمني اللغوي

٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  

كتاب على فهارس ومالحق تساعد يشتمل ال  ١٠
 على استخدامه

٥،٠٠  ٤  ٥  ٤  

  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٥  يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة  ١١
  ٤،٣٣  ٥  ٥  ٤  يشتمل الكتاب على قائمة بالتراكيب اجلديدة  ١٢
  ٤،٦٧  ٥  ٤  ٤ صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له  ١٣
تتسم الصور بالوضوح والبساطة، والتشويق   ١٤

 الواجلم
٤،٠٠  ٤  ٥  ٣  

  ٤،٣٣  ٥  ٥  ٣ .الصور متفقة مع القيم اإلسالمية   ١٥
  ٤،٣٨  ٤،٥٣  ٤،٥٣  ٤،٠٧   الدرجاتمعدل

  ٨٧،٥٦  ٩٠،٦٧  ٩٠،٦٧  ٨١،٣٣  النسبة املئوية للمعدل

  
  معاجلة املفردات: ثانيا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

الواحد عدد املفردات اجلديدة يف الدرس   ١
 .مناسب

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤  ٤  ٤  ٤ .يتم عرض املفردات بتدرج مقبول  ٢
  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية  ٣
  ٤،٦٧  ٥  ٤  ٥ .يتم عرض املفردات اجلديدة بتراكيب معروفة  ٤



   

٤١

ختتار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على   ٥
 الشيوع

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٧  ٤،٦  ٤  ٤،٢   الدرجاتمعدل
  ٨٥،٣٣  ٩٢  ٨٠  ٨٤  النسبة املئوية للمعدل

  
  معاجلة التراكيب : ثالثا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

عدد التراكيب اجلديدة يف الدرس الواحد   ١
 .مناسب

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤  ٤  ٤  ٤ .يتم عرض التراكيب بتدرج مقبول  ٢
  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٤ . كافيةيتم التدريب على التراكيب بصورة  ٣
  ٤،٦٧  ٤  ٥  ٥ .تقدم التراكيب اجلديدة مبفردات معروفة  ٤
  ٤  ٤  ٤  ٤ .يتم تعزيز التراكيب السابقة بدرجة كافية  ٥
يغطي الكتاب القواعد والتراكيب اللغوية   ٦

 األساسية املناسبة للمستوى
٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٨  ٤،٣٣  ٤،٣٣  ٤،١٧   الدرجاتمعدل
  ٨٥،٥٦  ٨٦،٦٧  ٨٦،٦٧  ٨٣،٣٣  النسبة املئوية للمعدل

  
  :اهتمام الكتاب مبهارة الكالم : رابعا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

  ٥  ٥  ٥  ٥  .يهتم الكتاب مبهارة الكالم  ١



   

٤٢

  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  .تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة   ٢
يتم التدريب عليها من خالل حوارات   ٣

 لفةطبيعية، ومجل خمت
٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

يتم التدريب عليها من خالل مجل متفرقة   ٤
 .يرددها الطالب 

٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

يتم التدريب على التعبري عن املوضوعات   ٥
 .اليت مرت بالطالب 

٤،٦٧  ٥  ٤  ٥  

يتم التدريب على التعبري عن موضوعات   ٦
 .جديدة 

٤  ٤  ٤  ٤  

نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب،   ٧
وعددها كاف  

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤،٤٨  ٤،٥٧  ٤،٥٧  ٤،٢٩   الدرجاتمعدل
  ٨٩،٥٢  ٩١،٤٣  ٩١،٤٣  ٨٥،٧١  النسبة املئوية للمعدل

  
  اهتمام الكتاب مبهارة الكتابة: خامسا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٤ يهتم الكتاب مبهارة الكتابة  ١
ية مث يدرب الكتاب على الكتابة اآلل  ٢

 اإلبداعية
٤  ٤  ٤  ٤  

يتم التدريب على كتابة احلروف العربية   ٣
 وإدراك العالقـة بني شكل احلرف وصوته

٤  ٤  ٤  ٤  

  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤يتم التدريب على كتابة احلروف العربية   ٤



   

٤٣

 متصلة يف مواقعها املختلفة
نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب   ٥

وعددها كاف 
٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٧  ٤،٦٠  ٤،٢٠  ٤  رجاتمعدل الد
  ٨٥،٣٣  ٩٢  ٨٤  ٨٠  النسبة املئوية للمعدل

  
  :معاجلة األمور الثقافية : سادسا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

يقدم الكتاب الثقافة  احمللية واإلسالمية   ١
بصورة مناسبة ومالئمة لعمر الدارسني 

 ومستواهم التعليمي واللغوي

٤،٦٧  ٥  ٤  ٥  

  ٤  ٤  ٤  ٤  احملتوى الثقايف يليب حاجات الدارسني  ٢
  ٤  ٤  ٤  ٤ .يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم   ٣
  ٤  ٤  ٤  ٤  .احملتوى ثري باملفردات اإلسالمية الشائعة   ٤
نصوص الكتاب تتفق وتتكامل مع مفاهيم   ٥

  الثقافة اإلسالمية
٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٢٠  ٤،٤٠  ٤  ٤،٢٠   الدرجاتمعدل
  ٨٠  ٨٨  ٨٠  ٨٤  سبة املئوية للمعدلالن

  
  :نصوص الكتاب : سابعا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ



   

٤٤

حيتوي الكتاب على عدد مناسب من   ١
 النصوص احلوارية

٤،٦٧  ٤  ٥  ٥  

طول احلوارات والقطع مناسب للمرحلة   ٢
 .وللدرس

٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

اقف حوارات الكتاب مأخوذة من املو  ٣
 اليومية الشائعة الواقعية

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

ترتبط النصوص يف الكتاب باهتمامات   ٤
 املتعلم وخرباته

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

تتصف نصوص الكتاب باجلاذبية والتشويق   ٥
. 

٤  ٤  ٤  ٤  

املعلومات اليت تضمنتها نصوص الكتاب   ٦
  .صحيحة ودقيقة 

٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  

  ٤،٣٩  ٤،٦٧  ٤،٣٣  ٤،١٧   الدرجاتمعدل
  ٨٧،٧٨  ٩٣،٣٣  ٨٦،٦٧  ٨٣،٣٣  ة املئوية للمعدلالنسب

  
  األنشطة والتدريبات: ثامنا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

عدد  التدريبات يف الكتاب ويف كل درس   ١
 مناسب 

٥  ٥  ٥  ٥  

حيتوي الكتاب على عدد مناسب من   ٢
 التدريبات االتصالية

٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  

  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ طة والتدريبات عمر الطالبتناسب األنش  ٣



   

٤٥

  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤ تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  ٤
  ٤  ٤  ٤  ٤ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  ٥
  ٤،٣٣  ٥  ٤  ٤  تتسم األنشطة بالتنوع والتجديد  
تقود النشاطات املقترحة إىل حتقيق املهارات   ٦

 اللغوية
٤،٣٣  ٥  ٥  ٥  

  ٨٧،٦٢  ٩١،٤٣  ٨٨،٥٧  ٨٢،٦٦   الدرجاتمعدل

  
  :كتاب ودليل املعلم : تاسعا 

  البنود  الرقم  درجات التقييم من اخلرباء
  عدلامل  ج  ب  أ

يقدم كتاب املعلم معلومات كافية حول   ١
 األهداف و احملتوى

٥  ٥  ٥  ٥  

يعني كتاب املعلم املعلم على رسم اخلطة   ٢
 اليومية و الفصلية

٤،٣٣  ٤  ٥  ٥  

علم بسهولة االستخدام يتصف كتاب امل  ٣
 )غري معقد(

٤،٣٣  ٤  ٤  ٥  

يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة تساعد   ٤
 على تطبيق األنشطة

٤،٦٧  ٥  ٥  ٤  

يزود كتاب املعلم املعلم باقتراحات إلثراء   ٥
 األنشطة

٤  ٤  ٤  ٤  

يعني كتاب املعلم املعلم على توظيف التقنية   ٦
 يف طرائق التدريس

٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  

  ٤،٦٧  ٥  ٥  ٤اب املعلم إرشادات واضحة يتضمن كت  ٧



   

٤٦

 للتقومي
تقيس االختبارات املوجودة يف كتاب املعلم   ٨

 املهارات اللغوية املقررة
٤،٣٣  ٥  ٥  ٣  

  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤ يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية  ٩
  ٤،٤٤  ٤،٤٤  ٤،٧٨  ٤،٢٢   الدرجاتمعدل

  ٨٨،٨٩  ٨٨،٨٩  ٩٥،٥٦  ٨٤،٤٤  النسبة املئوية للمعدل

  
  : ستخلص الباحث ما يلي اول السابق من اجلد
 أي  ٤،٣٨: تقييمات عامة على الكتاب املصاحب من اخلـرباء الثالثـة            -١

٨٧،٥٧%  
تقييمات اخلرباء الثالث على معاجلة الكتاب املصاحب للمفردات اجلديـدة     -٢

وتدرجها وتعزيزها يف دروس الحقة وعرضها يف تراكيـب وشـيوعها يف           
  %٨٥،٣٣ أي ٤،٢٧: االستعمال 

ومعاجلة الكتاب املصاحب للتراكيب اجلديدة املناسبة وعرضها بالتـدرج          -٣
والتدريب عليها وتقدميها وتعزيزها يف دروس الحقة ومشوهلـا للقواعـد           

 ٤،٢٨: والتراكيب األساسية املناسبة ملستوى الطالب العلمي والعمـري         
  %٨٥،٥٧أي 

كيـز هلـذا    اهتمام الكتاب مبهارة الكالم الذي هو عنصر من عنصري التر          -٤
الكتاب من حيث تدرجها والتدريب عليها من خالل مجل متفرقة والتعبري           
يف موضوعات سبق للطالب املرور عليهـا يف حيـام اليوميـة وتنـوع         

  %٨٩،٥٢ أي ٤،٤٨: موضوعتها والتمارين الكافية هلا 
واهتمام الكتاب مبهارة الكتابة وهو العنصر الثاين مـن تركيـز الكتـاب              -٥

حيث تدرج عرضها من الكتابة اآللية إىل اإلبداعية، ربـط          املصاحب من   



   

٤٧

الكتابة وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته، والتمارين الكافية املناسبة          
  %٨٥ أي ٤،٢٧: هلا 

 ابتداء من الثقافة احمللية     واهتمام الكتاب املصاحب ومعاجلته باألمور الثقافية      -٦
 وأا تليب حاجات الطالب     واإلسالمية بشكل مناسب ومالئم مع الدارسني     

  %٨٠ أي ٤،٢٠: وتساعدهم يف حتقيق فهمهم لإلسالم 
وأما نصوص الكتاب املصاحب احلوارية والقرائية من حيث عددها وطوهلا           -٧

وقطعها وارتباطها باملواقف اليومية الواقعيه وارتباطها باهتمامات الدارسني        
  %٨٧،٧٨ أي ٤،٣٩: وخربام السابقة ومجاهلا وتشويقها 

وأما األنشطة والتدريبات اليت حتتويها الكتاب املصاحب من حيث عددها           -٨
 وتنوعهـا وحتقيقهـا     وتنوعها ومناسبتها مع عمر الدارسـني وتعليماـا       

  %٨٧،٦٢: للمهارات املراد تدريبها 
وأما احتواء دليل املعلم على كل ما حيتاج إليه املعلم يف التدريس من حيث               -٩

خلطة اليومية وسهولة استخدامها وتوظيف التقنيـة       حتديد األهداف ورسم ا   
وإرشادات واضحة يف التقومي وقياس االختبارات للمهارات اللغوية املقررة         

  %٨٨،٨٩ أي ٤،٤٤: 
مجيـع  تقيم اخلبري األول األستاذ الدكتور علي الكامل عبد اهللا علـى             -١٠

 %  ٨٣،١ أي ٤،١٦: هذا الكتاب يف تقدم 
مجيـع  على   ن إدريس جوهر على   ور نصر الدي  تقييم اخلبري الثاين الدكت    -١١

 %  ٨٧،١ أي ٤،٣٥:  هذا الكتاب تقدم
هـذا  مجيع تقدم   على  تقييم اخلبري الثالث الدكتور مفتاح اهلدى على         -١٢

  %٩٠،٥ أي ٤،٥٢: الكتاب 
 ة على هذا الكتاب املصاحب    اخلرباء الثالث كل  ملعدل األخري لتقييمات    ا -١٣

 % ٨٦،٩ أي ٤،٣٥ :



   

٤٨

باحث بأن هذا الكتـاب املـصاحب جيـد وصـاحل           ومن هنا استخلص ال   
، حيث تكـون     يف معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا        لالستخدام يف التدريس  

   %٨٦،٩ أي ٤،٣٥النتيجة األخرية من تقييمات اخلرباء 
أو بعبري آخر إن الكتاب املصاحب يراعي األسس اليت البد من مراعاا عند             

ألسس النفسية اليت تتجلى يف مراعـاة احتياجـات         إعداد الكتاب املصاحب، وهي ا    
الثقافية من حيـث    الطالب لتعلم اللغة العربية ومستواهم العمري والعلمي، واألسس         

احتواء املادة على الثقافة احمللية واملواقف اليت يتوقع أن مير عليها الطالب يف حيـام               
والتـدريبات عليهـا     من حيث عرض املفردات والتراكيب       ، واألسس اللغوية  اليومية

 بالتدرج املقبول وتعزيزها يف دروس الحقة
 

 مناقشة استبانة املدير ومدرس كتاب التعبري - ب 
وعرض استبانة مدرس كتاب التعبري يف      ) د(وفيما يلي عرض استبانة املدير      

   تقييما منهما ىل هذا الكتاب املصاحباملستوى األول يف املعهد
 

  ملدير واملدرسدرجات التقييم من ا
  البنود  الرقم

  املعدل  هـ  د
حجم الكتاب وعدد صفحاته مناسبان   ١

  للمستوى
٥  ٥  ٥  

  ٤،٥  ٤  ٥  حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ٢
  ٤  ٤  ٤  الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له  ٣
ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة   ٤

 وللدروس
٤  ٤  ٤  

  ٥  ٥  ٥  صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له  ٥
  ٤،٥  ٣  ٥تتسم الصور بالوضوح والبساطة، والتشويق   ٦



   

٤٩

  واجلمال

عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد   ٧
 .مناسب

٤  ٤  ٤  

  ٤  ٤  ٤ .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية  ٨
  ٤،٥  ٤  ٥  يسهل فهم التراكيب واستخدامها  ٩

  ٥  ٥  ٥  .يهتم الكتاب مبهارة الكالم  ١٠
احلوار ونصوص يسهل تطبيق موضوعات   ١١

  القراءة يف احلياة اليومية
٤،٥  ٤  ٥  

  ٣،٥  ٣  ٤  يهتم الكتاب مبهارة الكتابة  ١٢
يقدم الكتاب الثقافة  احمللية واإلسالمية   ١٣

بصورة مناسبة ومالئمة لعمر الدارسني 
 ومستواهم التعليمي واللغوي

٤،٥  ٤  ٥  

حيتوي هذا الكتاب املصطلحات احلضارية   ١٤
  اإلسالمية الشائعة

 

٤  ٤  ٤  

عدد  التدريبات يف الكتاب ويف كل درس   ١٥
 مناسب

٤،٥  ٤  ٥  

  ٤،٥  ٤  ٥ تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  ١٦
  ٤،٣٨  ٤،١٣  ٤،٦٣ معدل الدرجات  
  ٨٧،٥  ٨٢،٥  ٩٢،٥  النسبة املئوية  
  

يفهم الباحث أن الكتاب صاحل لالستخدام، حيث يـرى         من هذه االستبانة    
 ٩٢،٥:  والنسبة املئوية هلا     ٤١،١٣ و   ٤٦،٦٣: يقيم عليه بالدرجة    املدير واملدرس و  

   %٨٧،٥: ، والنسبة املئوية هلا ٤،٣٨: ، واملعدل لتقييمهما  %٨٢،٥و % 
 



   

٥٠

  املستوى األولطالب استبانة مناقشة   -  ج 
وعددهم  ،لنصف الفصل من طالب جمموعة التجربة     وزع الباحث االستبانة    

   واستشارم يف األمر املصاحب ألخذ آرائهم على الكتابمثانية
  :وهذه أمساءهم مع رموزهم 

 سوغيارتو  - أ 
 عبد الغفار  -  ب 
 نانانج خاشعني  -  ج 
 مصباكري  - د 
 روليانشاه  -  ه 
 أسين مبارك  -  و 
 طالب اليكتب امسه  - ز 
 فوزان عظيمان  -  ح 
  أغوس يوليانتو  - ط 

  وفيما يلي عرض االستبانة، مع حتليلها ومناقشتها



   

٥١

  البنود  الرقم  درجات التقييم من الطالب
  ط  ح  ز  و  هـ  د  ج  ب  أ

  املعدل

  ٤  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٥  ٥  ٣  حجم الكتاب وعدد صفحاته مناسبان للمستوى  ١
  ٤،٢٢  ٥  ٤  ٥  ٥  ٣  ٣  ٥  ٥  ٣  حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى  ٢
  ٤،١١  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٤  الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له  ٣
ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة   ٤

 وللدروس
٤  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ٥  ٣  

  ٤،٨٩  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له  ٥
تتسم الصور بالوضوح والبساطة، والتشويق   ٦

  واجلمال
٤،٥٦  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  

  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٣  ٤  ٤  ٥  ٤ .عدد املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب  ٧
  ٤،٢٢  ٥  ٤  ٥  ٨  ٤  ٣  ٤  ٥  ٥ .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية  ٨
  ٤،٥٦  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  يسهل فهم التراكيب واستخدامها  ٩

  ٤،٧٨  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  .يهتم الكتاب مبهارة الكالم  ١٠



   

٥٢

يسهل تطبيق موضوعات احلوار ونصوص القراءة   ١١
  يف احلياة اليومية

٤،٥٦  ٥  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  

  ٤،٦٧  ٥  ٤  ٤  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٤  يهتم الكتاب مبهارة الكتابة  ١٢
يقدم الكتاب الثقافة  احمللية واإلسالمية بصورة   ١٣

مناسبة ومالئمة لعمر الدارسني ومستواهم التعليمي 
 واللغوي

٤،٢٢  ٥  ٤  ٤  ٥  ٤  ٣  ٤  ٥  ٤  

حيتوي هذا الكتاب املصطلحات احلضارية   ١٤
  اإلسالمية الشائعة

٤،٣٣  ٤  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  

  ٤،٢٢  ٤  ٥  ٥  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٤ اسبعدد  التدريبات يف الكتاب ويف كل درس من  ١٥
  ٤،٣٣  ٤  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥ تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  ١٦
  ٤،٣٥  ٤،٦٣  ٤،١٩  ٤،٤٤  ٤،٤٤  ٤،١٣  ٣،٩٤  ٤،٣٨  ٥  ٤،٠٦ معدل الدرجات  

  ٨٧،١  ٩٢،٥  ٨٣،٨  ٨٨،٨  ٨٨،٨  ٨٢،٥  ٧٨،٨  ٨٧،٥  ١٠٠  ٨١،٣  النسبة املئوية  

الطالب يرون أن الكتاب املصاحب جيد وصاحل لالستخدام لطالب املستوى األول يف معهـد عمـر بـن                  ستخلص الباحث أن    امن اجلدول السابق    
   %٨٧،١ أي ٤،٣٥: اخلطاب سورابايا، حيث أن املعدل األخري لتقييمام 



 الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
  نتائج البحث  -  أ 

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مع حتليلها ومناقشتها يف الفصل السابق            
  :استخلص النتائج اآلتية

مت تطوير كتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغـة            إنه قد    -١
، وقد مر    بالرياض مد بن سعود اإلسالمية   العربية اليت أصدرا جامعة اإلمام حم     

 :هذا التطوير باملراحل اآلتية 
مجع البايانات املتعلقة بتحديد املشكالت عند استخدام كتـاب التعـبري           - )أ 

وهي يف موضوعاته ويف مفرداتـه ويف  ، لتعليم الطالب املبتدئني يف املعهد   
  املوقف األساسية فيه

ب التعبري للمـستوى األول مـن       إعداد املادة التعليمية املستمدة من كتا      - )ب 
وهي مبراعاة األسس النفسية للطـالب      ،  كتب سلسلة تعليم اللغة العربية    

 :باإلضافة إىل أنه قد مر يف إعداده باملراحل اآلتية  ،والثقافية واللغوية
 مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط التدريبات -) ١(
 مرحلة ختطيط خريطة العمل -) ٢(
 )مسودة ( ية مرحلة تعبئة خريطة العمل األول -) ٣(
 )تبييض ( مرحلة الكتابة الفعلية  -) ٤(

 : جل االستفادة من آرائهم وخربام، وهم ثالثةمراجعة اخلرباء أل  -)ج 
األستاذ الدكنور حممد علي الكامل عبد اهللا، والدكتور نصر الدين 

 إدريس جوهر، والدكتور مفتاح اهلدى



اء تصحيح املادة اليت سبق إعدادها من قبل حسب توجيهات اخلرب  -)د 
 وتصحيحام

تطبيق املادة التعليمية لفئة قليلة من الطالب ألجل مسايرة أهداف   -)ه 
 الكتاب وطريقته بأهدافهم وميوهلم

مراجعة اخلرباء للمرة الثانية مع أخذ التقييمات األخرية منهم، تعبري عن   -)و 
 ستخدام يف العملية التعليميةمدى آرائهم يف صالحية الكتاب لال

 انية، حسب إرشادام يف هذا الشأنمث تصحيحها للمرة الث  -)ز 
مث طباعة املادة التعليمة بعد أن أصبحت  قابلة لالستخدام جلميع الطالب              -) ح 

 يف يف جمموعة التجربة يف املستوى األول
 لتنميـة مهـارة الكـالم      ه استخدام وإناملصاحب  ه قد مت جتريب الكتاب      إن -٢

ليته يف الفـصل    لطالب معهد عمر بن اخلطاب العايل يف سوراباياكان له فعا         
 ميالدية، حيث كان التقدير العـام       ٢٠١٠/٢٠١١الثاين من السنة الدراسية     
، أي جيد جدا، بينما التقدير العام لطالب        ٨٦،٨: لطالب جمموعة التجربة    

، علما بأن عدد الطالب الذي حصلوا على درجة         ٥٧،٩: اموعة الضابطة   
و رسب طالـب     % ٤٣،٧٥ طالب، أي    ٧: االمتياز من جمموعة التجربة     

، بينما مل حيصل طالب واحد من    %٦،٢٥واحد فقط من هذه اموعة، أي       
اموعة الضابطة على االمتياز، وال على الدرجة جديد جدا، وقد رسب من            

 وإن النتيجة من االمتحان التـائي     ،   %٦٨،٥ طالبا، أي    ١١هذه اموعة     
% ٥ مستوى الداللة    عندأكرب من اجلدول التائي     ، وهي   ١٢،٢٣٥٣٧: هي  
 فعرف الباحث ٢،٧٥٠٠٠تدل % ١ وعند مستوى الداللة ٢،٠٤٢٢٧تدل  

  يف اجلدول) t(أكرب من درجة تاء ) t٠(أن درجة تاء حساب 
 وكان له فعاليته يف أيضا يف تنمية مهارة الكتابة لطالب معهـد           
عمر بن اخلطاب العايل يف سورابايا يف الفصل الثاين من السنة الدراسـية             



 ميالدية، حيث كان التقدير العام لطالب جمموعة التجربة         ٢٠١٠/٢٠١١
 أي جيد جدا، بينما كان التقدير العام لطالب جمموعة الضابطة           ٨٦،١: 
 أي راسب، علما بأن عدد الطالب الذي حصلوا على درجـة            ٥٣،٢: 

ب و رسب طال   % ٥٦،٢٥ طالب أي    ٩: االمتياز من جمموعة التجربة     
، بينما مل حيصل طالب واحد       %٦،٢٥واحد فقط من هذه اموعة، أي       

من اموعة الضابطة على االمتياز، وال على الدرجة جديد جـدا، وقـد    
وإن النتيجـة مـن     ،   %٥٦ طالب أي    ١٠: رسب من هذه اموعة     

عنـد   وهي أكرب من اجلدول التائي ،  ٥،٥٧٢٩٣  :االمتحان التائي هي    
تـدل  % ١ وعند مستوى الداللة     ٢،٠٤٢٢٧تدل  % ٥مستوى الداللة   

أكرب من درجة تاء   ) t٠( فعرف الباحث أن درجة تاء حساب        ٢،٧٥٠٠٠
)t (يف اجلدول 

  
 التوصيات  -  ب 

 :انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات اآلتية 
تطوير كتاب تعليم اللغة العربية له أمهيته، وهو يستمر عمـل جيـب أن               -١

   طاملا أن عملية  التعلم والتعليم مستمرةيستمر
جيب على كل مدرس أن يقوم بتطوير كتاب تعليمي ليتناسب مع الطالب             -٢

الذين يدرسهم، ملراعاة األسس النفسية والثقافية واللغوية هلم، يف بيئتـهم           
 ويف حدود معارفهم وخربام، واملدرس أدرى بطالبه من غريه

مية أعدها العلماء العرب من الدول العربية     جيب علينا أن ال نأخذ كتبا تعلي       -٣
بكل ما هلا وما عليها، ولكن جيب علينا تكييف هذه الكتب ببيئة الطالب             



اإلندونيسيني، وثقافتهم، وخربام السابقة وما يتوقع هلم أن ميروا عليه يف           
 حيام يف املستقبل، خدمة هلا وللغة العربية ولإلسالم

ة العربية من الثقافة احمللية احمليطة بالدارسني ألجل        أن يبدأ املعلم تدريسه للغ     -٤
تثبيت املعلومات يف أذهام، وجتنب الكلمات الـيت ال تعـرب عـن مـا            

 هوموجود عند تدريس املبتدئيني

أن يهتم املدرس بتعليم مهاريت الكالم والكتابة، ومها مهارتا اإلنتاج للغة،            -٥
 وما تعرف كفاءة الدارسني اللغوية

مجيع الدارسني هذه اللغة العربية يف حوارام اليومية حبـا هلـا            أن يطبق    -٦
وخدمة لدين اإلسالم ونشرا لشعائره كما كان الـصحابة رضـوان اهللا            
عليهم قد نقلوا هذه اللغة إىل كل بالد فتحوها، وحتدثوا ا فصار أهلـها              

ـ    و يتحدثون ا، مث صارت البالد جتعل هذه اللغة لغة رمسية هلا، ومن املرج
 أن تكون هذه الظاهرة حاصلة يف دولتنا إندونيسيا

أن ال يقتنع اجلميع بكل ما وصلوا إليه من إنتاجات يف جمال تعليم اللغـة                -٧
العربية، ولكن ينبغي للجميع أن يشمروا سواعدهم يف ااهدة والكفاح يف      

 هذا اال، وخاصة يف جمال إعداد كتب تعليمية مناسبة للدارسني

 
 املقترحات  -  ج 

 :نطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي املقترحات اآلتية ا
يقترح الباحث لـمعهد عمر بن اخلطاب العايل يف سـورابايا أن يقـوم              -١

بتطوير كتب سلسلة تعليم اللغة العربية ألجل خدمتها وخدمة اللغة العربية           
  واإلسالم



تعليميـة أن   يقترح الباحث جلميع الذين عليهم مهام يف إعداد الكتـب ال           -٢
 يراعوا األسس النفسية والثقافية واللغوية عند اإلعداد

ويقترح الباحث للباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث بتطوير أكثـر            -٣
عمقا وأكرب نفعا يف جمال إعداد الكتب التعليمية للناطقني بلغات أخـرى            

 غري العربية
  واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 
 



  قائمة املصادر واملراجع
 

  الكرميالقرآن  - أ 
 كتب السنة - ب 

حممد السعيد بسيوين : ، حتقيق شعب اإلميان أمحد أبو بكر بن احلسني البيهقي،        -١
  هـ١٤١٠بريوت، دار الكتب العلمية، (زغلول، الطبعة األوىل ، اجلزء الثاين 

إلمـام  مسند اأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين أبو عبد اهللا،       -٢
 األوىل، الد الرابع،: الطبعة، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون،  أمحد بن حنبل  

  ) م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ مؤسسة الرسالة، (
كشف اخلفاء ومزيل االلباس عما اشـتهر مـن   إمساعيل بن حممد العجلوين،     -٣

 لبنان،  –بريوت  (، اجلزء األول    االحاديث على ألسنة الناس للمفسر احملدث     
  ) م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨العلمية،  دار الكتب 

الفتح الكبري يف ضم الزيادة     : جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي          -٤
بريوت، دار الفكر   (يوسف النبهاين، اجلزء األول،     : ، حتقيق   إىل اجلامع الصغري  

  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣، 
،  كرت العمال يف سنن األقوال واألفعـال       علي بن حسام الدين املتقي اهلندي،      -٥

 ) م١٩٨٩بريوت، مؤسسة الرسالة، (ء العاشر اجلز
حممد أبو عبد اهللا احلاكم بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكـم                  -٦

، حتقيق مصطفى عبد    املستدرك على الصحيحني  الضيب الطهماين النيسابوري،    
ر الكتـب العلميـة،      بريوت، دا  -(، الد الثاين    األوىل: الطبعةالقادر عطا،   

١٩٩٠ – ١٤١١( 



سلـسلة األحاديـث الـضعيفة      : حممد ناصر الدين بن احلاج نوح األلباين         -٧
 -الرياض  (األوىل، اجلزء الرابع    : ، الطبعة   واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة    

 ) م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢املمكلة العربية السعودية، دار املعارف ، 
  
  القواميس-ج 
القاهرة، (لطبعة الثانية، اجلزء الثاين،     ، ا املعجم الوسيط ،   وآخرون إبراهيم أنيس  -٨

  )اللغة العربية، دون تاريخجممع 
، معجم مقاييس اللغة  أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني،           -٩

هـ ١٣٩٩بريوت، دار الفكر،    (عبد السالم حممد هارون، الد اخلامس       حتقيق  
  )م١٩٧٩ -

الصحاح تاج اللغة وصـحاح     نصر،    إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب أبو        -١٠
ـ ١٤٠٧يني،  بريوت دار العلم للمال   (الرابعة، الد الرابع،    : ، الطبعة العربية     ه

  ) م١٩٨٧ -
الصحاح تاج اللغة وصـحاح     ،  مساعيل أبو نصر بن محاد اجلوهري الفارايب      إ -١١

بريوت، (الرابعة،اجلزء اخلامس   : الطبعة، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،       العربية
 ) م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ار العلم للماليني، د
كتاب اخلليل أبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري،              -١٢

دار ومكتبة  (مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي، اجلزء الثالث        ، حتقيق   العني
  )اهلالل

  
  ملراجع العربية -د 

القـاهرة، دار   (لثـة،   ، الطبعـة الثا   املنهج وعناصره إبراهيم بسوين عمرية،     -١٣
  )١٩٩١املعارف، 



الكويـت، ،   (، الطبعة السادسة    أصول البحث العلمي ومناهجه   أمحد بدر،    -١٤
  )١٩٨٢بوعات عبد اهللا حرمي، وكالة املط

، ، املهارات اللغوية ماهيتـها وطرائـق تدريـسها        عليان أمحد فؤاد حممد   -١٥
 ) م ١٩٩٢دار املسلم، : الرياض(

صحيح التعبري التحريري يف حتسني األداء      أثر أسلوب ت  أديب ذياب محادنة،     -١٦
التعبريي لطلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية قصبة املفرق، جملة جامعـة            

  ، العدد الثالث٢٦الد ، دمشق
جامعـة  (، دورة أساسية ومتوسطة يف اللغة العربية     وآخران،   شولزإيكيهارد   -١٧

 ) م ٢٠٠٠كامربيدج، 
، ساعة ١٨/٣/٢٠١١ ، تاريخ Talk Now( ،http://eurotalk.com (تولك نوو -١٨

  صباحا٥.٠٠
املزهـر يف علـوم اللغـة       جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي،           -١٩

الطبعـة األوىل ، الـد الثـاين،      فؤاد علي منـصور ، : ،  حتقيق وأنواعها
 )١٩٩٨ريوت، دار الكتب العلمية، ب(

، )تشومسكى وعلـم اللغـة النفـسي    (علم اللغة النفسي     ،جودث جرين  -٢٠
 ١٩٩٣اهليئة املصرية العامة للكتاب، : مصطفى التوين، مصر: مترجم

، الطبعـة الثانيـة،     تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق     : حسن شحاتة    -٢١
 )م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤الدار املصرية اللبنانية، (

 – خطواته   – أساليبه   – أسسه   –به  تطوير املنهج أسبا  حلمي أمحد الوكيل،     -٢٢
 ) م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١الفكر العريب، القاهرة، دار (، -معوقاته 

البحث العلمي مفهومـه وأدواتـه وأسـاليبه،        ذوقان عبيدات وآخرون،     -٢٣
  )١٩٩٧سامة، دار أ: الرياض(



الكويت، دار  (، الطبعة السادسة    علم النفس التربوي  رجاء حممود أبو عالم،      -٢٤
 ) م ١٩٩٣/  ه، ١٤١٤القلم، 

، تـاريخ  Rosetta Stone( ،http://www.rosettastone.com(روسيتا سـتون   -٢٥
  صباحا٥.٠٠، ساعة ١٨/٣/٢٠١١

األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغـري        رشدي أمحد طعيمة،     -٢٦
 ) م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢رى، مكة املكرمة، جامعة أم الق(، الناطقني ا

 املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخـرى        رشدي أمحد طعيمة،     -٢٧
 )جامعة أم القرى، دون سنة: مكة املكرمة (

 ،مناهجه وأساليبه : تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا     رشدي أمحد طعيمة،     -٢٨
علـوم والثقافـة،    الرباط، إيسسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية وال      (

 ) م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠
دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لـربامج تعلـيم          رشدي أمحد طعيمة،     -٢٩

 ١٤٠٦ – ١٤٠٥مكة املكرمة، معهد اللغة العربية جامعة أم القرى،         (العربية
 ) م١٩٨٥/ هـ 

قاهرة، دار الفكر العـريب،     ال(،  أصول التربية اإلسالمية  سعيد إمساعيل علي،     -٣٠
  )م١٩٩٣

مناهج البحث العلمي وطرق كتابـة الرسـائل        عبد الرمحن أمحد عثمان،      -٣١
  )١٩٩٥ريقيا العاملية للنشر، دار جامعة إف: اخلرطوم(، اجلامعية

إعداد مواد تعليم اللغـة العربيـة لغـري         عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،       -٣٢
 ،٢٠١١يناير  http://faculty.ksu.edu.sa/3070/Pages/520.aspx، 24، الناطقني بـها

  الساعة العاشرة صباحا



دروس الدورات التدريبية ملعلمي    عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون،        -٣٣
مؤسـسة للوقـف     (،)اجلانـب النظـري   ( اللغة العربية لغري الناطقني ا    

 )هـ١٤٣٤اإلسالمي، 
النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغـة       إبراهيم العصيلي،    عبد العزيز بن   -٣٤

/   هــ    ١٤٢٠الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،        (العربية،  
 ) م١٩٩٩

، الطبعة السابعة عشرة، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية  عبد العليم إبراهيم،     -٣٥
  )٢٠٠٢ر املعارف، القاهرة، دا(

، الطبعـة   ، املناهج أسسها وتنظيماا وتقومي أثرها     اهيمبد اللطيف فؤاد إبر   ع -٣٦
 )١٩٩٠القاهرة، مكتبة مصر، (السادسة 

، اآلداب الـشرعية  عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي املعروف بابن مفلـح،            -٣٧
 )م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ، مؤسسة الرسالةبريوت، ( اجلزء الثاين الثالثة الطبعة

الريـاض،  (، الطبعة األوىل     النفسي علم اللغة عبد ايد سيد أمحد منصور،       -٣٨
، ص ) م١٩٨٢/  هــ    ١٤٠٢عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود،       

١٥٣-١٥٢ 
بريوت، مؤسـسة   (، الطبعة الثانية    علم النفس التربوي  عبد ايد نشواين،      -٣٩

 ) م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ الفرقان، الرسالة ودار
 ١٤٢٣،  القاهرة، دار الفكر العريب   (،  تدريس فنون اللغة  علي أمحد مدكور،     -٤٠

  ) م٢٠٠٢/ هـ 
تاريخ ، علي بن احلسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي املعروف بابن عساكر           -٤١

 وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحيها مـن             دمشق
اجلـزء الواحـد    ،   الطبعـة األوىل   علي شـريي،  : حتقيق  ،  وارديها وأهلها 

 ) هـ- ١٤١٩ريوت، دار الفكر للطباعة والنشر،  ب(واخلمسون 



القاهرة، مكتبة األجنلو   (، الطبعة اخلامسة،    ، القدرات العقلية  فؤاد أبو حطب   -٤٢
 ) م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦صرية، امل

، ، أساسيات التعليم اللغة العربيـة     فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة،        -٤٣
 ) م١٩٧٧دار الثقافة، : قاهرة (

املرجع يف تعليم اللغة العربية     يخ،  مد عبد الرؤوف الش   حي علي يونس وحم   فت -٤٤
/  هــ    ١٤٢٣ وهبـة،    القاهرة، مكتبة (،  لألجانب من نظرية إىل التطبيق    

 ) م٢٠٠٣
طبعـة  ، ال تدريس اللغوية العربية باملرحلـة اإلبتدائيـة       حممد صالح الدين،   -٤٥

  )١٩٨٠دار القلم، :  الكويت (األوىل،
: س اللغة العربية باملرحلة االبتدائيـة       تدري: حممد صالح الدين علي جماور       -٤٦

 )دار القلم ، كويت ، دون سنة (، الطبعة األوىل أسسه وتطبيقاته
، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربيـة       حممد صاحل الشنطي،     -٤٧

 )م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥للنشر والتوزيع، حائل، دار األندلس (الطبعة الثالثة  
الريـاض،  (، الطبعة الثانية،    دريس اللغة العربية  أساليب ت حممد علي اخلويل،     -٤٨

 )١٩٨٦مطابع العروض التجارية، 
السرية النبوية علـى ضـوء القـرآن        مد بن حممد بن سويلم أبو شهبة،        حم -٤٩

 ) هـ١٤٢٧دمشق، دار القلم، (، الثامنة، اجلزء الثاين: الطبعة، والسنة
ة موالنا مالك   حماضرات يف البحث العلمي واملصادر يف جامع      مد عينني،   حم  -٥٠

البحث  : ٢٠١٠-٢٠٠٩إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف السنة الدراسية       
 التطويري لترقية نوعية التعليم

، تعليم اللغة العربية والتربية الدينية  حممود رشدي خاطر ومصطفي رسالن،        -٥١
 ) م٢٠٠٠ة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار اثقاف(



دار : كويـت ( الطبعة األوىل، غوي،منهج البحث الل  حممود سليمان ياقوت،     -٥٢
 )٢٠٠٠املعرفة اجلامعية، 

طرائق تدريس اللغة العربية لغـري      حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،        -٥٣
منشورات املنظمة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم        : إيسيسكو(،  الناطقني ا 

 )٢٠٠٣والثقافة، 
ت أخـرى أسـسه     تعليم اللغة العربية للناطقني بلغـا     حممود كامل الناقة،     -٥٤

ة، مكة املكرمة، جامعة أم القرى معهد اللغة العربي        (ومداخله وطرق تدريسه  
 ) م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥

، ضـمن   أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها      حممود كامل الناقة،     -٥٥
، إيسسكو، منـشورات املنظمـة      "اللغة العربية إىل أين   "جمموعة من مقاالت    

ــة والعلـــــ  ــالمية للتربيـــ ــة، اإلســـ وم والثقافـــ
/publicationshttp://www.isesco.org.ma/arabe ــاريخ ، ١٨/٣/٢٠١١، تـ

  صباحا٥.٠٠الساعة 
الكتاب األساسي لتعلـيم اللغـة      حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،        -٥٦

  )م١٩٨٣القرى، جامعة أم : مكة املكرمة(، العربية للناطقني بلغات أخرى
دار الفكـر  : القـاهرة (،  إدارة الصف املدرسيحممود عبد الرازق شفقشق،   -٥٧

 )١٩٨٧العريب، 
منـشورات  : دمـشق (،  يف طرائق تدريس اللغة العربية    حممود أمحد السيد،     -٥٨

 )١٩٩٦جامعة دمشق، 
دار : عمـان  (الطبعـة األوىل،  أساسيات البحث العلمـي،     منظر الضامن،    -٥٩

 )٢٠٠٧املسرية، 
، الطبعـة التاسـعة   ،  أضواء على الثقافة االسـالمية    ريف العمري،   ادية ش ن -٦٠

 )م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢سة الرسالة، مؤس(



، األسس اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة العربيـة     صر الدين إدريس جوهر،     ن  -٦١
-http://adab.sunanسورابايا، كلية األدب اجلامعة اإلسـالمية احلكوميـة،         (

ampel.ac.id/(  

أسس إعداد كتب التعليم لغـري      غايل وعبد احلميد عبد اهللا،      ناصر عبد اهللا ال    -٦٢
  )دار الغايل، بدون سنة: الرياض (، الناطقني بالعربية

الرياض، دار  (،  يف إعداد املناهج الدراسية    املدخلوليد عبد اللطيف هوانة،      -٦٣
 ) م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨املريخ، 

راجحـي  ، ترمجة عبـده ال    أسس تعلم اللغة وتعليمها   دجالس بروان،   . ـه -٦٤
 )١٩٩٤بريوت، دار النهضة العربية، (وعلي علي أمحد شعبان، 

  حبوث -هـ 
رسالة ،  تقومي احملتوى الثقايف يف سلسلة العربية بني يديك       ،   أمحد نور خالص   -٦٥

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية،      (ماجستري غري منشورة    
 )٢٠٠٧/  ٢٠٠٦ جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية،

حبث جترييب  : تأليف الكتاب املصاحب لتنمية مهارة الكالم       ،  أغوس هاريانطا  -٦٦
رسالة ماجستري   ،  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فريغني باسوروان      

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعـة      (غري منشورة   
 )٢٠٠٩  /٢٠٠٨موالنا مالك إبراهيم احلكومية، 

حبث جترييب  : تصميم الكتاب املصاحب لتعليم مهارة الكتابة       ،  الفجر الفؤاد  -٦٧
رسالة ماجستري غري منشورة    ،  يف مدرسة الكوثر املتوسطة اإلسالمية بربيس     

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالـك   (
 )٢٠٠٥/٢٠٠٦ إبراهيم احلكومية،

تطوير اخلطة الدراسية لتعليم اللغة العربيـة يف املدرسـة           ،  يتلطيفة رمحوا  -٦٨
رسالة ماجستري غري منشورة    ،  العالية اإلسالمية احلكومية األوىل يوكياكارتا    



ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالـك   (
 )٢٠٠٨/٢٠٠٩إبراهيم احلكومية، 

دراسـة  : اللغة العربية يف اجلامعة اإلسـالمية       تطوير تعليم   ،  مستمني فتاح  -٦٩
، نقدية يف برنامج اللغة العربية املكثف يف املعهد العايل احلكومي مسارينـدا           

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة       (رسالة ماجستري غري منشورة     
 )٢٠٠٦ /  ٢٠٠٥العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية،

بالتطبيق على املدرسـة    : عداد املواد التعليمية ملهارة الكتابة      إ،  حممد يونس  -٧٠
، رسالة ماجستري غري منشورة     الثانوية اإلسالمية احلكومية متبورساري جناوي    

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالـك   (
 )٢٠٠٨/٢٠٠٩إبراهيم احلكومية، 

خلطة الدراسية للمادة العربية يف روضة األطفال       تطوير ا ،  نور أنيسة رضوان   -٧١
ماالنج، كليـة الدراسـات   (رسالة ماجستري غري منشورة     ،  مباالنج" الكوثر"

رسـالة   العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية،         
ة، ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربي     (ماجستري غري منشورة    

 )٢٠٠٥/٢٠٠٦جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية، 
   املراجع األجنبية–و 

72- Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik. (Jakarta : RINEKA CIPTA)  
73- Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang, 

Misykat, 2005 M) 
74- Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, cet.2, (Surabaya : 

Hilal Puataka, 2010) 
75- Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung, 
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76- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta : Rineka Cipta. Cet.13, ed. rev. V1, 2006) 
  



  
  

املالحق



  املالحق
  

  الكتاب املصاحب لكتاب التعبري: امللحق األول 
  دليل املعلم للكتاب املصاحب لكتاب التعبري: امللحق الثاين 

  قائمة الكلمات اجلديدة للكتاب املصاحب لكتاب التعبري: امللحق الثالث 
  علي الكامل عبد اهللاحممد حتكيم األستاذ الدكتور : امللحق الرابع 

  حتكيم الدكتور نصر الدين إدريس جوهر:  اخلامس امللحق
  حتكيم الدكتور مفتاح اهلدى: امللحق السادس 

مدرس كتاب  واالستبانة ملدير معهد عمر بن اخلطاب العايل: امللحق السابع 
  لطالب والتعبري يف املستوى األول

   كتاب التعبري يف املستوى األولأسئلة مقابلة مدرس: امللحق الثامن 
   املديرأسئلة مقابلة: حق التاسع املل

  أسئلة االمتحان البعدي ملهارة الكالم: امللحق العاشر 
   ومعايري التقييمدليل االمتحان ملهارة الكالم : امللحق احلادي عشر 

   الكتابةأسئلة االمتحان البعدي ملهارة: حق الثاين عشر لامل
   ملهارة الكتابةمعايري التقييم لالمتحان البعدي :  عشرلحق الثالثامل

 



  معهد عمر بن اخلطاب العايل سورابايا
   جاكرتامؤسسة مسلمي آسيا اخلريية

  
  الكتاب املصاحب لكتاب التعبري

  املستوى األول
  سلسلة تعليم اللغة العربية

  
  كتاب املعلم

  إعداد
  إمام فوزي جائز

  اإلشراف

   الدكتور شهداء صاحل      حممداألستاذ الدكتور حممد شيخون
  

  املراجعة
  الدكتور مفتاح اهلدى    الكامل عبد اهللالدكتور حممد علياألستاذ 

 الدكتور نصر الدين إدريس جوهر



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
١ 

        إجراءات السفر          
 -طائرة  – حافلة – تعليم – استالم – إجراءات -أسبوع  :  الكلمات اجلديدة 

 – مها – أننت – أنتم –أنتما  – اآلن –قريب  - سفينة –قطار 
   إىل اللقاء– تذاكر -تذكرة  - ال - هن –هم 

-سافر يسافر سفر  – أكمل يكمل إكمال –حجز حيجز حجز 
    تسلّمتسلّميتسلّم 

  
  مكُيلَم عالَالس:    حممود 
  مالَ السمكُيلَعو:     رشيد
  ا ؟ايابروى سلَر إِافسى تتم:     حممود
   اهللااَء شنْم، إِادقَع الْوبسي اُألف:     رشيد
  ر ؟افس تفيكَو:     حممود
   ؟تنأَ و،رفَ الساتاَءرجال إِمكْ إِدعة بلَافحالْبِ:     رشيد
  ت ؟زج حلْار، هطَقالْ بِرافسأُا سنأَ:     حممود
  ت ؟نأَة، وركذْم التلَّستأَ  م، لَالَ:     رشيد
  اهتملَّس، تمعن:     حممود
  ة ؟رائالطَّ بِرافستا الَاذَمل:     رشيد
  ةبيرِا قَايابرو سنَّأَل:     حممود
  زجحلْ لب اآلنَهذْأَس:     رشيد
  اايابرو سي فاِءقَى اللِّلَإِ:     حممود



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
٢ 

   الترِدب اَأليل و :لَّكَتمم ع زميلكَك مي الْا فال ثَم:  
  

 ١املثال 
:  

  
  

 ٢املثال 
:  

  
  

  ما هذه ؟   :١ط     ا هذا ؟م   :١ط   
  ةلَاف حهذه   :٢ط     قدنهذا فُ   :٢ط   
          

  ١-  
  

  ٦ -  

  ٢ -  

  

  ٧ -   

  ٣ -  

  

  ٨ -  

  ٩    ٤-  

 

  ١٠    ٥-  

 
  



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل
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  :تكَلَّم مع زميلك كَما في الْمثَال : التدريب الثاين     
  

    املثال
  

      

        ر ؟افس تفيكَ   :١ط   
        ارطَقالْ بِرافسأُ   :٢ط   
  ١-  

  
  ٣ -  

  
  ٢ -  

  

  ٤ -   

  
  
  

   :تكَلَّم مع زميلك كَما في الْمثَال: التدريب الثالث 
  

  يوم االثْنين إِلَى سورابايا يسافر      :١املثال 
  ؟إِلَى سورابايا متى تسافر    :١ط   
  ميوم االثْنينِ الْقَادإِلَى سورابايا أُسافر    :٢ط   

  يوم اَألحد مقْعدا في الطَّائرة حجز     ٢املثال 
  ؟رة ائي الطَّا فدعقْممتى حجزت    :١ط   
  يوم اَألحد الْماضيمقْعدا في الطَّائرة حجزت    :٢ط   

  



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
٤ 

١-  بذْهي ةنيدد إِلَى الْماَألح موي   
  يوم الثُّالَثَاءالتذْكرةَ يتسلَّم   -٢
  يوم اَألربِعاءاْإلجراَءات يكْمل   -٣
  يوم الْجمعةالدرس قَرأَ   -٤
٥-   بالَةَ كَتستالربالس موي  
٦-   دجو زجنالْحيثْناال موي  
  

  النحوية التراكيب
  التركيب األول

  الْبِقَالَةَعرفْت  أنت  عرف الْبِقَالَةَ  هو
 عرفْتما الْبِقَالَةَ  أنتما  عرفَا البِقَالَةَ  مها
 عرفْتم الْبِقَالَةَ  أنتم عرفُوا الْبِقَالَةَ  هم
 عرفْت الْبِقَالَةَ  أنت عرفَت الْبِقَالَةَ  هي
 عرفْتما الْبِقَالَةَ  أنتما عرفَتا الْبِقَالَةَ  مها
الْبِ  هن فْنرقَالَةَع الْبِقَالَةَ  أننت نفْترع 
 عرفْت الْبِقَالَةَ  أنا    
 عرفْنا الْبِقَالَةَ  حنن    
    
  
  



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
٥ 

  أَكْملْ كَما في النموذَج: التدريب األول 
  ...................  أنت  ةرائالطَّ بِرافَس  هو
  ...................  أنتما  ...................  مها
  ...................  أنتم  ...................  هم
  ...................  أنت  ...................  هي
  ...................  أنتما  ...................  مها
هن  ...................  أننت  ...................  
  ...................  أنا    
  ...................  حنن    
  

  جذَومي النا فم كَلْمكْأَ :ريب الثاين التد
  ...................  أنت  ةركذْ التزجح  هو
  ...................  أنتما  ...................  مها
  ...................  أنتم  ...................  هم
  ...................  أنت  ...................  هي
  ...................  أنتما  ...................  مها
هن  ...................  أننت  ...................  
  ...................  أنا    
  ...................  حنن    
  



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
٦ 

  أَكْملْ كَما في النموذَجالتدريب الثالث 
  ...................  أنت  تسلَّم التذْكرةَ  هو
  ...................  أنتما  ...................  مها
  ...................  أنتم  ...................  هم
  ...................  أنت  ...................  هي
  ...................  أنتما  ...................  مها
هن  ...................  أننت  ...................  
  ...................  أنا    
  ...................  حنن    
  
  

           الواجب املرتيل     :ةي اآلتاتاغَرفَ الْلِمكْأَ :التدريب الرابع 
  

  ...........  ...........  ...........  ...........  هو
  ...........  ...........  ...........  ...........  مها
  ...........  ...........  ...........  ...........  هم
  ...........  ...........  تفَرع  ...........  هي
  ...........  ...........  ...........  ...........  مها
هن  ...........  ...........  ...........  حضنَر  
أنت  ...........  ...........  ...........  ...........  



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
٧ 

  ...........  ...........  ...........  ...........  أنتما
  ...........  متلْاونت  ...........  ...........  أنتم
أنت  ...........  ...........  ...........  ...........  
  ...........  ...........  ...........  ...........  أنتما
أننت  ...........  ...........  ...........  ...........  
  ...........  ...........  ...........  تنكَس  أنا
  ...........  ...........  ...........  ...........  حنن

  
   ؟ةركذْ التتملَّس تلْه       : الثاينالتركيب 

نعمت ،لَّسمتاه  
قَلْه أْرالْت كاب ؟ت  
نعقَ،م أْرته  

١. كَلْه تبتالد س ؟ر 
٢. لْهرِ شبالْ تعصر ؟ي 
٣. لْهو جدتالص حة ؟فَي 
٤. لْهت نلْاوالطَّت ام ؟ع 
٥. كْ أَلْهلْمتاإلج اَءر؟ات  
٦. لِهاش تريفَ الْتاكة ؟ه 

  



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل
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   ؟رِفَلس لتزج حلْه     :لثالتركيب الثا
نعم،ح جزلَت ه  
ذَلْه هبى الْلَ إِتمدرس؟ة   
نعذَ،م هبلَ إِتياه  

١. لْهح ضرلَ إِت؟نِكَى الس  
٢. لْهو لْصالطَّ بِتائر؟ة  
٣. لْهلْأَ ستالْنِ ع ح؟زِج  
٤. لْهلَ جستكُى الْلَ عرس؟ي  
٥. لْهكَ سنتي الْ فحجر؟ة  
٦. كَلْه تب؟مِلَقَالْ بِت  

 
  ةركذْ التملَّسد تومحم: مجلة مثبتة    : الرابعالتركيب 

  ةركذْ التمِلَّست يمد لَومحم : مجلة منفية
  
حالْلِو جالْةَلَم ثْمبةَتاآلت ى الْلَ إِةَيجلَمالْة منفةي  

١. رشيد تلَّسمذْ التكةر 
٢. ثْعمان تنالطَّلَاو امع 
 ةفَيح الصأَرد قَمحأَ .٣
٤. عباهللا كَد تبالر ةالَس 
٥. علَ ر مأَكْماإلجاَءرات 
٦. آدرِم شالْب اءم 



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل
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  اقرأ
   استلم يستلم–اللغة العربية  - علوم  -   مدينة –معهد :  الكلمات اجلديدة 

  
رشيد ومحمد وسذْيهبان منم دينةب انيولَإِي جِانى مدينةس ورابا اي

ليدرسا فيم عهدع مالْنِر ب طَّخاب، وهما سيدرساللُّان ة الْغعبِرةيالْ ولُعوم 
الَاإلسمةي  

رِييدر شنْد أَيي سافطَارِ ربِالْقو ،هلَو مي تمِلَّسذْ التكرة، وهوس ذْيهب 
  ةًديع بتسيا لَايابرو سةَنيد منَّ، َألةرائالطَّ بِرافس ي الَوه، وزجح الْبِتكْى ملَإِ

أَوما محمد، فَوهوس يسافالْ بِراارِطَقضأَي  ،قَوكْ أَدإِلَم جاَءراتر فَ الس
ولَمتاسذْ التكةر.  
  

  :أجب عن األسئلة اآلتية : التدريب األول 
١. مأَن ين  مقَدرشد ؟ي 
٢. ذَاَملا يسافلَ إِرى سورابا ؟اي 
٣. دجوي ةنيدم أَي يفم عهد عمالْنِر ب اب ؟طَّخ 
٤. كْ أَلْهلَمر شد إِيجاَءراتر ؟فَ الس 
٥. مأَن يلَى  نلَ عصحذْالتكة ؟ر 
٦. لا الَاذَمي سافالطَّ بِرائة ؟ر 
٧. لْهم حمود سذْيهالْ بِبحلَافةم ع رشد ؟ي 
٨. كْ أَلْهلَمم حمد إِوجاَءراتر ؟فَ الس 
 هلِ استلَم محمود التذْكرة ؟ .٩



 
    الدرس األول                الوحدة األوىل

 
 

 
١٠ 

١٠. اذَما سيدرسانف يم عهدع مرالْنِ ب ؟ابِطَّخ  
  

  ايوِفَ شةي اآلتةلَئس اَألنِ عبجِأَ : الثاينالتدريب   
١. اا مس؟كم  
٢. مأَن يأَن نقَت اد؟م  
 د ؟هعمى الْلَ إِتبه ذَفيكَ .٣
٤. معم ذَن هب؟ت  
٥. مأَن ينح لْصتلَ عذْى التكة ؟ر 
٦. لا ذَاذَمهبى الْلَ إِتمعد ؟ه 

  
  كْتبِ النص السابِق في كُراستكا: التدريب الثالث 

  
  عاب اللغويةاألل

  
  رادفاملاُذكرِ 
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        يف مكتب احلجز          
 - الدرجة السياحية  – عليك – مكان – السبت –رحلة  : الكلمات اجلديدة

 – حمطة – هناك – مىت –نصف ساعة  –الدرجة الثانية 
   )الساعة(الثالثة 

 وصل يصل –دخل يدخل دخول  -حضر  حيضر حضور 
 – انطلق ينطلق انطالق  –  غادر يغادر مغادرة–وصول 

   رةزار يزور زيا
   إِلَى سوراباياارطَقي الْا فانكَ مزجِحأن أَ نْ أَديرِأُ:   رشيد 

   ةجرالدة ويانِ الثَّةجرالدة وياحي السةجرالد بِةٌلَح رِاكنه:   املوظف
  ىلَواُأل    

  ةيانِ الثَّةَجر الدديرِأُ:   رشيد
  لِيلَّلي اف واحِبي الصف ةٌلَح رِاكنه:   املوظف

  اح ؟ب الصةُلَحى رِتم:   رشيد
  اًءس مةثَالي الثَّ فلُوصوالْ، وااممت ةعاسالت ةاعي السف ارطَق الْرادغي:   املوظف

   ؟لِي اللَّةُلَحى رِتمو:   رشيد
  ااحب صةسامخي الْ فلُوصولْاا، وامم تةَرش عةَيادحي الْف:   املوظف

  احب الصةَلَح رِديرِأُ:   رشيد
  ق الَطنالامن  ةاع سفصنِقَبلَ  ةطَّحمي الْ فرضح تنْ أَكيلَا، عنسح:   املوظف
  اركْش:   رشيد 
  ةمالَ السعم:    املوظف
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  التراكيب النحوية
 التركيب األول

    فعل األمر  الفعل املضارع  يالفعل املاض
حجزم حمودكَ ماان  يجِحزم حمودكَ ماان  جِاحزكَ مانا يا محمدو  
دلَخع ليكْ متالْب حزج  يدز لُخجالْح بكْتم يلع  ادلْخكْ متالْب حجز يا علي  
  نسا ح يةطَّحمالْى لَ إِبهاذْ  ةطَّحمالْى لَ إِنس حبهذْي  ةطَّحمالْى لَ إِنس حبهذَ

  الثالثي

  انمثْا عر يفَ الساتاَءرج إِلْمكْأَ  رفَ الساتاَءرج إِانُمثْ علُمكْي  رفَ الساتاَءرج إِانُمثْ علَمكْأَ
افَسإِر براهيلَ إِمةكَّى م  يسافإِر براهيلَ إِمةكَّى م  سافكَّةلَ إِرم ى مياهرا إِبي  
  بالا طَ يارِطَقالْ بِرفَ السلْضفَ  الطَّالب السفَر بِالْقطَار لُضفَي  ارطَقالْ بِرفَ السبال الطَّلَضفَ

  الرباعي

تلَّسمم حمذْد التكةر  يتلَّسم د التمحةمرذْك  تلَّسمذْ التكرة يا محدم  
اسلَتمع الْل يكابت  يستلمع لالْي كابت  تلَّسالْم كتابي ا علي  
لَطَانالْق مهنلَس إِدكَى مالْان علم  يطَنلالْق مهندلَ إِسكَى ملَ اْانلعم  طَانللَ إِقكَى مالْان عما ل يمهندس  

  اخلماسي
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   كما يف املثال اآليت شفويااستبدل: التدريب األول 
  )غدا( سِم أَابتك الْدمح مملَّست: م    املثال   
  اد غَابتك الْدمح مملَّستي: ت       
   ذَخأَ: م       
  اد غَابتك الْدمح مذُخأْي: ت       

  
١ - عوبياُألساضم - ٢  الْمنِ الْقَاديثْناال موي 
٣ - بكْتي - ٤ ياضالْم رهالش 
 يقْرأُ - ٦ الساعةَ الْقَادمة - ٥
 يوم الثُّالَثَاِء الْماضي - ٨ يوم الْأَحد الْماضي - ٧
٩ - لَمتسِ -١٠ اسأَم 

  
  :تكلم كما يف املثال  : التدريب الثاين

   ابتك الْأَرقْ ينْ أَكبِاح صن مبلُاطْ: م     املثال
  يبِاحا ص يابتكأ الْراقْ: ت     

  
 اتراكَى جلَ إِرافس ينْ أَكبِاح صن مبلُاطْ - ١
٢ -  نم الْاطْلُبمهننْ أَسِدقْ يأَرالر ةالَس 
٣ -  نم الْاطْلُبممنْ أَضِرذْ يهى الْلَ إِبمستىفَش 
٤ -  نم الْاطْلُبعنْ أَلِامي حضالطَّر امع 
٥ -  نم الطَّاطْلُبنْ أَبِالذْ يهلَ إِبكْى مالْبِت مدسر 
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٦ -  نم أمحد أن حيجز مكانااطْلُب 
٧ - نم بِ أَنْ  اطْلُبالطَّبِييكُسني الْ فمديةن 
٨ - نم اطْلُب محمنْد أَوكْ يتبالر ةالَس 
٩ -  نم الْاطْلُبمظَّونْ أَفي طَنلى الْلَ إِقمةطَّح 

١٠-  نم أَاطْلُبمالْنِي كْمتبنْ أَةي دلَخي الْ فكْمتةب 
  

   ني اآلتنيكما يف املثالحتدث مع صاحبك  : لثالتدريب الثا
  سِمأَ / بتكَ: م   ١ املثال 

   ؟تبتى كَتم : ١ت     
  سِم أَتبتكَ : ٢ت     
  يسكُن: م   ٢املثال 

  متى تسكُن ؟ : ١ت     
  أَسكُن يوم اَألحد الْقَادمِ : ٢ت     

  
١ -  قطَلنا/ ي٢ غَد -  زجي/ حاضالْم عوباُألس 
٣ -  لَمتة/ اسياضةَ الْمن٤ الس -  رافسة/ يمةَ الْقَادنالس 
٥ -  رادغاء/ يس٦ هذَا الْم -  لَّمست /اضان الْمبعش رهيش 
 أَمسِ/ قَرأَ  - ٨ الساعةَ الْماضية/ دخلَ  - ٧
٩ -  كُنسم/ يالْقَاد داَألح مو١٠ ي-  رضي/ حاضالثُّالَثَاِء الْم موي 
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  :اخلالية  يف القوائم إجابتكأكمل ما يلي واكتب  : التدريب الثالث
١  خرجم حمدم الْن حجةر      
٢    يدلُخع مالْر كْمتةب    
٣  تلَّسمع لالر يةالَس      
  ابتكان الْمثْا ع يلْمكْأَ      ٤
٥    قْيأُري وسف الصحةفَي    
      سر الداقحس إِبتكَ  ٦
٧      اجمفْع الدتري ا صحال  
٨  فَدعخ د الْالحابس      
٩    يغادرالر لُجم الْن بيتف ي الصاحب    

١٠  لَطَانقع بى الْلَ إِ اِهللادمعده      
١١    يكُسأَن حمدقَي الْ فرةي    
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  : التركيب الثاين 
    املصدر  الفعل املاضي  الرقم

  لَوخ الدديرِأُ  لَخد أَنْ أَديرِأُ  ١
  جورخالْأُرِيد   جرخأَأُرِيد أَنْ   ٢
٣  أَنْ أُرِي أَدعود   دالْأُرِيعوةَد  
  دهعم الْةَاريزِأُرِيد   دهعم الْروزأَأُرِيد أَنْ   ٤
  ر فَس للزجحالْأُرِيد   رفَلس لزجِحأَأُرِيد أَنْ   ٥
  موالنأُرِيد   امنأَأُرِيد أَنْ   ٦
   بوكُلراأُرِيد   بكَرأَأُرِيد أَنْ   ٧

  الثالثي

  ةطَّحم الْةَرادغمأُرِيد   ةطَّحم الْرادغَأُأُرِيد أَنْ   ٨
  ات اَءرج اِإلالَمكْإِأُرِيد   ات اَءرج اِإللَمكْأُأُرِيد أَنْ   ٩

  ر فَ السلَيضفْتأُرِيد   ر فَ السلَضفَأُأُرِيد أَنْ   ١٠
  الرباعي

  تسلم التذكرة أُرِيد   ةركذْ التملَّستأَأُرِيد أَنْ   ١١
  اب تك الْمالَتاسأُرِيد   ابتك الْملتسأَأُرِيد أَنْ   ١٢
  قالَطناالْأُرِيد   أنطلقأُرِيد أَنْ   ١٣

  اخلماسي

  
  اسأل صاحبك كما يف املثال شفويا: التدريب الرابع 

  ةعابِالر / بتكَ: م    املثال   
  ك ؟تابتى كتم : ١ت       
  ةعابِ الرةاعي السف يتابتك : ٢ت       
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١.  رة/ غَادابِعلَ  .٢ السصة/ ونالثَّام 
٣.  جرة/ خعاس٤ الت.  ادثَة/ عالثَّال 
٥.  ارة/ زراش٦ الْع.  امة/ نعاسالت 
٧.  بكة/ ررشةَ عيادلَ  .٨ الْحةالثَّانِ/ أَكْمرشةَ عي 
٩.  زجة/ حداح١٠ الْو.  طَلَقة/ انالثَّانِي 

  انظر واستمع وردد

        
  الرابعةالساعة   الثالثةالساعة   الساعة الثانية  الساعة الواحدة

        
  الثامنة الساعة  السابعة الساعة  السادسة الساعة  اخلامسة الساعة

        
  الثانية عشرةالساعة   احلادية عشرةالساعة   العاشرةالساعة   التاسعةالساعة 

        
الواحدة الساعة 

  والربع
الواحدة الساعة 

   دقيقةعشرونو
الواحدة الساعة 

  والنصف
 الواحدة إالالساعة 

  عشرين دقيقة
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  اقرأ
  

   موعد-  أي–  متعة–راحة : الكلمات اجلديدة 
  

ـ ذَ، و  سورابايا ةنيدى م لَ إِ ارطَقي الْ ا ف انكَ م زجِح ي نْ أَ ديش ر ادرأَ هب 
  ةركذْ التيرِتشيل، ةطَّحمى الْلَإِ

رالَحالْ ت لَ إِ ارِطَق ى سورابمِ ثَالَثَةٌ   اايوي الْيبِ:  فالدـ ر جة  الـس ياحة ي
ـ  لَواُأل و ةُيانِ الثَّ ةُجرالدو اح،بي الص  ف ةُياحي الس ةُحر الد .ىلَواُألة و يانِالثَّو ي ى ف

الصاحِبالْ  وماءس.  
  .ةاحر وةًعتا مهي فنَّأَ، لةيانِ الثَّةجرالد بِرفَ السديش رلَضفَ
يغادالْ ر طَقالْ ار مطَّح ة ف ي الساعة الت اسعة ت ماام، و يلَ إِ لُص ى سورابا اي

في الساعالثَّة ثَالةم اًءس.  
ـ وممـن    ةاع س فصنِقَبلَ   رضح ي نْد أَ يش ر ن م فظَّوم الْ بلَطَ عد 

  .قِالَطناال
  

  أجب عن األسئلة اآلتية شفويا: التدريب األول 
  

١ . ا أَاذَمراد رش؟د ي 
 ة ؟ركذْالتد يش رىرت اشنيأَ . ٢
  ؟ في الْيوماايابروى سلَ إِارِطَقالْ بِةًلَح رِمكَ . ٣
٤ . الْلِه طَقبِار الدرجةالس ياحيةي الْ فماء ؟س 
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٥ . ا فَاذَملَضر شد ؟يو لا ؟اذَم 
٦ . الْلِه طَقاري طَنلقم الْن مي الثَّة فَطَّحثَالةم ؟اًءس  
٧ . مى تموعدو صلِو رشلَإِد يى سورابا ؟اي 
٨ . متى موعدح ضرِور شيي الْد فمة ؟طَّح 

  
  : انظر إىل اجلدول اآليت مث حتدث كما يف املثال :التدريب الثاين 

  
حمطة   اسم القطار  الرقم

  االنطالق
حمطة   الساعة

  الوصول
  الساعة

   مساء٣  سورابايا   صباحا٩.٠٠  بانيواجني  موتيارا  ١
   ليال٩  جوكجاكرتا  صباحا٧.٠٠  مجرب  لوجاوا  ٢
 ١١.٠٠  بلتار   صباحا٨.٠٠  سورابايا  دوهو  ٣

  ارا
ــو   ٤ أرجـ

  برومو
 ٥.٠٠  سورابايا   ليال٩.٠٠  جاكرتا

  صباحا
 ١٢.٠٠  جوكجاكرتا   صباحا٦.٠٠  سورابايا  ساجناكا  ٥

  ارا
   ليال١٠  سورابايا   صباحا٥.٠٠  باندونج  باسوندان  ٦
  
ـ عاس الت ةاعي الس  ف يجِانويان ب ةطَّح م نا م اريتو م ارطَ ق قلطَن ي  :الثامل ة صبا اح

ويىلَ إِلُصس ورابايا في الساعالثَّة ثَالةم اًءس  
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 مع اسـتبدال رشـيد      اكتب النص السابق يف كراستك    : التدريب الثالث   

  بفاطمة
  

  األلعاب اللغوية
داُذكرِ الض  
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        السفر) صالة(يف و           
 – مجيع – كلّ – سرور –ذاهب  – خارج –داخل :  الكلمات اجلديدة 

 - حقيبة –  وقوف– خدمة –  مع -لو  – صالة –و 
  حقائب

 – مسعامسع يسمع  –وضع يضع ضع  – اتجهاتجه يتجه 
 –  مسح يسمح امسح–  محل حيمل امحل–يت إأيت يأيت 

  فع ادفع دفع يد– وقف يقف قف
  

  اايابروى سلَ إِباها ذَن، أَتحم سولَ:     رشيد
  كلض فَن مةَركذْ الت:  املوظف
  لضفَت، رٍور سلِّكُبِ:    رشيد 

  ك ؟بائقَ حنيأَ:   املوظف
  ةداح وةٌبيق حيعم:     رشيد

ورابايا في الطَّرِيقِ الثَّانِي، وسيأْتي الْقطَار الَّذي يتجِه إِلَى س: املوظف        
  قَرِيبا، اتجِه إِلَى بهوِ الْمسافرِين

   ؟ةمد خن ملْه:     العامل
   إِلَى الْقطَارهذه الْحقيبة احملْهانعم، :     رشيد
  خمسةَ آالَف روبِية عفَاد:     العامل

        رشيدد لَاخب الْوِه مسرِافني  
 نيرِافسملُى اْ لَعوي،  انِ الثَّ قِيرِي الطَّ ا ف بيرِ قَ يتأْيا س اريتو م ارطَق:            النداء

  ارطَق الْقِيرِ طَنع نيديعف بوقُوالْ
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  التراكيب النحوية
  التركيب األول

  ن معنا حقيبةٌ واحدةٌنح . ٢  أَنا معي حقيبةٌ واحدةٌ . ١
  أَنت معك حقيبةٌ واحدةٌ . ٤  أَنت معك حقيبةٌ واحدةٌ . ٣
  أَنتم معكُم حقيبةٌ واحدةٌ . ٦  أَنتما معكُما حقيبةٌ واحدةٌ . ٥
  ةٌهو معه حقيبةٌ واحد . ٨  أَنتن معكُن حقيبةٌ واحدةٌ . ٧
  هما معهما حقيبةٌ واحدةٌ . ١٠  هي معها حقيبةٌ واحدةٌ . ٩

  هن معهن حقيبةٌ واحدةٌ . ١٢  هم معهم حقيبةٌ واحدةٌ . ١١
  

  حتدث مع زميلك كما يف املثال : التدريب األول 

  / أنت : م :     املثال 
  ماذا معك ؟ : ١ ت        
  ي حقيبة واحدةمع : ٢ ت        

١ . ه٢   / و . هي /   

   / نتنأَ . ٤   / متنأَ . ٣

 / ا متنأَ . ٦ / ت نأَ . ٥

٧ . ه٨ / ا م . هم /  
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٢٣ 

٩ . هأَ . ١٠  / نن ت /  
  :التركيب الثاين 

  ادفَع أَلْفَي روبِية . ٢  ادفَع أَلْف روبِية . ١
   آالَف روبِيةادفَع أَربعةَ . ٤  ادفَع ثَالَثَةَ آالَف روبِية . ٣
  ادفَع ستةَ آالَف روبِية . ٦  ادفَع خمسةَ آالَف روبِية . ٥
  ادفَع ثَمانِيةَ آالَف روبِية . ٨  ادفَع سبعةَ آالَف روبِية . ٧
  ادفَع عشرة آالَف روبِية . ١٠  ادفَع تسعةَ آالَف روبِية . ٩

١١ .  رشع دأَح فَعدةابِيور ة . ١٢  أَلْفبِيور أَلْف رشا عثْنا فَعدا  
  ادفَع أَربعةَ عشر أَلْف روبِية . ١٤  ادفَع ثَالَثَةَ عشر أَلْف روبِية . ١٣
  ادفَع ستةَ عشر أَلْف روبِية . ١٦  ادفَع خمسةَ عشر أَلْف روبِية . ١٥
١٧ .  رشةَ ععبس فَعدةابِيوة . ١٨  ألف ربِيور أَلْف رشةَ عانِيثَم فَعدا  
  ادفَع عشرِين أَلْف روبِية . ٢٠  ادفَع تسعةَ عشر أَلْف روبِية . ١٩
  ادفَع أربعني أَلْف روبِية . ٢٢  ادفَع ثالثني أَلْف روبِية . ٢١
  ف روبِيةادفَع ستني أَلْ . ٢٤  ادفَع مخسني أَلْف روبِية . ٢٣
  ادفَع مثانني أَلْف روبِية . ٢٦  ادفَع سبعني أَلْف روبِية . ٢٥
  ادفَع مئَةَ أَلْف روبِية . ٢٨  ادفَع تسعني أَلْف روبِية . ٢٧
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٢٤ 

  )ب(وبني القائمة ) أ(القائمة صل بني : دريب الثاين الت
  
عشرلْ أَنَوة فبِيور     
لْ أَةُئَمفة ربِيو     
سبعةف لْ أَنَوبِيور     
عشةف آالَةُربِيور      
      روبِيةف آالَةُعبرأَ

سبةَعع شةفلْ أَربِيور      
سبةف آالَةُعبِيور      
      روبِيةف آالَةُيانِمثَ
      روبِيةفلْ أَرش عدحأَ
      روبِيةف آالَةُعبرأَ

 
  

   شفوياأجب كما يف املثال: التدريب الثالث 
 / ا نأَ:     املثال 

     معأَي لفر بِوةي  
  

١ . تأَن /   
٢ . هو /   
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٢٥ 

   / تنأَ . ٣
٤ . هام /   
٥ . هم  /  
   / امتنأَ . ٦
٧ . هي /   
٨ . نحن /   
   / انأَ . ٩

١٠ . هن/   
  التركيب الثالث 

  اايابروى سلَ إِباها ذَنأَ  اايابروى سلَ إِبهذْا أَنأَ . ١
  ايِسينِودن إِنم حاضرا نأَ  ايِسينِودن إِن مأَحضرا نأَ . ٢
  نكَى السلَإِ دائا عنأَ  نكَى السلَ إِدوعا أَنأَ . ٣
  لصفَ الْنم جارِا خنأَ  لصفَ الْن مجرخا أَنأَ . ٤
  يسركُى الْلَع سالا جنأَ  يسركُى الْلَ عسلجا أَنأَ . ٥
  تاالَي الرعافا دنأَ  تاالَي الرعفَدا أَنأَ . ٦
  انكَم الْزاجِا حنأَ  انكَم الْزجِحا أَنأَ . ٧
  ةالَ الصلُاخا دنأَ  ةالَ الصلُخدا أَنأَ . ٨
  ةبيقح الْعاضوا نأَ  ةبيقح الْعضا أَنأَ . ٩

  ةاقَطَبِ الْباتا كَنأَ  ةاقَطَبِ الْبتكْا أَنأَ . ١٠
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٢٦ 

  
  حول اجلمل اآلتية كما يف املثال: التدريب الرابع 

   إىل جاكَرتاأَنا أَذْهب:     املثال    
        با ذَاها  أَنتاكَرإىل ج   

  
١ . با أَكْتأَنسرأُ . ٢  الدا أَقْرثَ أَنيدالْح 
٣ . برا أَشةأَنو٤  الْقَه . جِزا أَحطَارِأَني الْقكَانَ فالْم  
  من الْفَصلِأَنا أَخرج . ٦  في الْفَصلِأَنا أَدخلُ . ٥
٧ . ما أَقْداضِأَنيالر ن٨  م . فَعا أَدأَناالَتيالر  
٩ . سلا أَجأَنيسلَى الْكُر١٠  ع . كُنا أَسكَنِأَني السف   
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٢٧ 

  اقرأ
        

   قليل – العمال  -التمتع  -سرعة -طرق  –الطريق    :الكلمات اجلديدة
  

ـ رِ يوها، وايابرو س ةنيدى م لَي إِ جِانويان ب ةنيد م ن م رفَد الس يش ر ادرأَ يد 
ـ ، فَ اايابرو س ياب ف طَّخ الْ نِر ب م ع دهعي م  ف سرد ي نْأَ حضـ  إِ ر ـ حى م لَ  ةطَّ
  .ةاع سفصنِبِموعد االنطالَق قَبلَ ، ارطَقالْ

 لَمح،  نيرِافسم الْ وِهى ب لَ إِ هج ات مثُة،  ركذْالتد  يشر ن م فظَّوم الْ بلَطَ
 عمسقَليلٍ   دعب، و ةيبِور ف آالَ ةَسم خ عفَد ي نْ أَ هن م بلَطَ و هتبيق ح الِمع الْ دحأَ

النداء التي ال:  
ـ رِي الطَّ ي ف تأْيا س ياابروى س لَ إِ هجِت ي يذا الَّ اريتو م ارطَقالْ ـ  ي ، يانِق الثَّ

وى الْ لَعمسرِافين  لَةحالر هبِهذ  سرةُع الت وجلَ إِ هثُ،  هيم الت مبِ عِت الرلَحالطَّ ةيبنْ إِ ة 
اهللااَءش .  
  

  أجب عن األسئلة اآلتية شفويا: التدريب األول 
  

١ . مأَن ين  افَرسرشد ؟ي 
  ؟باه ذَو هنيى أَلَإِ . ٢
٣ . لاذَما هذَو اهلَ إِبي؟اه  
 ؟حضر للسفَرِ  نيأَإِلَى  . ٤
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٢٨ 

٥ . مكَانَ ى تحضور؟ه  
٦ . منح لَمح قيبت؟ه  
 ؟لَه د يش رعفَ دمكَ . ٧
٨ . ما اسالْم الَّارِطَق ذير كبهر شد ؟ي 
٩ . فأَي قٍ يطُرأْ يي الْتار ؟طَق 

١٠ . لِهالر ةُلَحم مت؟ةٌع  
 

اكتب النص السابق يف كراستك مع تغيري رشيد مبحمـد           : الثاينالتدريب  
   يف مخسة عشر دقيقةوحممود

  
  رتب األحداث التالية لتكون قصة : ث التدريب الثال

  ثَمن التذْكرة عشرةُ آالَف روبِية . ١
  أَراد طَلْحة أَنْ يذْهب إِلَى سورابايا بِالْقطَار . ٢
  وذَهب إِلَى الْمحطَّة واشترى تذْكرة . ٣
٤ . يسلَى الْكُرع لَسجطَار وة الْقطَلْح بكفَر  
٥ .  طَارثاَلْقق الثَّالي الطَّرِيف يأْتيس  
 وبعد قَليلٍ سمع النداَء . ٦

  
  األلعاب اللغوية

  كون مجلة
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٢٩

  االستقبال) صالة(يف و 
  

  أي –كتابة   – متجه -جميء    - ميني   –عنوان   – بوابة   :الكلمات اجلديدة   
 -جواز السفر    – سيارة األجرة    –افلة العامة   احل –  أين -

 –  أقلع يقلع أقلـع – أمكن أمكن ميكن –أقفل أقفل يقفل  
   استخرج-استخرج يستخرج 

  
  

ـ ج ع ورخ الْ ةُابوبا،  ايابرو س يف مكُرِوضح بِ الًهس و الًهأَ:   املوظف ى لَ
ْيمنِياهجي   اتف ةاديالْق ةبرالْعارطَق  

   ؟ابطَّخ الْنِر بمد عهع مفرِع تلْ ه،تحم سولَ:   رشيد
  م ؟اد قَتن أَني أَن، مهفُرِع أَ، الَفآس:   املوظف

  ان ؟ونعذا الْ هفرِع تلْهوي، جِانويان بن ممادا قَنأَ:   رشيد
  ةرج اُألةَاري سوة، أَامعة الْلَافح الْبكَر تنْ أَكنكمه، يفُرِع، أَمعن :  املوظف

  ا ؟هبكَر أَةلَاف حيأَ:   رشيد
ا ى هذَلَ إِهجِتتالَّتي  ي، ه)ا كَي تيجِ(ة ابتا كهيفالَّتي  ةُلَافاحلَ:   املوظف

  انونعالْ
  ة ؟رج اُألةُاريا سمأَو:   رشيد

   تطْلُبهانكَ ميى أَلَإِبِك  ةٌهجِت مةرج اُألةُاريس:   املوظف
   اهللااَء شنْ، إِالْحافلَةَ الْعامةَ بكَرأَا، سركْش:   رشيد 

  ةمالَ السعما، وفْع:   املوظف
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  التراكيب النحوية
  التركيب األول

١ . محمود يجِتى الْلَ إِهبوةاب  محمود مجِتى الْلَ إِهبوةاب  
٢ . رشيقْد يالْلُف حقيةب  رشيقْد مالْلُف حقيةب  
٣ . عليي رلُسالر ةالَس  عليم رلُسالر ةالَس  
  احبي الص فةٌعلقْ مةُرائلطَّاَ  احبي الص فعلقْ تةُرائلطَّا . ٤
  انتساكى بلَ إِةٌرافس مةُماطفَ  انتساكى بلَ إِرافسة تماطفَ . ٥
  جورخي الْ فةٌعرِس متنبِلْاَ  جورخي الْ فعرِس تتنبِلْاَ . ٦
٧ . محمد يغادالْر مديةن  محمد مغادالْر مديةن  
٨ . عبداهللا ي تلَّسمذْ التكةر  عبداهللا م تلِّسمذْ التكةر  
٩ . عليا سلَتمالر ةالَس  عليم ستلمالر ةالَس  

  محمود مستخرِج جواز السفَر  محمود يستخرِج جواز السفَر . ١٠
  

  حول اجلمل اآلتية كما يف املثال: تدريب األول ال
  اتراكَى جلَ إِرافس ييلع:     املثال

         عليم سافلَ إِراكَى جرات  
  ةطَّحمالْ رادغي ارطَقالْ . ١
  رفَي الس فعرِس تماُأل . ٢
  ة يدوع السةيبِرع الْةكَلَممى الْلَ إِهجِت تةُرائالطَّ . ٣
٤ . رشد يقْيالْلُف حقيةب  
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٣١

٥ . حن سيرلُسالر ةالَس  
  ااحب صةسادي الس فعلقْ تةُرائالطَّ . ٦
٧ . عباِهللاد فْ يتالْح ابب  
٨ . عائةُشقْ تقُأ الْرآنر 

  
   كما يف املثالحتدث مع زميلك : الثاينالتدريب   

  ةراهقَ الْ- ن م–م دقْ ت- تنأَ: م     املثال
  م ؟اد قَتن أَني أَنم : ١ت         
  ةراهقَ الْنم مادا قَنأَ : ٢ت      

١ . هو –قْ يدم –م ن –ب اكسانت  
 سيارِ ب– ن م– مدقْ ت– تنأَ . ٢
 نيميالْ –ى لَ إِ– انهجِت ت–ا متنأَ . ٣
٤ . هي – ذْتهالْ -ى لَ إِ– بمةطَّح 
٥ . ماه –اندوعالْ–ى لَ إِ–  ي بيت 

  
  أجب عن األسئلة اآلتية كما يف النموذج: التدريب الثالث 

  )بريوت( ه ؟جِتت من أَنيى أَلَإِ:   النموذج     
  توريى بلَ إِهجِتا من  أَ

  
  )لندن(  ؟ةٌرادغ مأَنت نيى أَلَ إِ- ١
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  )جدة( ؟ر افس مو هنيى أَلَ إِ- ٢
  )اخلرطوم(  ؟ةٌدائ عي هنيى أَلَ إِ- ٣
  )باريس ( ؟متجِهةٌت ن أَنيى أَلَ إِ- ٤
  )الكويت( ل ؟اصت ون أَنيى أَلَ إِ- ٥

  التركيب الثاين 
١ . يمكننْ أَكت خرجم فَ الْنلص  يمكنالْك خروج مفَ الْنلص  
٢ . ينِكُمنْ أَكت دلَخي الْ فغةفَر  يمكنكالد خوي الْل فغةفَر  
٣ . يمكننْ أَكت لَ إِلَصى سورابااي  يمكنالْك وصلَل إِوى سورابااي  
٤ . يمكننْ أَكت سافى الْلَ إِرياناب  يمكنكى الْلَر إِفَ السياناب  
٥ . يمكننْ أَكت اغرالْد مديةن  يمكنكم غادالْةُر مديةن  
٦ . يمكننْ أَككْ تاِإللَم جاتاَءر  يمكنكْ إِكاِإلالُم جاتاَءر  
٧ . يمكننْ أَكفَ تلَضرفَ الس  يمكنكفْ تضلُيرفَ الس  
٨ . يمكننْ أَكت ستلمذْ التكةر  يمكنكاس الَتمذْ التكةر  
٩ . يمكننْ أَك لَّمستالْ تكابت  يمكنكت لُّسالْم كابت  

١٠ . يمكننْ أَكت طَنلقم الْن بتي  يمكنكاال نالَطقم الْن بتي  
١١ . يمكننْ أَكت سترِخجج فَرازوالس   يمكنكاس تخراج ْجفَراز والس  

  
  حول اجلمل اآلتية كما يف النموذج : بعالراالتدريب 

  جورخ الْديرِ يرافسمالْ:   النموذج     
  جرخ ينْ أَديرِ يرافسم  الْ        
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١ . رافسالْم درِيياس تخراج جوفَرازالس   
٢ . رافسالْم درِييح جالْز انكَم  
٣ . رافسالْم درِيلَ  يوصالْح ى لَعذْالتكةر  
٤ . رافسالْم درِيكْ إِياِإلالَم جاتاَءر  
٥ . رافسالْم درِيي مغادالْةَر مديةن  
٦ . رافسالْم درِيالْي وصى أَلَ إِلَورِماكَي  
٧ . رافسالْم درِيالْي عوقَى الْلَ إِةَدرةي 
٨ . رافسالْم درِيياال نالَطقم الْن بتي 
٩ . رافسالْم درِيي بكُوالْر حلَافعاَ الْةةم 

١٠ . رافسالْم درِيالْ يخروجم الْن ارطَم 
  

  :استبدل كما يف النموذج : التدريب اخلامس 
ـَأَ :  النموذج    )ةدجِ( ةراهقَ الْن ممادا قَن

ـَأَ     )دائع( ةد جِن ممادا قَن
ـَأَ     ةد جِن مدائا عن
  

  )تنأَ (– ١
  )ويكوطُ (– ٢
٣ –) هي(  
٤ –) مسافىل إِةٌر(  
٥ –) هو(  
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  )انأَ (– ٦
٧ –) وىلَ إِلٌاص(  
٨ –) عانم(  
  

  التركيب الثالث 
  هلْ تعرِف معهد عمر بنِ الْخطَّاب ؟

رِفُهالَ أَع ،فآس  
لْهت رِعفالْةَالَ ص مة ؟طَّح  

أَف، الَآس هافُرِع  
  

  أجب كما يف النموذج: التدريب السادس 
  ن ؟كَ السفرِع تلْه:   النموذج  
      آس  أَ، الَف هفُرِع  

  
١ . لْهت رِعالْف ر ؟طاَم  
٢ . لْهت رِعفةَالَ صر ؟فَ الس  
٣ . لْهت رِعفالْانَكَ م حز ؟ج  
٤ . لْهت رِعفكْ متالْب حز ؟ج  
٥ . لْهت رِعفم وقفالس يات ؟ار  
٦ . لْهت رِعفب والْةَاب خرج ؟و  
٧ . لْهت رِعفب ياُألت ساذ ؟ت  
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٣٥

  اقرأ
  

   نصح ينصح  – نزل يرتل انزل - غالية –رخيصة :   الكلمات اجلديدة
   قابل يقابل قابل– انصح    

  
 لَزا، ن ايابرو س إِلَى ارطَق الْ لَص و نْ أَ دعب و ،يجِانويانب ن م ديشر مدقَ

مالْ ن طَق ار، والْ لَأَس مف  ظَّوعن ع نوان م عهد ع م الْ نِر ب الْ ابِطَّخ عالـ  ي ف ي 
سورابااي و ، هأَن دجالَ و  يف،  رِعوهَألن ي رِعالْ ف ـ ع نـ ان، َ و نصحنْ أَ ه ي ـ ر  بكَ
ـ أَنْ يركَـب     و، أَ )جِي تي كَا  ( فيها كتابةُ    هيلَة إِ هجِتمة الْ امع الْ ةَلَافحالْ سيةَار 

  .ةرجاُأل
  ةصيخا رهترج أُنَّ، َألةامع الْةَلَافح الْبكَر ينْد أَيش رلَضفَ

  
  أجب عن األسئلة اآلتية: التدريب األول 

١ - مأَن ينر شد قَياد؟م   
٢ - ا فَاذَملَعب عنْ أَدو الْلَص طَقارف ي سورابا ؟اي 
٣ - لْهع رالْف مف الْظَّومعد ؟ه 
٤ - لْهع رفع نوه ؟ان 
 د ؟هعمى الْلَ إِةهجِتم الْةلَافحي الْ فةابت كيأَ - ٥
٦ - فَلْه لَضر شيد سياُألةَار جرة ؟ لا ؟اذَم 
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٣٦

اكتب النص السابق يف كراستك مع تغيري رشـيد بــ           : التدريب الثاين   
  )رشد وحممود وحسن(

  
  جب عن األسئلة اآلتية يف كراستك أ: التدريب الثالث  
  

  اب ؟طَّخ الْنِ برم عدهعى ملَ إِكتي بن مترافَ سفيكَ - ١
   ؟كع مةًبيق حمكَ - ٢
٣ - اذَما فيح قيبت؟ ك  
٤ - ا فَاذَملْعتع ندما ولْصتي الْ فمة ؟طَّح  
٥ - قَلْه لَابأَك د ؟ح  
٦ - اذَما تكَربم الْن مى الْلَة إِطَّحمعد ؟ه 
٧ - لْهافَ سرالطَّ بِتائرقَة ا ؟ هذَلَب 
  ؟ترافَ سنيى أَلَإِ - ٨
٩ - اذَمفَا تلُض،فَ السالطَّ بِرائة أَرالْ بِمور ؟طاَق لا ؟اذَم 

 
  

  األلعاب اللغوية
 أكمل القصة
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٣٧

  مع سائق احلافلة العامة
  

 –جزيـرة    -احلي   – كل   - مجيع   – طالب   –دروس   :الكلمات اجلديدة   
 جزى  – زار يزور زر   –علم يتعلم تعلم    ت -جاء جييئ جئ    

  جيزي جزاء
  

  ت ؟وجكُونرإِلَى  ةٌهجِتة ملَافح الْهذ هلْه:   رشيد
  د ؟يرِ تانكَ مي، أَمعن:   السائق
  ان ؟ونعا الْهذَ فرِع تلْ ه:  رشيد

  ابطَّخ الْنِر بم عدهعم وه، هفُرِعا أَنأَ، معن:   السائق
   ؟ريبِ كَدهع مو هلْه:   رشيد

من ة و يقرى الش اوجاملْدن في    عِيمج نمإِلَيه  جاؤوا   ه قَد بالَّطُّو،  معن:   السائق
   وغَيرها ومادوراوكبوملُ ويالبة ريزِجثيرة مثْلُ جزرٍ كَ

  د ؟هعم الْتر زلْه:   رشيد
ـ كُلِّ   ي ف هقْف الْ ملَّعتا أَ نأَور،  صع الْ دع ب ةٌينِي د سور د اكن، ه معن:   السائق يمِو 

ثْاالننِي   
  ة ؟يمالَس اِإلمولُع الْملِّع يدهعم الْلِه:   رشيد

ـ عي الْ ا ف نلْصو .ةيمالَس اإلِ مولُعالْ و ةَيبِرع الْ ةَغ، اللُّ معن:   السائق نو ـ ان، ت ل ضفَ
ادلْخف يا الْذَ هحيو ،سجِتد ْمجِسبِ كَادياره ،ا هالْو معده!   

  ة ؟رج اُألفلِّكَ تمكَ:   رشيد
  ة يبِو رف آالَةُثَالَثَ:   السائق
  اري خ اُهللاماكُزج، والَيزِا جركْش، لْضفَت:   رشيد
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٣٨

  التراكيب النحوية
  استمع وردد : التركيب األول

   ؟بكَر تةلَاف حيأَ . ٢   ؟ديرِ تانكَ ميأَ . ١
   ؟ةُرائ الطَّعلقْ تةاع سيأَ . ٤  ؟ لُـاونـت تامٍع طَيأَ . ٣
   ؟لُضفَ تةلَاف حيأَ . ٦   ؟لُضفَ تةهاك فَيأَ . ٥
   ؟لُزِن تفقو ميأَ . ٨   ؟برش ترٍيص عيأَ . ٧
   ؟لُسر تةالَس رِيأَ . ١٠   ؟أُرقْ تسٍر ديأَ . ٩

   ؟رضح تةوه قَيأَ . ١٢   ؟بتكْ تسٍر ديأَ . ١١
   ؟يرِتش تةلَّج ميأَ . ١٤   ؟ديرِ تابٍت كيأَ . ١٣
  

  :استبدل كما يف النموذج : التدريب األول  
  )لُكُأْام تعطَ(    ؟ديرِ تمٍعطْ ميأَ :  النموذج 

   ؟لُكُأْ تامٍع طَيأَ 
١ . )اب كت–فَ تلُض(  
٢ . )عصر ي–ت شرب(  
٣ . )د لَب–ت زور(  
٤ . )جازو –ت سترِخج(  
٥ . )مسر اف–لُابِقَ ت(  
٦ .  )كابت –كْ تتب(  
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٣٩

  حتدث مع زميلك كما يف املثال : التدريب الثاين 
  زالر – لُكُأْ ت–ام عطَ: م     املثال  
   ؟لُكُأْ تامٍع طَيأَ : ١ت       
  ز الرلُآكُ : ٢ت       

  
١ . عصر ي–ت شرفَالْ -بوهاك 
٢ . دس ر–قْ تأُر –ِسفْ التري 
٣ . مة لَّج–ت شرِتالْ– ي مارن 
 القَترب الْ– لُكُأْ ت–ة هاكفَ . ٤
٥ . كاب ت–رِ تالْ–د ي هقُف 
٦ . سيةار -ت كَرة – باملَة الْعافالْح 
٧ . معد ه–ت زور –ع مر بالْن ابطَّخ 
٨ . مة طَّح–ت رِعالْ – فحتالَاف 

  
  استمع وردد: التركيب الثاين 

  ةيبِو رف آالَةَرش عةُلَح الرفلِّكَت   ؟ةُلَح الرفلِّكَ تمكَ . ١
٢ .  كَلِّفت كَمذْالتك؟ةُر   لِّكَتفذْ التكةُرلْ أَةَئَ مفر بِوةي  
٣ .  كَلِّفُي الْكَمكت؟اب   لِّكَيالْف كتابخ مةَسع شلْ أَرفر بِوةي  
٤ .  كَلِّفُي الْكَمغاء ؟د  لِّكَيالَف غاُءدخ مآالَةَس فر بِوةي  
٥ .  كَلِّفت قَالْكَمه؟ةو   لِّكَتقَ الْفهفَلْ أَةُوير بِوةي  
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٤٠

  
  نيحتدث مع زميلك كما يف املثال: التدريب الثالث 

  / الشاي   :    ١املثال   
  كَم يكَلِّف الشاي ؟:   ١ت     
   روبِيةيكَلِّف الشاي أَلْفَي:   ٢ت     

    /التذكرة     :  ٢املثال 
  ة ؟ركذْ التفلِّكَ تمكَ : ١ت     
  ةيبِو رفلْ أَةَئَ مةُركذْ التفلِّكَت : ٢ت     
      

 / ام عالطَّ . ١

 / ة هاكفَالْ . ٢

 / م لَقَالْ . ٣

٤ . ذْتكةُرالس فية ن/  

٥ . ذْتكالطَّةُر ائة ر/  

٦ . ذْتكالْةُر حة لَاف/  

  /اب تكالْ . ٧
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  اقرأ
 مناظر  –جمانا   – أبناء   – علوم   – جزر   –مدن   –أماكن  : الكلمات اجلديدة   

   جيد جد–وجد  -
  
ـ  إِةًهجِت م ةًامع ْ ةًلَف حاَ بكَر ي نْد أَ يش ر ادرأَ ـ عى ملَ هـنِ   دـر بمع 
ـ وه، ودهعم الْانَكَ مفرِع يقائالس، واهبكرة و لَافح الْ دجو، فَ الْخطَّاب ي تلَّعم 

، ريبِ كَ دهع م وه، و  كَلَّ يومِ االثْنين   دهعم الَ دجِسي م  ف رِصع الْ ةالَ ص دع ب هقْفالْ
يتلَّعم ف يالَّ طُ هب م أَ ن من كَ اكثيرة م ،ن ج مالْ عِي مدن ف ي ا جو ى الشرقية لُثْ، م 

سوراباي ا، وسيدأَورج غَو، ورسيك الَ، ومجنَو غَان، ورِيه ا، ومن ج كَ رٍز ـ ث يرة ،
لُثْم : زِجيرة م ادور ا، وبالي لُ، وومبوك غْ، ورِيلْاَو،  اهمعهد ي لِّعاللُّ م الْ ةَغ عـ بِر ةَي 
الْولُعواِإلم الَسمةَيل جمأَعِي بالْاِءن مسلمينم جاان.  

واهه وع نالْانُو معد ه!  
حإِ( يي ك بي( قْرإِ م األَ يف ل  وفقَ ي رية ج ونج أَ وننيار ر ـ ون  وتكُ
سوراباايج اوى الشرقةي  

  
  ئلة اآلتيةأجب عن األس: التدريب األول 

١ . ا أَاذَمرادر شد ؟ي 
  ؟ةُلَافح الْهجِت تنيى أَلَإِ . ٢
٣ . لِهالس ائقي رِعالْف معه؟د ل ا ؟اذَم 
٤ . اذَما يتلَّعمالس ائقي الْ فمعه؟د  
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٥ . مأَن ينأْ يالَّي طُتالْب معه؟د  
٦ . لْهأْ يتالَّ طُيالْب معهدم نج كَرٍز ثيرةف إِي ندنِوِسيا ؟ي 
٧ . الْلِه معهدي لِّعاللُّم الْةَغ عبِر؟طْقَ فَةَي  
٨ . الْ لِهمعهدخ َألاص باِءنج اوى الشرق؟طْقَة فَي  
٩ . مأَن يةزِ جيرأَة ن؟ت  

  ؟دهعمى الْلَ إِكتي بن مةُلَح الرةُفَلكْ تمكَ . ١٠
  

   اكْتب عنوانَ بيتك كَامالً:التدريب الثاين 
  

اكتب قصة   مث   أجب عن األسئلة اآلتية يف كراستك     : التدريب الثالث   
   عن ذلك

 كَيف تذْهب من بيتك إِلَى الْمعهد ؟ . ١
 ة ؟يرقَي الْ فكيبِ أَتيى بلَا إِايابرو سن مبهذْ تفيكَ . ٢
  ؟كتيرى قَلَ إِةُلَح الرفلِّكَ تمكَ . ٣
٤ . اذَما تشاهدم الْن منرِاظلَةيمالْج ف يرِفَ س؟ك   

  
  

  األلعاب اللغوية
  

 فكرة بدون كالم
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        الذهاب إىل املكتبة          
 -دراجة  –) ظرف( قرب – دائما – كثرية –دراجة  –وسيلة  الكلمات اجلديدة

 –نوافذ  -حول  –مزدمحة  -بطيئة  – شوارع – شارع –غالية 
شاطئ  – )للسيارات(مواقف  -) للسيارات(خطوط  –أفضل 
  البحر

    
  كالا م يالًهأَ:     طارق 
  قارِا طَ يالًهس والًهأَ:     مالك 
   ؟مٍو يلَّ كُةبتكْمى الْلَ إِرضحتا الَاذَمل:     طارق 
  ةيال غَةرج اُألةُاريسر، وطاَم الْبر قُنكُس أَينِنَأل:     مالك 
  اه لَةٌريث كَطٌوطُ خكناَت ؟ هالَافحالْ بِرضحتا الَاذَمل:     طارق 
  اهبكَر أَني أَن مفرِع أَ الَينِنإِ:     مالك 
  تالَافحلْ لفاقوة مريبِكَ الْعِارِو الشن معٍارِ شلِّ كُيف:     طارق 
   ؟ةبتكْمى الْلَ إِهجِت تةلَاف حيأَ:     مالك 
 مج، ثُاناتر بةطَّح مي فلُزِنتس، وي إِيغ ةَلَافحد هعم الْن مبكَرت:   طارق 

تكَربح إِ ةَلَافالْس يمجِتهلَ إِةى شاطرِئحالْب ك نجِييانْرو ،تأَلُزِن مام 
  ااممة تبتكْمالْ

  ةئَيط بةُلَافح الْهذفهى ؟ رخ أُةٌلَيس واكن هلْهو:     مالك 
 يلَاوحا،  دة جِ ديع ب تسي لَ ةُبتكْمالْ،  ةًيارِ ن ةًاجر د يرِتشت نْ أَ كنكمي:   طارق 

ستةك لَيومتر ماملعهد نو ،ذْتهلَ إِبيها بعدالد راسة  
  اءقَى اللِّلَ  إِ،الًيزِا جركْ ش،لُضفْا أَهذَ :     مالك
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٤٤ 

 التراكيب النحوية
  رددوااستمعوا و : التركيب األول

١ –ف لِّ كُيعٍارِ شم نالش عِارِوم واقفلْ لحتالَاف  
٢ -ف لِّ كُيلَ بدم الَبِ الْندم عاهدل لدرةاس  
٣ -ف لِّ كُي كابٍتم كُ الْنبِتد روسلْ لقةاَءر  
٤ -ف لِّ كُي حجرةم الْن حجراترس رل لنمِو  
٥ - فلِّ كُي طْممٍعم الْن طَممِاعقَ ماعدلْ للُجسِو  
٦ -ف لِّ كُي كْمتبةم الْن كْمتباتفُ روفكُلْ لبِت  
٧ -ف لِّ كُي ارٍطَمم الْن طَماراتالَا صتلْ لمرِسافين  
  

  :أكمل كما يف النموذج : التدريب األول 
  )دهعم   (ةبلَلطَّ   لاجرد  أَ  . . . لِّـ كُـيف:   النموذج 
      فلِّ كُيم عهدم الْن معاهأَد دراجلَلطَّ لةب  
  

  )لٍصفَ (ذُافون وابوبأَ. . . . . في كُلِّ  - ١
  )تيب (مِولن لةٌرجح. . . . . في كُلِّ  - ٢
  )دلَب (ةاريلس لقرطُ. . . . . في كُلِّ  - ٣
  )عٍارِش (تالَافحلْ لَفاقوم. . . . . في كُلِّ  - ٤
  )ةبتكْم (تالَّج م وفحص . . . . . في كُلِّ - ٥
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٤٥ 

  )مٍعطْم (ارض خ ومحلَ . . . . . في كُلِّ - ٦
  )ةسردم (ةٌبلَطَ ونَوسردم . . . . . في كُلِّ - ٧
  )ارٍطَم (ةٌريبِكَوصغيرةٌ  اترائطَ . . . . . في كُلِّ - ٨
  

  مثل األسلوب اآليتكون مخس مجل : التدريب الثاين 
فلِّ كُيعٍارِ شم نالش عِارِوم واقفلْ لحالَافت  

  
١ . ...............................................  
٢ . ............................................... 
٣ . ............................................... 
٤ . ............................................... 
٥ . ............................................... 

  
  استمعوا ورددوا: التركيب الثاين 

١  لاذَمذْا تهى الْلَ إِبكْمتبَأل   ؟ةنِنرِ أُييقْ أَنْ أَدأَرالص حف  
٢  لاذَمذْا تهَأل  ؟ارِطَى املْلَ إِبنِنرِ أُييأُنْ أَد سافر  
٣  لاذَمفْا تتالْح كتَأل   ؟ابنِنرِ أُييقْ أَنْ أَدأَر  
٤  لاذَمذْا تهالَقَبِى الْلَ إِبَأل   ؟ةنِنرِ أُييأَنْ أَد شرِتيع صيار  
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  أجب كما يف النموذج: التدريب الثالث 

  )أقرأ (لماذَا تذْهب إِلَى الْمكْتبة ؟:   النموذج    
    َألننِي أُرِيد أَنْ أَقْرأَ        

  
١ –ل اذَمذْا تهى الْلَ إِبطْمأَ( ؟ مِعتنالطَّلُاو امع(  
٢ – لاذَمذْا تهالْى لَ إِبلَملْأَ(؟  بِععكُ الْبةر(  
٣ – لاذَمذْا تهالْى لَ إِبأَ(ة ؟ الَقَّبشرِتفَي اكةًه(  
٤ –ل اذَما تشرِتيفْ دتكْأَ(ا ؟ رتبالر ةَالَس(  
٥ –ل اذَما تلُأَسع نع نوأَان حأَ(د ؟ مزوره(  
٦ –ل اذَما تجِحزكَ ماني الطَّا فائرأُ(  ؟ةسافلَ إِرلَى بدي(  
  

  استمعوا ورددوا: التركيب الثالث 
١  لْهت حضى الْلَ إِرمعه؟د   نعأَ،م حضى الْلَ إِرمعهد  
٢  لْه ترِعفح الْي ارِطَم  نعأَ ،مرِعفح الْي ارِطَم  
٣  لْهت جِحزل ؟رِفَلس   نعأَ،م جِحزل رِفَلس  

  اجلواب باإلثبات

٤  لْهت حضى الْلَ إِركْمتبأَ،الَ   ؟ة حضى لَإِ ردهعالْم  
٥  لْهت كَرابيالس أَ ،الَ   ؟ةَركَرب طَارالْق  
٦  لْهت كَربالد رأَ،الَ   ؟ةَاج كَرةَ باريالس  

  اجلواب بالنفي

  



  
  الدرس السادس                لوحدة الثالثةا

 
 

٤٧ 

  النموذجكما يف ل سؤال باإلثبات  أجب عن ك:التدريب الرابع 
   ؟ةَوهقَ الْلُضفَ تلْه:   النموذج
     نعفَ أُ،مقَ الْلُضهةَو  
  

١ . لْهت نتظالْر ح؟ةَلَاف   
٢ . لْهقْ تالْأُر كت؟اب   
٣ . لْهت شرِتي الدر؟ةَاج   
٤ . لْهت اغدالْر مدي؟ةَن   
٥ . لْهت بِ الطَّلُـأَسي؟ب   
٦ . لْهت رِعالْف ؟انَكَم   
٧ . لْهرِ تيدفَ الس؟ر   

  
  النموذج كما يف النفيأجب عن كل سؤال ب: التدريب اخلامس 

  السفَر بِالْقطَارِ ؟هلْ تفَضلُ :   النموذج
  السفَر بِالطَّائرة أُفَضلُ ،ال     

  
١ . اجِ لْهجالد عم زأْكُلُ الر؟ت  
٢ . لْه تغادقَ الْرر؟ةَي  
٣ . لْهكْ تتبالر ؟ةَالَس  
٤ . لْه تزوالْ رمعه؟د  



  
  الدرس السادس                لوحدة الثالثةا

 
 

٤٨ 

٥ . لْه كْتلُم كتةَاب الد؟سِر  
٦ . لْهت سافلَ إِراكَى جرا ؟ت 
٧ . لْه فَتلُض زاَألرم ع الد؟اجِج  

  
بعكسها مـن   ) أ(صلْ كلّ كلمة من كلمات اموعة       : التدريب السادس   

كما يف النموذج ) ب(موعة كلمات ا:  
  )ب(اموعة   )أ(اموعة   الرقم

  اهلُبوط    قبل  ١
  البعد  داخل  ٢
  هناك  الصعود  ٣
  قليل  أقفل  ٤
  خارج  هنا  ٥
  خالية  كثري  ٦
  بعد  القرب  ٧
  فتح  مزدمحة  ٨
  



  
  الدرس السادس                لوحدة الثالثةا

 
 

٤٩ 

  اقرأ
 -  أخرى – بعيد   –يفكر  /  فكر   –املواصالت   –شراء  : الكلمات اجلديدة   

   مر مير–  بني يبني– يستطع /ع ااستط
  
مك الَ ال ي حضى الْ لَ إِ ركْمتبلَّ كُ ة ي ألَ  مٍو ، نه ي كُسن ف ي كَ مان ب عيد    ـيح يف 

  .ةٌيالا غَهترج أُنَّ ، َألةرج اُألاتاري سبكَر ينْ أَعيطتس يالَ ، والْمطَارِ
مك الَ اليرِعف موقالْ ف حالَافت الَ، و ي رِعف و سأُ ةًلَي خر لْى لموالَاصفَ ،ت بين 

  لَهصاحبارِ طَ هأَ بِ قنه ي ستطينْ أَ ع ي كَرب ح ةًلَاف م جِتى الْ لَ إِ ةًهكْمتبة  ،الْوحةُلَاف 
تمأَر مالْام كْمتبة.  
مالكِّفَك يرف يش اِءرد راجةارِ نيةل ،يبِلَص ى الْلَا إِهكْمتبة.  
  

  :أجب عن األسئلة اآلتية : التدريب األول 
١ . لا الَاذَميحضرم ى الْلَك إِالكْمتبلَّ كُةي ؟مٍو   
 ك ؟الم نكُس ينيأَ . ٢
 لماذَا الَيركَب مالك سيارات اُألجرة ؟ . ٣
٤ . لْهي رِعفم الك مواقالْف حالَاف؟ت  
٥ . لا الَاذَمي كَربا مالك لسياراُألات خى ؟ر  
٦ . فأَي يش ٍءيكِّفَ يرالك ؟ م 
   ؟ةُلَافح الْرم تنيأَ . ٧

  



  
  الدرس السادس                لوحدة الثالثةا

 
 

٥٠ 

  :أجب عن األسئلة اآلية : التدريب الثاين 
١ . لْهع ندكس ي؟ةٌار   
   ؟دهعمى الْلَ إِلُص تفيكَ . ٢
٣ . لْهفَ تالْلُض حأَةَلَاف وس ياُألةَار جر؟ ة  
  ؟ةلَافح الْةُر كذْت فلِّكَت مكَ . ٤
٥ . لْهز رالْت كْمتالْةَب عةَامف يس وراب؟ااي  
٦ . تحكَثْد يفذْ تهى الْلَ إِبكْمتبالْة عامة مبِن يت؟ك   

  
 مـع تغـيري مالـك       ص السابق يف كراستك    اكتب الن  :ث  التدريب الثال 

   يف عشر دقائقبفاطمة، وطارق بعائشة
  

ـ انظر إىل الصورة، مث اكتب      : التدريب الرابع    ك مـن املعهـد يف      طريق
  غوبينجغونونج أنيار إىل حمطة القطار يف 

  
  األلعاب اللغوية
  األخري هو األول



  معهد عمر بن اخلطاب العايل سورابايا
  مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية جاكرتا

  

ةديدالْج اتمالْكَل مجعم  
لْلكالْابِت مصل بِاحابكرِتبِيعالت   

  
  الْمستوى اَألول

ةُلَِسلْست علاللُّمِي غالْة عبِرية  
  

  إعداد 
  إمام فوزي جائز

  

  اإلشراف
  الدكتور شهداء صاحل      حممداألستاذ الدكتور حممد شيخون

  
  املراجعة

  األستاذ الدكتور حممد على الكامل عبد اهللا
  الدكتور نصر الدين إدريس جوهر

 الدكتور مفتاح اهلدى



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١

  ) أ  (حرف اهلمزة
  
  )االبن قائم< :  ن م ابٌاءنبأَ

  
  
اتجهي جِتهّجِ اتذَ = ههب> اتجالْه لَود 
  >ابِبى الْلَإِ

  
ي تأْي< رضح=  اَء ج = ت اي يتأْي ي تأَ

  >احِبي الص فةرسدمى الْلَ إِبالَّالطُّ
  
  >رِفَ الساتاَءرج إِههذ< : اتاَءرجإِ

  
  

    مىرخأُ
آخهذَ<: مذ  را كتابهذَ، وا كتاب 
آخرو ،هذكُه رأُةٌاس خىر<  

  
  
  >امٍي أَةُعب سعِوبسي اُألف< : عوبسأُ

  
  
استخرجي سترِخجاس ترِخج  :
>استخرجالن ةَاقَطَبِ الْاسالش خصةَي<  

  

  

  
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٢

اسطَتاع / يستطيأَالَ<:  ع ستطينْ أَع 
  > اآلنَدهعمى الْلَ إِبهذْأَ

  
اسالَترِأُ<:   مص ميد اس الَتـ  م ذْ التكرة 
ي الْفمطَّحة<  

  
اسلَتم ي ستلأَ = مذَخ >اسلَتـ  الْ م  زائفَ
  >ةَيدهالْ

  
  
الصالَةُ في الْمسجِد جماعةً <  : لُضفْأَ

  >أَفْضلُ من الصالَة في الْبيت منفَرِدا
  
 لُج الرلَفَقْأَ< : لْفقْ أَلُفقْ يلَفَقْأَ
  >ةَابوبالْ

  

  
 رافسم الْ لَمكْأَ<:  أكمل يكمل إكمال  

  >رفَ الساتاَءرجإِ
  
: اهبِطْ  طُبِه يطَبه#  علقْ أَعلقْ يعلَقْأَ

  >ارِطَم الْن مةُرائ الطَّتعلَقْأَ<

  
  
  >انسردا ممتنأَ<) للمذكر( : امتنأَ

  
  
  >انتبالا طَمتنأَ<) للمؤنث : (امتنأَ

  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٣

  >نَوفُظَّو ممتنأَ <: متنأَ

  
  
  >اتبال طَنتنأَ< : نتنأَ

  
  
لَطَانق ي طَنلق ـ  ان الَطق : >يـ طَن لق 
  >ةطَّحم الْن مارطَقالْ

  

  
ا هي، أَاِءقَى اللِّلَإِ< : اِءقَى اللِّلَإِ

  >اُءنباَأل

  
  
ـ الْ< : انٌكَ م م  ناكمأَ مجِسد ـ  م  انُكَ

الَالصة<  
  
ـ كمي< : نكم أَ نكم ي نكَمأَ ننْ أَ ك 
ذْتهب<  

  
 ةُاع الـس  اآلنَ <راضح الْ تقْوالْ:  اآلنَ

  >اامم تةُثَالالثَّ

  
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٤

  > ؟يارِب الْحِت فَابت كنيأَ<:  نيأَ
  

  
  

ــتفهام( يأَ ــال يأَ<) : لالس  اترائطَّ
  >عرسأَ

  
  

  )ب ( حرف الباء 
  
بههذَ<) للقطار( : و ا بهـ  الْ و مسرِافين 
ي الْفمطَّحة<  

  

بوةٌاب : >هذهب والْةُاب بيت<  

  
  
بطـ #  ةٌئَي رِسيةٌع >الدـ ر ةُاج ب طـ ي  ةٌئَ
الطَّوائةُررِ سيةٌع<  

# 

  
بعيرِقَ#  ديب  :> مديةُن تورِ قَانْبيةٌب 
منس ورابايا، ومديةُن اكَجرةٌا تديعب <  

#  

  

 



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٥

بيني يِّبن  = حرش :> سردالْم نيب
سرالد<  

  
  

  )ت ( حرف التاء 
  
تعليالْ< :  مصممعهدانٌكَ مل لتعلمِي<  

  
ذْتكم ةٌر : >هذهذْ تكالْةُر ارِطَق<  

  
  
ذَتاكج ر : >هذثُالَ ثَهذَ تراك<  

  

تلَّعم ي تلَّعم ت لَّعم : >يتلَّعذُ ميالَمالت ي  ف
  >الْفَصلِ

  
تلَّسم ي تلَّسم ت لَّسم = اسلَتـ < م تلَّسم 

الرلُجقُ النود<  

  
  
  

  )ث  ( حرف الثاء
  
 ةُاع الساآلنَ<:  )الساعة (ةُثَالالثَّ
  >ةُثَالالثَّ

  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٦

  )ج ( اجليم حرف 
  
اَءج جِ يئْ جِ ئُي  =حضر يحضر اح ضر 
 :>الْاَءج علُامف ي الصاحِب<  
  
جز ى يزِجي ج ـ < : اٌءز جى اهللاُ ز 
  >ةنج الْنمؤمالْ
  
زِجيج   ةٌرجزر  :> هـذه ـ زِ ج يةُر 
جىاو<  

  
  
جميقَ<:  لٌّكُ = عأْرت ج ميع س رٍو ي  ف
  >مِيرِكَ الْآنرقُالْ

جواز  ـ الْ<:  رِفَ الـس مسافـ إِ ر ى لَ
السعودية يسترِخجج وازرِفَ الس<  

  

  
  )ح ( حرف احلاء 

  
حةٌلَاف  :>يكَرالْب مسافالْر حةَلَاف<  

  
  
حجز ي جِحا زجِحز  :>حجز ـ  الر لَج 
قْمعدي الْا فارِطَق<  

  
  
حضر  ي  حضا رحضر = أَ = اَءجى  ت :
>حضالْر مظَّوفي الْ فمعهد<  
  
حقيةٌبقَ ج حائب : >هذهح قيةٌب<  

  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٧

حلَم ي حلُم اح لْم :> يحا لُم لَدلْو 
   >علَى ظَهرِه ةَبيقحالْ

  
 ي ح ي ف نكُسا أَ نأَ<:  )للمكان( ياحلَ
رنكُووت فيس ورابااي<  
  
حلَو  :>اججح ةبلَ الْكَعوح<  
  

  )خ ( حرف اخلاء 
  
ارِخلَ #  جاخد :> ارِجخ سردالْم

  >الْفَصلِ
   

خدةٌ   = ةٌمداعسم :>لْهرِ تيد 
خدةًمي اصبِاح؟ي <  
   
طُخطّ  )للسيارات(ط  وي < : مف خف

الــشوارِعِ الْكَبِيــرة خطُــوطٌ كَثيــرةٌ 
ةامالْع الَتافلْحل<  

  )د ( حرف الدال 
  
دائا  = امدالْ<: أَبمجهِتد  اجِحن

  >دائما
  
دلَاخ  # ارِجلَ < :خاخذُ ديالَمالت

  >الْفَصلِ

  
  
دلَخ ي دلُخ د خلو : >دلَخ الَ التمذُي 
فَي الْفلِصب عنْ أَدد الْق جرس<  
   
درة< : ةٌاجاجرذُ الديلْمالت كَبري<  

  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٨

الدرانِ الثَّةُجةُي  :> طَارق كَبأَر
  >موتيارا بِالدرجة الثَّانِية إِلَى بانيوانجِي

  
  

الدرةُجالس ياحانْ <:  ةُياراتنبِي طَارق
  >احية بِالدرجة السياتمن الْقطَارِ

  
  
دروج س  

 ةيبِرع الْةغ اللُّسر دلُضفَأُ<: درس م 
لَعى درأُسٍو خىر<  
  
فَدع ي فَدع فَ ادع : >يفَدع الر أُ لُج جةَر 
سياراُألة جرة<  

  

  
  )ذ ( حرف الذال 

  
   مذباهذَ

وضة الْبِنت ذَاهبةٌ إِلَى ر<:  ذَاهبةٌ م
  >اَألطْفَالِ

  
  

  )ر ( حرف الراء 
  
رةٌ =  ةٌاحعتبِ< : معالت دعةُ باحالر<  
  
يقُوم الرجالُ <: سفَر  = ةٌلَحرِ

   >بِالرحلَة إِلَى الْجبلِ

  
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

٩

رخيةٌ  #  ةٌصيـةً   < :غَالهفَاك تيرتاش
  >رخيصةً في السوقِ

  
  

  )ز  ( حرف الزاء
  
زار ي زوزِ ر يـ < : ةٌار يزور  الـر ئيس 

الرعةَيقَي الْ فرية<  

  
  
  

  )س (حرف السني 
  
افَسر ي سافر فَ سلُ أَنْ   < : رجالر ادأَر

ةربِالطَّائ رافسي<   

  

السبي <:  تمٍ فوي رآخ تبالس
  >اُألسبوعِ

  
سرطٌْء#  ةٌعب  :>   اتاريالـس رِسيت

ةعربِس<  

  
  
سرور  = حةٌ = فَرادعانُ <: سويالْح

  >في سرورٍ

  
  
سفياِء<:  ةٌنلَى الْمع رِسيةُ تنيفالس<  

  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٠

سمح ي سمـ  ح اس مح  :>  حـمس
  >الْمدرس للطَّالبِ بِدخولِ الْفَصلِ

  
سمع ي سمع اس مع  :>  بالالَّع عمس

بِهاحةَ صحيصن<  

  
  
سيـ  األُ ةُار جرـلُ أَنْ    <:  ةجالر ادأَر

ةرةَ اُألجاريس كَبري<  

  
  
  

  )ش ( حرف الشني 
  

ارِشعج ش ارِوي <:  عف ارِعالش
ركَبِي ةنيدالْم<  

  
  
شالْئُاط بالْ< : رِح ئاطش يف ظَرنم

  >الْبحرِ جميلٌ جِدا

  
  
شأَةُ إِلَى < : مص اٌءررالْم بذْهت

   >السوقِ لشراِء الْخضارِ

  
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١١

  
  )ص ( حرف الصاد 

  
ةٌالَص =  وهالَةُ < :بص هةٌهذركَبِي<  

  
  

   
 )ط ( حرف الطاء 

  
  >اِءم السي فةٌعفتر مةُرائالطَّ<: طائرة 

  
  
   ج بالَّطُ

بـ <: مف   طَال ـ فَحي بالَّالطُّ  نَوظُ
  >في الْحجرة ميرِكَ الْآنَرقُالْ

 :الــشارِع =  ج الطُّــرق قيــرِالطَّ
>ارِالشعقَي الْ فريةج يد<   

  
  
  

  )ع ( حرف العني 
  

   ةاديالْق ةبرطَا  : ٍ )للقطار(عالْق قائرِ س
ةاديالْق ةبرع يف  

  
  
لُعوم    لْمج ع :>    لْـمع الطُّالَّب لَّمعتي

  >النحوِ
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٢

ي  ف الُمع الْ لُمعي< : م عاملٌ    الُمعالْ
  >عِنصمالْ

  
  
عنانٌو:  >عنانُو ب يتي  :  دمأَح ارِعش

 قْمانِي را٣يايابروس <    
لَعيك   :كلَيع جِبي >لَعيك 
  >ادهتجاالبِ

  
  )غ ( حرف الغني 

  
ـ  ي رادغَ غادر ـ  م غادةٌر:  >  ـارأَش

  >الْموظَّف إِشارةً ليغادر الْقطَار الْمحطَّةَ

  
  

ـ ال غَ ةُاريالس< : ةٌصيخر#  ةٌيالغَ ةٌي 
  > من الناسِلكَثيرٍ

  
  )ف  ( حرف الفاء

  
 مِلْ عي فلُج الرركِّفَي<:  ركِّفَ ي ركَّفَ
  >ابِسحالْ

  
  

  )ق ( حرف القاف 
  
يقَابِـلُ التلْميـذُ    <  :لْابِ قَ لُابِقَ ي لَابقَ

هخيش<  

  
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٣

الْبيت قُرب <: ) ظرف (برقُ
  >الشارِعِ

  
  
عيدةٌ مدينةُ جاكَرتا ب<:  بعيد # بيرِقَ

  >من سورابايا
  
طَقار: >  الَتاصوالْم نم طَارالْق

ةيرالْب<  

  
ـ لقَ كَ#  لٌيــثيــلٌ  < : رينِ قَلـيثْناال

رينَ كَثورشالْعو<  
  

  )ك ( حرف الكاف 
  
  >السمك كَثير<  م ةٌريثكَ

  

ـ  الر لُّ كُ لُمح ي < جميع=  لٌّكُ الِج 
   >ةَبيقحالْ

  
  
كتمص ةٌاب >دةٌ بِالْيابتك ههذ<  

  
  )ل ( حرف الالم 

  
  >الَ تتكَلَّم<: ال 

  
  
ـ اللُّ بِ آنُرقُ الْ لَزن<:  ةُيبِرع الْ ةُغاللُّ غة 
   >ةيبِرعالْ



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٤

 حضرت مبكِّرا، قَابلْت ولَ<:  ولَ
سردالْم<   

  
  )م ( يم حرف امل

  
مجِته  :>هذالْ ه حةُلَاف م ـ جِت ةٌه   ـنم
سورابااايتاكَروكْجإِلَى ج <  

  
متةٌ=  ةٌعاحطَارِ <:  رفَرِ بِالْقي السف

  >متعةٌ كَبِيرةٌ
  

متى تسافر إِلَى < :  )لالستفهام( مىت
  >؟مكَّةَ 

  
مجاان  :>الدـ ر ـ  ةُاس ي الْ  فمـ ع هد 
   >ائًي شبالَّ الطُّعفَدي، الَانجمالْبِ

  
جِمأَ<:  مص ءيحضر ي الْ  فارِطَم ع ند 
جِمالطَِّءي ائرةم ة نجِد<  

  >الْقطَاران في الْمحطَّة<: حمطة 

  
  

  فم مدينة
ـ ج و ناالَما و ايابروس< : ج مدن ماديو 

مبِ كَنٌديةٌر في جىاو الشرقية<  
  
مري مر : >يمالْر طَقرٍ  ارجِس يفَفوق 
رٍعٍارِشكَبِي <  

  
  
مزدحةٌم  :>محدزم ارِعالش<  

  
  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٥

مذَ<:  عهبتم عص ديقى لَ إِي
   >ةسردمالْ
  
معهد : >      ملُـوالْع الطُّـالَّب لَّمعـتي

اِإلسدهعي الْمةَ فيالَم<   
  
هذَ<:  انٌكَمانُكَا مم عهدنِ ابت يمةي<  

  
مناظر    ظَرنج م :>  راظنالْم  ةيي الْقَرف

  >جميلَةٌ

  
  
مواقف) للسيارات(  فقوج م :

> دجويموقالْف حالَافكُلِّ  ت يف
  >شارِعٍ كَبِيرٍ

  

الْقطَار الْحافلَةُ و<:  واصالتامل
  >من الْمواصالَتوالطَّائرةُ والسفينةُ 

  
  
موعفَرِ إِلَـى       < : دالـس ـدعوا مغَد

جالْح<  
  

  )ن ( حرف النون 
  
نلَز ي لُزِن لْزِ ان : >   لَةوالد سيئزِلُ رني

ةرالطَّائ نم<  

  
   



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٦

نصحي نصحان صلُ <:  حجالر حصني
اهأَخ<  

  
  
قَرأْت <ثَالَثُونَ دقيقَةً :  ةاع سفصنِ

 فنِص يف آنالْقُر نا مداحًءا وزج
ةاعس<  

  
نوذَةٌذُافافلَقَةٌ<:   ج نغم تيذُ الْبافون<  

  
  

  )و ( حرف الواو 
  
وجد جِ يـ  د ـ و< : د جِ جالْ د ـ و  دلَ
  >ةبيقحي الْ فابتكالْ

وسفَرِ إِلَـى     < : ةٌلَيلَةُ السيسةُ ورالطَّائ
ديعب كَانم<   

  
وـ  لَص ي لُص ـ  و صـلَ  < : لٌوصو

  >الطَّالب الْمجتهِد في الْجامعة مبكِّرا
   
وضع ي ضع ض ـذُ   < : عيالَمالت عضو

قجِالْحري الدةَ فبي<   
  
قَوف ي قف ق ي   <:  فلَةُ فافالْح فقت

فقوالْم<  

  
  
قُووكَـانٌ    <:  مـص  فم ـفقوالْم

الَتافالْح فقُوول<  



  
 

) للمثال( <  > -) مرادف = (- )مصدر( مص   –) ضد( # -) مؤنث( م   -) مذكر(  مذ    –) مجع( ج   –) مفرد(مف  
 )لتخصيص املعىن املشروح  ( ( )–

١٧

  )هـ  ( حرف اهلاء  
  
  
ها <:  اممه ،انسردد يالخد ويعس

انبطَال<  
  
هم  :>سعيد وخالد وعمر يعلُمنَوي  ف
   >الٌم عم، هعِنصمالْ
  
هن  :> نلِّمعب ينيزة ومفَاطة وشائع

اتسردم نه ،اتبالطَّال<  
  
هنذَ< يف ذلك املكان:  اكهبىلَ إِت 

 الَةص دعب سرد اكنه ،جِدسالْم
   >الْمغرِبِ

   
  )ي ( حرف الياء 

  
يمين  #  ارسةٌ إِلَـى     < :يـارإِش ههذ

 >الْيمينِ



  معهد عمر بن اخلطاب العايل سورابايا
  مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية جاكرتا

  

  دليلُ الْمعلِّم
  لكتاب التعبِيرِ للكتاب املصاحب
  

  الْمستوى اَألول
ةُلَِسلْست علاللُّمِي غالْة عبِرية  

  
  إعداد 

  إمام فوزي جائز

  

  اإلشراف
  الدكتور شهداء صاحل      حممداألستاذ الدكتور حممد شيخون

  
  املراجعة

  األستاذ الدكتور حممد على الكامل عبد اهللا
  الدكتور نصر الدين إدريس جوهر

 الدكتور مفتاح اهلدى



 ١

   املصاحبفكرة عامة عن الكتاب: أوال 
هذا الكتاب املصاحب هو تطوير لكتاب التعبري للمستوى األول من كتـب    

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اليت مت         اسلسلة تعليم اللغة العربية اليت أصدر     
 كا بذ ا، ولذا يكون هذا شبيه     م ١٩٩٣ هـ املوافق عام     ١٤١٤إصداره الثاين يف عام     

  .يف كثري من النواحي
 ١٧، أي ما بعد     يقدم للدارسني الذين قد أمتوا املرحلة الثانوية      وهذا الكتاب   

 يف معاهد أو جامعـات      ا االلتحاق بكلية الشريعة   ووأراد،   أو ما يقارا من العمر     سنة
  .للدارسني، وهذا هو املستوى العمري والثقايف تكون لغة تدريسها اللغة العربية

ؤلف إىل وضع هذا الكتاب املصاحب هو مـا وجـده مـن            والذي دفع امل  
حمتوى درسه وحمتوى   :  من حيث اختيار حمتواه      إشكاالت يف تدريس الكتاب األصل    

 الكتاب منذ أن    سرفهو قد د  ، وللمؤلف خربة طويلة مع الكتاب،       موضوعه ومفرداته 
ندما كان مدرسا   عوقد درسه   كان طالبا يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا،         

يف إحدى املؤسسات التعليمية يف جاكرتا، يف معهد احلكمة، يف قسم تدريب اللغـة              
، مث يف معهد عمر بن اخلطاب من سـنة           م ١٩٩٩ م إىل سنة     ١٩٩٧، يف سنة    العربية

  . م إىل الوقت الراهن٢٠٠١
 يف تدريس املوضوعات األوىل من الكتاب، وذلـك حـني           فاملشكلة قائمة 

  :ع عن السفر، ويكون حمتواه التعليمي عن السفر بالطائرة مع إجراءاته          يكون املوضو 
قبل السفر، ويف الدخول يف املطار وانتظار الطائرة قبل اإلقالع، ويف صالة املغـادرة،              
ويف صالة القدوم وإجراءاته، مث مع سائق سيارة األجرة، فإن هذا املوضوع مل مير عليه               

، فيكـون التعلـيم     ، يف هذه السنوات الطويلة    ؤلف الذين يعلمهم امل   كثري من الطالب  
، ال لألشياء احملسوسة، واملفـروض للمبتـدئني أن يتعلمـوا        املعنويةتعليم لألشياء   كال

 وأيضا فإن مثل هذا املوضوع يقـل أن يطبقـه      ،املعنوية أوال مث األشياء     املاديةاألشياء  



 ٢

، وهلذا السبب يـري      الوسيلة ذهيسافروا   أن   قلّ، ألم   الطالب يف حوارام اليومية   
  . ويشبع إرادماملؤلف تطوير الكتاب ليليب حاجات الطالب

من األلف إىل الياء، وإمنا أراد  كتاب،  ال واملؤلف اليريد تغيري كل ما ورد يف        
 يف حوارات الطالب    قابال للتطبيق  معربا عن أشياء حمسوسة و     أن جيعل احملتوى التعليمي   

لف أن يكون الكتاب املصاحب شبيها للكتاب األصل، مـع          لذا يفضل املؤ  واليومية،  
  .ضعاوبعض املتعديل يف التغيري وال

  : مجال كما يلي  على سبيل اإل املصاحبيل الواقع يف الكتابعدتوال
وجعـل الـسفر     أساسيا للـدرس،     اجعل السفر بالقطار واحلافلة العامة حمور      . ١

، ائل املألوفة لدى طالب املعهد    ليتم التركيز على الوس    له،   بالطائرة حمورا ثنائيا  
حتويـل  مع  ألساسية كما يريدها الكتاب األصل،      قف ا األجل الوصول إىل املو   

  العمالت إىل العمالت احمللية
، تسهيال للطالب يف    ثراء الصور التوضيحية يف شرح املفردات ويف التدريبات       إ . ٢

  عقوهلمالفهم وتثبيتا هلا يف 
، ليتم التركيز    عدد التدريبات ويف نوعيتها    يف التأليف، يف  زيادة الكم والكيف     . ٣

   الكالم والكتابةوهو تنمية مهاريتعلى اهلدف األساس من درس التعبري، 
  

  أهداف الكتاب: ثانيا 
  

  :األهداف العامة لتدريس هذا الكتاب هي 
التدريب على املهارات األربعة، مع التركيز على مهاريت اإلنتاج، ومها مهـارة     . ١

 ةالكالم والكتاب
تدريب الدارسني على نطق احلروف العربية نطقا صحيحا مع النرب والتنغـيم             . ٢

 الصحيحني



 ٣

اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية     تدريب الدارسني على استخدام      . ٣
 استخداما معربا عما يريد توصيله من أفكار

 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبةتدريب الدارسني على  . ٤
دارسني بقدر من املفردات الضرورية اليت يتطلبـها مواقـف احليـاة            تزويد ال  . ٥

ـ ال: اليومية، مثل املفردات عن السفر واملواصالت، مثل         ذكرة، إجـراءات   ت
 السفر، القطار، السيارة، الطائرة، السفينة، وغريها

أدوات : تزويد الدارسني بقدر من التراكيب النحوية والصرفية الشائعة، مثل           . ٦
، والضمائر املنفصلة واملتصلة مع األفعـال   )ل، مىت، ملاذا، وغريها   ه(االستفهام  

 .املاضية واملضارعة واألمر، ومع احلروف واالسم، وأدوات النفي وغريها
تدريب الدارسني على الكتابة العربية خبط واضح مع االنتبـاه الـشديد إىل              . ٧

 عالمات الترقيم ووضوح اخلط
  

  ابالزمن املقترح لتدريس الكت : ثالثا
  

الكتاب األصل أن كل درس من دروس تدريس  رب السابقة يف    احسب التج 
  الكتاب حيتاج إىل حصتني دراسيتني يف املعهد، وقد حيتاج إىل ثالث حصص

  
  املستوى العمري : رابعا 

  
 ١٧وهذا الكتاب يقدم للدارسني الذين قد أمتوا املرحلة الثانوية، أي ما بعد             

 وأرادوا االلتحاق بكلية الشريعة يف معاهد أو جامعـات          سنة أو ما يقارا من العمر،     
  تكون لغة تدريسها اللغة العربية

 



 ٤

  طريقة التدريس:  خامسا
اليقيد املؤلف من أراد أن يستخدم هذا الكتاب أن يستخدم طريقة معينة يف             

، ب، وللبيئة اليت هو فيهـا     ، وله حرية تامة أن خيتار طريقة مناسبة له، وللطال         التدريس
  وفيما يلي مقترحات ميكن اتباعها عند التدريس ذا الكتاب

 
 طريقة شرح الكلمات اجلديدة  -) أ 

على أن   اليت سيتم تعليمها يف الدرس مقدمة يف أول الدرس،           ةالكلمات اجلديد 
  :وفق اخلطوات اآلتية على يسري تدريس الكلمات اجلديدة 

 تمع إليه الطالبيقرأ املعلم الكلمة مرة ويس -١
ر أكثـر   ا، إذا احتاج إىل التكر    يقرأ املعلم الكلمة مرة أخرى ويرددها الطالب       -٢

 من مرة يكررها مرة أخرى، مع تكرير الطالب
يكتب املعلم الكلمة على السبورة أو يعرضها على الشاشة بوسيلة احلاسوب،            -٣

 وذلك لتدريب الطالب على طريقة كتابتها وربطها بأصواا
 بطريقة شرح املفردات املعروفعلم معىن الكلمة يشرح امل -٤
، ألن وضع   يضع املعلم الكلمة يف مجلة مفيدة يف حدود الثروة اللغوية للطالب           -٥

به بني ترمجـة الكلمـة      اش، لوجود الت  الكلمة يف مجلة مفيدة حيدد املعىن املراد      
 . مغاير منها حيمل معىن كالعلى الرغم أنالعربية والكلمة اإلندونيسية، 

 
 طريقة تدريس احلوار -) ب 

 احملادثة بني شخصني أو     يف شكل احلوار هو الذي يكون يف مقدمة كل درس         
  :وفق اخلطوات اآلتية على أشخاص، ويسري تدريس احلوار 

عرض الفكرة األساسية للحوار بشرح املوقف الذي يـدور حولـه بوسـيلة            -١
 اإليضاح املناسبة



 ٥

 ، مع التمثيل الفعلي للحوارعرض احلوار من جهة املعلم ويستمع إليه الطالب -٢
 يكرر الطالب احلوار بعد املعلم -٣
 :حيفّظ املعلم الطالب احلوار، واملقترح لتحفيظ احلوار هو ما يلي  -٤

 والطالب يستمعونيقرأ املعلم احلوار بطريقة منوذجية سطرا سطرا   -) أ (
 ويطلب من الطالب ترديدهلة مجمجلة يقرأ املعلم احلوار   -)ب (
سمني، قسم يؤديه هو وقسم يؤديه الطـالب        يقسم املعلم احلوار إىل ق      -)ج (

 مجاعيا
ترديـد  ) أ(يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات، فيطلب من اموعـة            -) د (

 وفقا لعدد الطالب يف الفصل) ب(احلوار كله، مث من اموعة 
يـتم  ، مث أقل، إىل أن      يعاد التدريب بتقسيم الطالب إىل جمموعات أقل        -)ه (

قد إىل أن يشعر املعلم بأن الطالب       أو  ، عند احلاجة،    ل إىل األفراد  ووصال
  جيداهقد ألف احلوار، أوعلى األقل واحفظ

 يأمر املعلم طالبني أو أكثر بتمثيل احلوار أمام الطالب يف الفصل -٥
 
 طريقة تدريس التراكيب النحوية  - )ج 

يف هذا الكتاب يتم اختياره عن طريق تـدريبات العـرض           التراكيب النحوية   
والتحفيظ، وهي أن يستخرج املعلم مجال أساسية من احلوار         الذي يعتمد على احملاكاة     

املدروس ويرددها الطالب ويقلدون املعلم يف طريقة النطق ومواقف النرب والوقفـات            
والتنغيم، والغرض من تدريس التراكيب النحوية هنا ليس تدريس القواعد النحويـة،            

 يف  مل يكن هلا نظري   عظمها  وإمنا هو تدريب الطالب على تطبيق األمناط النحوية اليت م         
  .اللغة اإلندونيسية

  :ويسري تدريسها على النحو اآليت 
  يقرأ املعلم التركيب ويكرره الطالب مرة أو مرتني حسب ما يقتضيه احلال -١
 يقرأ املعلم التركيب ويردده نصف الفصل، مث النصف الباقي -٢



 ٦

 آلخر، مث اآلخريقرأ املعلم التركيب ويردده ربع الفصل، مث الربع اآلخر، مث ا -٣
يشرح املعلم التركيب الذي يشتمل على القاعدة النحوية أو الصرفية شـرحا             -٤

 بسيطا
 يقرأ املعلم التركيب مرة أخرى ويرددها الطالب -٥
 يطلب املعلم من الطالب أن يأتوا جبمل آخرى شبيهة بالتركيب السابق بيانه -٦

 
 طريقة تدريس تدريبات األمناط  - )د 

هي عبارة عن تطبيقات للتراكيب النحوية السابقة     تدريبات األمناط يف الكتاب     
  :تدريسها، ويسري تدريسها على النحو التايل 

  املعلم النموذج أمام الطالب شرحا واضحايشرح -١
 يطلب املعلم أداء التدريبات مجاعيا جلميع الطالب أو فرادى -٢
جيب عند استجابة الطالب أن يستمع إىل تعزيز فوري يوضح أكانت استجابته             -٣

 حة أو غري صحيحةصحي
عند أداء التدريبات فرادى جيب أن يتم نداء املبادرة بطريقة عشوائية، فاليعمد             -٤

إىل نداء كل طالب بامسه حسب ترتيب جلوسهم يف الفصل، ألن ذلك جيعل             
 من يف املؤخرة ينصرفون عن الدرس أو حيصرون أنفسهم فيما سيجيبون عنه

تاح للطالب مدة التفكري أكثر من      جيب أداء التدريبات بسرعة فائقة حيث الي       -٥
 ثالث ثوان فقط

  املعلم باملناقشة والشرح أثناء إجراء التدريبات ينشغلال -٦
  

 )الكالم (طريقة تدريس التدريبات االتصالية  -)ه 
واملراد بالتدريبات االتصالية يف هذا الكتاب هو تديب الطالب على إلقـاء            

يف تدريبات األمناط، إال أن املعلـم       الكالم واإلجابة عنها على النحو الذي سبق بيانه         



 ٧

ميكن له أن يطلب من الطالب أداء احلوار أمام الفصل على أن يؤدوا مثل احلوار الذي            
  سبق تدريبه يف األمناط

 
 طريقة تدريس النص القرائي  -)و 

النص القرائي يف الكتاب عبارة عن حتويل احلوار املدروس إىل قطع نثريـة،             
دريب الطالب على القراءة اجلهرية والصامتة، وليخرج       متهيدا للمستويات الالحقة، وت   

  الطالب من مرحلة احملاكاة إىل مرحلة الطالقة يف التعبري
  :واخلطوات العامة لتدريس النص القرائي هي 

 يشرح املعلم الكلمات اجلديدة إن وجدت، بطريقة مناسبة -١
 يقرأ املعلم النص قراءة منوذجية واضحة -٢
اءة النص صامتة دون استعمال الشفتني أو وضـع         يطلب املعلم من الطالب قر     -٣

 األصابع على السطور
يقرأ بعض الطالب قراءة جهرية، ويقوم املعلم بتصويب األخطـاء ومعاجلـة             -٤

 املشكالت الصوتية
 يعقب ذلك اإلجابة على أسئلة االستيعاب والفهم -٥

 
 طريقة تدريس التدريبات الكتابية  -)ز 

  النسخ و التعبري اإلبداعي: وبني التدريبات الكتابية يف الكتاب يتم بأسل
وأما النسخ فهو أن ينسخ الطالب النص القرائي نصا كامال كما هـو، أو              
نسخه مع تغيري بعض الكلمات األساسية يف النص، مثل حتويل املذكر إىل املؤنث، أو              
حتويل املفرد إىل املثىن أو اجلمع، أو غريمها، وميكن للمعلم أن يطلب مـن الطـالب                

، وميكن له أن جيعل ذلـك        الفصل، مث يصحح الكراسات مباشرة يف الفصل       النسخ يف 
    على أن يأتوا به يف الدرس القادم، ويصححه املدرسواجبا مرتليا هلم



 ٨

هو أن جييب الطالب عن بعض املواقف اليت يواجهوا   فوأما التعبري اإلبداعي    
ؤدى بري ميكن أن ي   بأسلوب حر من عندهم، وهذا يتطلب جهدا أكرب منهم، وهذا التع          

بطريقة شفوية، أو كتابية، أو شفوية مث كتابية، وميكن للمعلم أن يكلـف الطـالب               
ه يف البيت كواجب مرتيل هلم، وجيمع ذلك يف اللقاء القادم، ويـصحح املعلـم               ئأداب

  .عروفة يف تصحيح كراسات التعبرياملطريقة الالكراسات ب
 

  اللغويةطريقة تدريس األلعاب  - )ح 
فهي مشروحة شرحا واضحا يف كـل        تدريس األلعاب اللغوية     وأما طريقة 

  درس
  .وفيما يلي عرض خطوات التدريس للكتاب درسا درسا



 ٩

  الدرس األول
  إجراءات السفر

  
  ) دقيقة٥٠ x ٢(حصتان دراسيتان :    الزمن
  الكالم والكتابة :   املهارة

   أو مايراه املعلم مناسبااالنتقائية:   الطريقة
  

  ميةالوسائل التعلي
  للمستوى األولالكتاب املصاحب لكتاب التعبري -١
 القلم -٢
 السبورة -٣
 شاشة العرضاحلاسوب مع  -٤
 بطاقات الصور -٥

  
  أهداف الدرس

 املتعلقة بإجراءات السفرتزويد الدارسني بالكلمات  -١
ـ تعريف الدارسني وتدريبهم على استخدام التعبريات        -٢ ، "ما"لفظ  االستفهامية ب

 ".هل"، و"مىت"، و"كيف"و
 الدارسني باألفعال املاضية واملضارعة مع إسنادها إىل ضـمائر الرفـع            تعريف -٣

 املتصلة
 استخدام اجلمل املثبتة واملنفيةتدريبهم على وتعريف الدارسني  -٤
 همنفسأتدريب الدارسني على التعبري البسيط عن  -٥

  



 ١٠

  
  خطوات الدرس

  :، وهي تشتمل على املقدمة
 والتحية على الطالبإلقاء السالم  -١
 موضوع الدرسبورة، وكتابة البسملة والتاريخ وإعداد الس -٢
 إعداد احلاسوب وما يتعلق به -٣
، حبوار بسيط مع الطالب عن      حملة سريعة لتعريف الطالب عن موضوع الدرس       -٤

 السفر
  :، وهو يشتمل على العرض

 ة بطريقة معروفةالدرس بشرح الكلمات اجلديداملدرس بدء ي -١
 والطالب يستمعونجهرية واضحة، قراءة منوذجية  يقرأ املدرس احلوار كامال -٢
، مث يقـسم    ر بعده االتكريقرأ املدرس احلوار مرة أخرى ويطلب من الطالب          -٣

، ويقرأ احلوار مرة بعد أخرى إىل أن يشعر بأن الطالب           الطالب إىل جمموعات  
 ، كما سبق بيانه يف الطريقة العامة لتديس احلوار احلوارقد ألفوا

تب مجلة أو مجلتني على السبورة، ويشرحها       ، ويك يبدأ املعلم تدريبات العرض    -٤
 تطبيق الطالب للجملة، يراد منه شرحا

  شفوياخراآل، واحدا بعد  األمناطيبدأ املعلم تدريبات -٥
يقرأ ، وبعد شرح املفردات     ، ينتقل املدرس إىل النص القرائي     ويف احلصة الثانية   -٦

 املدرس النص قراءة جهرية واضحة
 سريةراءة قيطلب من الطالب قراءة النص  -٧
، مـع    أو ما يراه مناسبا قـراءة الـنص        يطلب من طالب أو طالبني أو ثالثة       -٨

 التصحيح الفوري إن وجد اخلطأ
 لطالبعلى ااألسئلة إلقاء ، وذلك من خالل يناقش مع الطالب النص للفهم -٩



 ١١

  تعريفا بسيطا من خالل الكتابةمنفسهأأن يعرف يدرب املعلم الطالب على  -١٠
  بنسخ النص يف الكراسة الكتايب تدريباليبدأ املعلم ب -١١
 :رادف، خبطوات آتية ، وهي ألعاب املمع الطالبيدير املعلم األلعاب اللغوية  -١٢

 ستراتيجية اسـتخدام  التلميذ وتدريبه على ل الثروة اللغويةتنمية  : اهلدف
 يف الوصول ملعاين الكلماتاملرادف 

 عشر دقائق : الزمن .  
  جمموعات: التنفيذ  
 يذإجراءات التنف :  
يتكون كل فريق مـن سـتة       . )ب(و) أ: (قسم الفصل إىل فريقني     ي  -) أ 

 أو حسب عدد الطالب يف الفصل  تالميذ
متقابلني، ويعطى كل من الفريقني األرقام من  يقف الفريقان يف صفني   -)ب 

أمام التلميـذ  ) أ (من الفريق  األول حبيث يقف التلميذ) ٦(إىل ) ١(
  وهكذا) ب( من الفريق األول

صفة من الصفات، وعلى التلميـذ      ) أ ( من الفريق  األولتلميذ  يذكر ال   -)ج 
ـ ي ،يف املعىن هلا   املرادفة  الكلمة أن يذكر ) ب(املقابل من الفريق      ىعط

   كل تلميذ مخس عشرة ثانية لذكر الكلمة
  نقطة لهإذا ذكر التلميذ الكلمة الصحيحة حتتسب  -) د 
لمـة أن  فعلى التلميذ الذي ذكر الك إذا مل يستطع أن يذكر الكلمة،  -)ه 

 احلالة حتتسب النقطة لفريقه يف املعىن، ويف هذهاملرادفة يقول الكلمة 
  : ، وهي يشتمل على االختتام

 ، على أن جيمع يف احلصة القادمةيذكر املعلم الطالب بالواجب املرتيل . ١
 يلقي السالم على الطالب . ٢



 ١٢

  لثاينالدرس ا
  يف مكتب احلجز

  ) دقيقة٥٠ x ٢(حصتان دراسيتان :   الزمن 
  الكالم والكتابة :   املهارة

  االنتقائية أو مايراه املعلم مناسبا:  الطريقة
  

  الوسائل التعليمية
 الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول -١
 القلم -٢
 السبورة -٣
 احلاسوب مع شاشة العرض -٤
 الساعة احلائطية -٥

  
  أهداف الدرس

 حبجز التذكرةتزويد الدارسني بالكلمات املتعلقة  -١
 يف الكالم مع املوظف عند شراء التذكرة للسفر التعبري على ارسني تدريب الد -٢
تعريف الدارسني بالتراكيب النحوية عن تصريف األفعال مـن املاضـي، إىل             -٣

، يف الفعل الثالثي، والرباعي، واخلماسي، والـسداسي  املضارع، مث إىل األمر،     
 على قدر ثروة الطالب اللغوية

 ، وتدريبهم عليهالفعل واملصدرخدام تعريف الدارسني عن التركيب باست -٤
  باحلروف أو بالكتابة ونطقهاالساعةتدريب الدارسني على  -٥
جداول جميئ أومغادرة القطار للتدريب على      عن  تدريب الدارسني على التعبري      -٦

 ، كالما وكتابةالساعة



 ١٣

      خطوات الدرس   
  هجرى يف الدرس السابق، إال أنقد  مثل مايكون هذا الدرس خطوات 
    يطلب مـن الطـالب أن      اجب املرتيل و  يذكر املدرس الو  : يف املقدمة

  .احلصة ها خارج يصحح ل يف مكتبهجيمعوا الكراسات
، وحيمل املعلم الساعة احلائطية      على الساعة  الطالباملعلم  هنا يدرب   : يف العرض    -٢

، ومن املمكن   ، مث يدرب الطالب على ذلك     رياها مجيع الطالب يف الفصل    لالكبرية  
 . تسهيال له وللطالب يف ذلكtalk nowالربنامج احلاسويب ه استخدام ل

 :مثل ما يلي الضد ويف إجراء ألعاب  -٣
 تراتيجية استخدام سالتلميذ وتدريبه على ل الثروة اللغويةنمية ت : اهلدف

 األضداد يف الوصول ملعاين الكلمات
 عشر دقائق : الزمن .  
  جمموعات: التنفيذ  
 إجراءات التنفيذ :  

 يتكون كل فريق من ستة تالميذعلى . )ب(و) أ: (قسم الفصل إىل فريقني ي -١
 أو حسب عدد الطالب يف الفصل

) ٦(إىل ) ١(متقابلني، ويعطى كل من الفريقني األرقام مـن   يقف الفريقان يف صفني  -٢
  وهكذا) ب( من الفريق األولأمام التلميذ ) أ (من الفريق  األول حبيث يقف التلميذ

صفة من الصفات، وعلى التلميذ املقابل من       ) أ ( من الفريق  األوليذ  يذكر التلم  -٣
كل تلميذ مخس عشرة يعطى  ،يف املعىناملضادة  أن يذكر الكلمة) ب(الفريق 

   ثانية لذكر الكلمة
 نقطةله إذا ذكر التلميذ الكلمة الصحيحة حتتسب  -٤
قـول  فعلى التلميذ الذي ذكر الكلمـة أن ي  إذا مل يستطع أن يذكر الكلمة، -٥

  احلالة حتتسب النقطة لفريقه الكلمة املضادة يف املعىن، ويف هذه



 ١٤

  الثالثالدرس 
  السفر) صالة(و يف    

  
  ) دقيقة٥٠ x ٢(حصتان دراسيتان :   الزمن 
  الكالم والكتابة :   املهارة

  االنتقائية أو مايراه املعلم مناسبا:  الطريقة
  

  الوسائل التعليمية
 لتعبري للمستوى األولالكتاب املصاحب لكتاب ا -١
 القلم -٢
 السبورة -٣
 احلاسوب مع شاشة العرض -٤
 الساعة احلائطية -٥
 بطاقات الصورة -٦
 )الروبية(احمللية  العمالتفئات  -٧
  

  أهداف الدرس
على التعبري عن موقف قبل مغادرة القطار وعند الدخول         تدريب الدارسني    -١

 يف صالة احملطة
 على نطق أرقام الفلوس الروبيةالدارسني تدريب  -٢
 إسناد الضمائر إىل األمساء واحلروفتدريب الدارسني على  -٣
على تركيب الفعل وحتويله إىل اسم الفاعل من الفعـل          تدريب الدارسني    -٤

 الثالثي



 ١٥

 تدريب الدارسني على ترتيب مجل غري مرتبة لتكون قصة -٥
  يف وقت حمدد العربية بالسهولةلكتابةالنسخ، أي امترين الدارسني  -٦

 
      خطوات الدرس   

  :خطوات هذا الدرس يكون مثل ما قد جرى يف الدرس السابق، إال أنه 
  :يف إجراء ألعاب تكوين اجلملة مثل ما يلي 

 تكوين مجلة قصرية مفيدة التلميذ وتدريبه على قدرةتنمية  : اهلدف 
 عشر دقائق : الزمن  
  جمموعات: التنفيذ  
 إجراءات التنفيذ :  
 أو  كون كل فريق من ستة تالميـذ      يت. )ب(و) أ: (قسم الفصل إىل فريقني     ي -١

 حسب عدد الطالب يف الفصل
إىل ) ١(متقابلني، ويعطى كل من الفريقني األرقام من  يقف الفريقان يف صفني -٢

 من الفريـق  األولأمام التلميذ ) أ (من الفريق  األول حبيث يقف التلميذ) ٦(
 وهكذا) ب(

وعلى التلميذ املقابـل    ،  كلمة من الكلمات  ) أ ( من الفريق  األوليذكر التلميذ    -٣
 كل تلميذ مخس عشرة ثانية      يعطى. يضعها يف مجلة مفيدة   أن  ) ب(من الفريق   

 لتكوين اجلملة
 نقطةله  الصحيحة حتتسب اجلملةإذا ذكر التلميذ  -٤
 أن الكلمةفعلى التلميذ الذي ذكر أو أخطأ فيها ،اجلملةإذا مل يستطع أن يذكر     -٥

 ب النقطة لفريقهاحلالة حتتس ، ويف هذهمجلة مفيدةيقول 



 ١٦

  الدرس الرابع
  يف و االستقبال

    
  ) دقيقة٥٠ x ٢(حصتان دراسيتان :   الزمن 
  الكالم والكتابة :   املهارة

  االنتقائية أو مايراه املعلم مناسبا:  الطريقة
  

  الوسائل التعليمية
 الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول -١
 القلم -٢
 السبورة -٣
 احلاسوب مع شاشة العرض -٤
 الساعة احلائطية -٥
 بطاقات الصورة -٦
  

  أهداف الدرس
وهـو  موقف ايء إىل مدينـة غريبـة        التعبري يف     على تدريب الدارسي  -١

 اليعرف العنوان الذي يريد أن يذهب إليه
  وعن السيارة املتجهة إليهزويدهم باملفردات املتعلقة بالسؤال عن العنوانت -٢
 وحتويلها إىل اسم الفاعلغري الثالثية فعال باألتعريفهم  -٣
 ".هل"، و"إىل أين: "بلفظ تدريبهم على استخدام االستفهام  -٤
 على استخدام املصادر اليت قد مت تدريسها يف الدرس الثاينتدريبهم  -٥
 مع حتويله من املفرد إىل اجلمع النص تدريبهم على نسخ -٦



 ١٧

 عمقا من    إجابة أكثر  طروحة بإجابة األسئلة امل   التعبري الكتايب على  تدريبهم   -٧
 الدرس السابق

 
      خطوات الدرس   

  :خطوات هذا الدرس يكون مثل ما قد جرى يف الدرس السابق، إال أنه 
  :  يلي تكون اخلطوات كما "أكمل القصة"يف إجراء ألعاب 

 تدريب التالميذ على تأليف قصة مبـسطة باسـتخدام حـصيلتهم     : اهلدف
 .اللغوية

 شرة دقيقةمخس ع  :الزمن 
 جمموعات  :التنفيذ 
 إجراءات التنفيذ:    

  ).ب(و) أ: (قسم الفصل إىل فريقني ي -١
 أن) أ(، مث اطلب من تلميذ يف اموعة )  اجلمعةلعبت يوم( ابدأ القصة  -٢

ليضيف بـدوره  ) ب(يضيف إليها عبارة ، مث انتقل إىل تلميذ من اموعة   
   وهكذا،كلمة أو كلمتني

 خطاءأ، مصححا مايقع فيه التالميذ من سبورةاكتب القصة على ال  -٣
  .خرلميذ من الفريق اآل، انتقل إىل تلميذ يف أن يضيف شيئًا إىل القصةتعجز إذا   -٤
، والفريق الذي حيصل على أكـرب      جل لكل إضافة جديدة نقطة للفريق     س  -٥

 عدد من النقاط يكون الفائز
د الكلمات اليت تقبلـها     اتفق مع التالميذ منذ البداية على احلد األدىن لعد          -٦

   كلمة أو كلمتني مثالللتكملة
 أو أصبحت مملة، أعط بداية جديـدة  إذا وصلت القصة إىل طريق مسدود      -٧

ذهبت إىل القريـة لزيـارة       : ؛ ليبدأ التالميذ من جديد مثالً     لقصة جديدة 
 قيصدي



 ١٨

  الدرس اخلامس
  مع سائق احلافلة العامة

  
  ) دقيقة٥٠ x ٢(حصتان دراسيتان :   الزمن 
  الكالم والكتابة :   املهارة

  االنتقائية أو مايراه املعلم مناسبا:  الطريقة
  

  الوسائل التعليمية
 الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول -١
 القلم -٢
 السبورة -٣
 احلاسوب مع شاشة العرض -٤
 الساعة احلائطية -٥
 بطاقات الصورة -٦
 )لروبيةا(احمللية العمالت فئات  -٧

   :أهداف الدرس
 والسؤال عـن  عامةتدريب الدارسني على التعبري واحلوار مع سائق سيارة   -١

 العنوان
 ".أي: "وب االستفهام بكلمة على استخدام أسلتدريبهم  -٢
 على السؤال عن الثمنتدريبهم  -٣
  عن السفرعلى كتابة قصة قصريةتدريبهم  -٤
ات واحلركـات غـري     اإلشارات واإلمياء تدريب الدارسني على استخدام      -٥

 عن املكان واالستفهام  يف السؤالاللفظية



 ١٩

      خطوات الدرس   
  :خطوات هذا الدرس يكون مثل ما قد جرى يف الدرس السابق، إال أنه 

  :  يلي تكون اخلطوات كما" فكرة بدون كالم "يف إجراء ألعاب 
 ةالتعبري عن املواقف واملشاهد باإلمياءات واإلشارات احلسي : اهلدف   
 عشر دقائق : الزمن .  
 مجاعي لتالميذ الفصل : التنفيذ .  
 إجراءات التنفيذ :  

خيتار املعلم أحد التالميذ ليمثل دوراً باإلشارة واإلميـاءات بـدون كـالم             
  . وحياول بقية التالميذ التخمني واحلدس

  :منوذج تطبيقي
ميثل التالميذ حركات أصحاب املهن وحياول باقي الصف ختمـني املهنـة            

 وذلك بسؤاله عدداً حمدوداً من األسئلة واملمثل جييب باحلركات فقط
 ، املزارع، الطبيب،املعلم: ميذ على اختيار مهنة مثل التال املعلم يشجع

  ، وغريها من املهنالنجار



 ٢٠

  الدرس السادس
  الذهاب إىل املكتبة

  ) دقيقة٥٠ x ٢(حصتان دراسيتان :   الزمن 
  الكالم والكتابة :   املهارة

  االنتقائية أو مايراه املعلم مناسبا:  الطريقة
  الوسائل التعليمية

 الكتاب املصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول -١
 القلم -٢
 السبورة -٣
 احلاسوب مع شاشة العرض -٤
 الساعة احلائطية -٥
 بطاقات الصورة -٦
 اخلريطة -٧

  :أهداف الدرس 
 تجهـة واجلهـة امل ، بأرقامها  التعبري عن املواصالت  على  تدريب الدارسني    -١

 إليها
 استخدام أسلوب اجلمع يف اجلملةعلى  همتدريب -٢
 على بداية التعبري اإلبداعيتدريبهم  -٣
: مـع جوابـه    " ملاذا: "أسلوب االستفهام بكلمة    تدريبهم على استخدام     -٤

 "ألن"
تدريب الدارسني على اإلجابة باإلثبات أو بالنفي من أسلوب االسـتفهام            -٥

 "هل: "بكلمة 
  للوصول إىل مكان مرادخلريطةتدريبهم على استخدام ا -٦



 ٢١

      خطوات الدرس   
  :خطوات هذا الدرس يكون مثل ما قد جرى يف الدرس السابق، إال أنه 

  : يلي تكون اخلطوات كما" األخري هو األول "يف إجراء ألعاب 
  أو حسب عدد الدارسني يف الفصل دقيقة١٥ – ١٠:  الوقت   
 مجاعي لتالميذ الفصل : التنفيذ  
 األهداف   :  
  .إعادة استعمال وتداول مفردات سبقت معرفتها .١
  .النطق السليمإثراء الرصيد اللغوي مع  .٢
 .اإلنصات إىل اآلخرين .٣
 إجراءات التنفيذ :  

هذه اللعبة يقصد ا تذكر املفردات اليت قد متّ معرفتـها مـن قبـل لـدى                 
  :الدارسني، وطريقة إجراء هذه اللعبة كما يلي 

أو بالقيام حسب ما يراه املدرس مناسبا يف احلالـة          تؤدى هذه اللعبة باجللوس      . ١
اليت جترى فيها هذه اللعبة، إذا كان الدارسون مـازالوا يف محاسـة ونـشاط        
فالبأس بإجراء هذه اللعبة قاعدين على كراسيهم، وإذا كانوا غري ذلك يأمرهم         

 املدرس بالقيام
، )تفاح(ة، مثل   يأمر املدرس الدارس األول أن يذكر ما شاء من الكلمة العربي           . ٢

 تلك الكلمة كما مسعهـا، مث  -حسب ترتيب جلوسه–مث يكرر الدارس الثاين   
ينطق الكلمة األخرى بأن جيعل احلرف األخري من الكلمة األوىل هو احلـرف             

 )محار(األول يف الكلمة الثانية، مثل 
مث ينطق الدارس الثالث الكلمة اليت نطقها الدارس الثـاين، وينطـق الكلمـة           . ٣

ى بأن جيعل احلرف األخري من الكلمة األوىل هـو احلـرف األول يف              األخر
 ، وهكذا إىل آخر الدارسني)رأس(الكلمة الثالثة، مثل 



 ٢٢

قد قيلـت  يتفق املدرس مع الطالب قبل بداية اللعبة على أن يكتبوا كل كلمة           . ٤
  يف كراساميف الفصل

 ن من قبلاليسمح للدارس التايل أن يذكر الكلمة اليت قد نطقها الدارسو . ٥
وإذا توقف دارس من ذكر الكلمة، اختار املدرس عقابا مناسبا له أو لظروف              .٦

 ةالدراس

 ، وينظـر   الكراسة  يف ات اليت كتبها  كلمال كل دارس إىل     ينظر اللعبةويف آخر    . ٧
 عليـه أن    فمن مل يكتب كامال   أو ال،    هل الكل كتبوا مجيع الكلمات       املدرس

  له عقابا  عدة مراتيكتب الكلمة الناقصة



  ملدرساأسئلة مقابلة : امللحق السابع 
ما رأيك يف كتاب التعبري الذي أصدره جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  .١

 من حيث أهدافه ؟
 من حيث حمتواه اللغوي أو املفردايت ؟يف الكتاب وما رأيك  .٢
 وما رأيك من حيث احملتوى الثقايف والبيئي ؟ .٣
 يف إجراءات ها هلذا الكتاب ؟ ما اخلطوات اليت تتبعكيف طريقة تعليمك .٤

 تعليمك ؟
 هل لديك مشكالت يف تعليم هذا الكتاب للطالب ؟ .٥
 ما املشكالت اليت تواجه الطالب عند دراستهم للغة العربية يف املعهد ؟ .٦
 هل طالب املعهد على مستوى واحد من الكفاءة اللغوية ؟ .٧
من حيث مهارام اللغوية بعد هل أنت مقتنع باملستوى اللغوي للطالب  .٨

 تعلمهم وفراغهم من دراسة كتاب التعبري هذا ؟
هل ترى أن هذا الكتاب حيتاج إىل تطوير ليناسب ويتعايش مع البيئة  .٩

 اإلندونيسة والثقافة احمللية ؟
 ما شكل التطوير الذي كنت تتأمله وتريد إجنازه ؟ .١٠
 هل سبق للمعهد أن طور واحدا من كتب هذه السلسلة ؟ .١١



  امللحق الثامن
   املديرأسئلة مقابلة

 مىت أسس هذا املعهد ؟ .١
 ما عالقة املعهد مبؤسسة مسلمي آسيا اخلريية وجبامعة حممدية سيدوأرجو ؟ .٢
ملاذا ختتار املؤسسة مدينة سورابايا موطنا لتعليم اللغة العربية يف جاوى الشرقية  .٣

 ؟
 ما أهداف تعليم اللغة العربية يف املعهد ؟ .٤
  الفروق الفردية للطالب من حيث الكفاءة اللغوية ؟ وما احللول ؟ما رأيك يف .٥
 هل سبق للمعهد أن قام بتديب املدرسني لرفع كفاءم يف التدريس ؟ .٦
 هل هلذا التدريب أثر إجيايب هلم وللطالب ؟ .٧
هناك شكاوى من املدرسني والطالب من صعوبة تعليم وتعلم كتب السلسلة،  .٨

 ما رأيك فيها ؟
 ا الكتاب حباجة إىل تطوير ؟هل ترى أن هذ .٩

 وما مواصفات التطوير املثايل املناسب هلذا الكتاب ؟ .١٠



  أسئلة االمتحان البعدي ملهارة الكالم: امللحق التاسع 
   عن األسئلة اآلتية شفوياحتدثانظر إىل هذه الصورة مث : السؤال األول 

  
  ما اسم هذا املكان ؟ -١
 ةماذا ترى يف الصورة ؟ صفها يف نصف دقيق -٢

  
  

 



  . مث حتدث عنه شفويا يف دقيقتني الفلمانظر إىل هذا : السؤال الثاين 
  

  ألق سؤاال واحدا من هذه األسئلة ليجيب عنه الطالب: السؤال الثالث 
ن اخلطاب وهو ال يعرف سافرت بالقطار مع رجل يريد أن يذهب إىل معهد عمر ب

  املعهد، ماذا تقول له ؟
أو تشتري تذكرة القطار مثنها مئة ألف روبية، ومعك مثانون ألف روبية، ماذا تقول 

  للموظف ؟
أو تريد أن حتجز مكانا يف الطائرة للسفر إىل اململكة العربية السعودية، وأنت التعرف 

  مكتب احلجز، ماذا تفعل ؟
متجهة إىل ماالنج، ولكنك ركبت حافلة متجهة إىل أو تريد أن تركب حافلة 

  جوكجاكرتا، ماذا تقول للسائق ؟
  

سافرت مع أخيك إىل مدينة جاكرتا من سورابايا لزيارة صديقك : السؤال الرابع 
  الذي يتعلم فيها، حتدث عن ذلك ، يف دقيقتني

  
  دقيقتنيحتدث عن سفرك من قريتك إىل معهد عمر بن اخلطاب، يف : السؤال اخلامس 



  دليل إلقاء األسئلة للطالب ومعايري التقييم: امللحق العاشر 
 اطبع كل صورة يف صفحة واحدة لرياها الطالب واضحة وجيدة -١
أظهر صورة واحدة من الصور الثالثة أمام طالب ختتربه، مث اطلـب منـه أن                -٢

 جييب على أسئلة 
 اختر سؤاال واحدا من السؤال الرابع ليجيب عنه طالب -٣
تـنقص  مث  ومـن  ص من الزمان يف إجابة األسئلة حياسب علي الطالبكل نق  -٤

 درجته
 حياسب عليه كل تتعتع يف الكالم وتوقف طويل  -٥



  أسئلة االمتحان البعدي ملهارة الكتابة: امللحق احلادي عشر  
  أجب عن األسئلة اآلتية يف ورقة اإلجابة

 اذكر وسائل السفر اليت تعرفها، على األقل مخسة  -١
 ضل من هذه الوسائل يف سفرك من قريتك إىل املعهد ؟ماذا تف -٢
 هل حتب السفر باحلافلة ؟ ملاذا ؟ -٣
 مع من تسافر ا ؟ -٤
 إىل أين تسافر ا ؟ -٥
 كم تكلف الرحلة ا ؟ -٦
 هل تذكرة القطار رخيصة ؟ -٧
 هل حتب السفر بالقطار ؟ -٨
 ماذا تشاهد يف الطريق عند سفرك بالقطار ؟ -٩

 هل حتب السفر بالطائرة ؟ -١٠
 لف الرحلة ا ؟كم تك -١١
 كيف إجراءات السفر بالطائرة ؟ -١٢
 اكتب عنوان هذا املعهد كامال -١٣
 اكتب عنوان بيتك كامال -١٤
 اكتب ما تفعل عندما تسافر ومعك حقيبة كبرية التستطيع أن حتملها -١٥
 اكتب ما تقول للموظف إذا أردت أن تشتري تذكرة -١٦
إليه، ماذا  تذهب إىل مدينة غريبة وال تعرف العنوان الذي تريد أن تذهب             -١٧

 تفعل ؟
سافر أمحد وعلي إىل مدينة سورابايا بالقطار للدراسة يف معهد عمر بـن              -١٨

اخلطاب، اكتب قصة سفرمها من بيتهما إىل احملطـة، مث مـن احملطـة إىل         
 على األقل مخسة أسطراملعهد، 



  معايري التقييم لالمتحان البعدي ملهارة الكتابة: امللحق الثاين عشر 
أربـع  ؤال األول إىل السؤال احلادي عشر لكل واحد منها    األسئلة من الس    - أ 

 درجات
األسئلة من السؤال الثاين عشر إىل السابع عشر لكل واحد منـها سـبع               -  ب 

 درجات
 والسؤال األخري له أربعة عشر درجة  -  ج 
 جتاوز عن األخطاء يف كتابةاهلمزات واأللف اللينة وعالمات الترقيم  - د 
 ال حياسب على جودة اخلط وعدمه  -  ه 
 : يف الكتابةيلي أخطاء حياسب عليه الطالب وفيما   -  و 

 التذكري والتأنيث -١
 املعرفة والنكرة -٢
 نقصان النقط يف الكتابة -٣
 النقصان من احلد األدىن من السطور -٤



   يف السطوراخلبري

  
  

  حممد علي الكامل عبداهللا :       االسم 
  سوداين:      اجلنسية

  م١٩٥٧:     تاريخ امليالد
  أب خلمسة أبناء وبنتني متزوج و:   احلالة االجتماعية
  مشارك. أ:   الدرجة الوظيفية 

  
   :العلميةاملؤهالت 

  

  م١٩٩٩دكتوراه الفلسفة ىف اللغة العربية من جامعة اخلرطوم عام  -١
 م١٩٨٩ آداب –ماجستري جامعة اخلرطوم  -٢
ماجستري تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من معهد اخلرطوم الدوىل للغة            -٣

 البحث بتقدير ممتاز:  بتقدير جيد جدا م١٩٩٣العربية عام 
 مع مرتبة الشرف ىف اللغة العربية من جامعة اخلرطوم          –بكالريوس اآلداب    -٤

 م١٩٨٠
  

  :اخلربة العملية
  م١٩٩٣-٨٣معلم للغة العربية باملركز اإلسالمى األفريقي باخلرطوم  -١
 م١٩٩٩-٩٣حماضر بكلية التربية جبامعة افريقيا العاملية  -٢
أحـد  ((م  ٢٠٠٤ –م  ١٩٩٩ نعيمة   –هد القرآن الكرمي    مدير مؤسس ملع   -٣

 ))معاهد جامعة القرآن الكرمي
 م٢٠٠٦ – ٢٠٠٤أستاذ مساعد بكلية اآلداب جبامعة إفريقيا العاملية  -٤



 م٢٠٠٧\٦\٨ –م ٢٠٠٦ مسقط –مدرس مبعهد العلوم الشرعية  -٥
التعاون ىف تقدمي حماضرات ىف النحو والصرف بكلية إفريقيـا اجلامعيـة             -٦

 م٢٠٠٦ – ١٩٩٥
 / ١٠ / ٢٩م إىل   ٢٠٠٧\٨\٢٥مواصلة العمل جبامعة إفريقيا العاملية من        -٧

 م٢٠٠٩
 جامعة موالنـا    –املركز السوداين لتعليم اللغة العربية و العلوم اإلسالمية          -٨

 . اىل تارخيه٢٠٠٩ نوفمرب ١ ماالنج إندونيسيا –مالك إبراهيم 
  

  :املؤلفات
 م٢٠١٠طبع عام , ديوان نفثات من شعر الدكتور حممد علي الكامل  - أ

 م٢٠١١ عام) الكشاف (تفسريه يف النحوية الزخمشري اإلمام شواهد  - ب
  : حتت الطبع -ب

 مقاالت أدبية إجتماعية: شذرات -١
 متفرقات, مقاالت من األدب الشعيب السوداين: أشتات -٢
 خواطر, مقاالت: أوراق إندونيسية -٣

  
  :ية املناهج الدراس

  

  :درس خالل الفترة العملية كالمن  -١
اجلـاهلى ، صـدر اإلسـالم ،    ( األدب ىف العصور املختلفة – الصرف  –النحو  

   مناهج حبث– املعاجم –علم اللغة ) األموى ، العباسى ، الدويالت األندلسية
م بكلية الدراسات العليا ٢٠١٠-٢٠٠٩ تقدمي حماضرات خالل العام الدراسي -٢
  :  ماالنج يف اآليت–نا مالك إبراهيم  جامعة موال–
   تطبيقات لغوية لطالب املاجستري -١



  – قسم املاجستري - بناء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى -٢
   مناهج البحث اللغوي لطالب الدكتوراه-٣

  :املشاركات العملية 
وغندا ىف كل من ي) مدربا(تدريب معلمى اللغة العربية ، والتربية اإلسالمية     -١

  م١٩٨٩) مقديشو(م وىف الصومال ١٩٨٥عام )) كمباال((
املشاركة ىف معسكر للمناهج باملركز اإلسالمى أقيم باجلنيد لتأليف كتاب           -٢

 حـسن عثمـان عبـد    -أ(القراءة للمستوى الثالث مع أستاذين فاضلني     
 ) آدم طه حسني-الرحيم   أ

 بالتضامن مع منظمة الصحة     شارك متدربا ىف دورة وزارة الصحة اإلحتادية       -٣
 م٢٠٠٣العاملية كانت الدورة حتت عنوان احلاجات األساسية للمجتمع 

 



  الدكتور نصر الدين إدريس جوهر :       االسم 
  إندونيسي:      اجلنسية

  م١٩٧٥:     تاريخ امليالد
  متزوج :   احلالة االجتماعية
 املراحل الدراسية

اـا يف كليـة اآلداب يف       البيكالوريوس يف قسم اللغة العربية وآد       -) أ (
  م١٩٩٦جامعة سنن أمبيل اإلسالمية، سنة 

املاجستر يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، معهد اخلرطـوم            -)ب (
  م٢٠٠٣الدويل للغة العربية، مجهورية السودان، سنة 

الدكتوراة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، جامعة النـيلني            -)ج (
  م٢٠٠٦ودان، سنة اخلرطوم، مجهورية الس

 اخلربات التعليمية
أستاذ اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية وآداا يف جامعـة              -) د (

  إىل اآلن١٩٩٨سنن أمبيل اإلسالمية، من سنة 
أستاذ اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغـة              -)ه (

 آلن إىل ا٢٠٠٧العربية، جامعة سنن أمبيل اإلسالمية من سنة 
أستاذ اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغـة              -)و (

العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، من سنة         
  إىل اآلن٢٠٠٦

 



  الدكتور مفتاح اهلدى:       االسم 
  إندونيسي:      اجلنسية

  م١٩٧٣:     تاريخ امليالد
  متزوج :   احلالة االجتماعية

 الدراسيةاملراحل 
كلية التربية قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسـالمية احلكوميـة          -)ز (

  م١٩٩٦مباالنج، سنة 
الدبلوم العام يف تعليم اللغة العربية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربيـة            -)ح (

 م١٩٩٧جباكرتا، سنة 
كلية الدراسات العليا يف قسم التربية اإلسالمية يف اجلامعة اإلسـالمية             -) ط (

  م ٢٠٠٠نج، سنة ماال
الدكتوراة يف علوم التربية والتعليم، يف جامعة سنن أمبيل اإلسـالمية،             -)ي (

  م٢٠٠٧سنة 
الدبلوم العايل اللغة العربية يف تعليم الفي جامعة امللك سعود بالرياض،             -)ك (

  م٢٠١٠سنة 
 اخلربات التعليمية

ـ             ) أ  ك إبـراهيم   أستاذ اللغة العربية يف كلية العلوم اإلنسانية يف جامعة موالنا مال
  إىل اآلن١٩٩٨اإلسالمية احلكومية، من سنة 

أستاذ اللغة العربية للدارسات اإلسالمية يف كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم             )ب 
املدرسني للمدرسة االبتدائية اإلسالمية وقسم الدراسات اإلسالمية، جامعـة          

  إىل اآلن٢٠٠٧موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، من سنة 
أستاذ اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة العربية، جامعة               )ج 

  إىل اآلن٢٠١٠موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 



رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية العلوم اإلنسانية يف جامعة موالنا مالك               ) د 
  م٢٠٠٨ – ٢٠٠٧إبراهيم اإلسالمية احلكومية، يف سنة 

سكرتري برنامج الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنـا مالـك               )ه 
 ٢٠١٠ إىل شهر يويل ٢٠١٠إبراهيم اإلسالمية احلكومية، من شهر فربايري 

رئيس برنامج الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك   )و 
 اآلن إىل ٢٠١٠إبراهيم اإلسالمية احلكومية، من شهر يويل 



  الباحث يف السطور
  

  إمام فوزي جائز:       االسم 
  بلتار:     مكان الوالدة
  ١٩٧٣ – ١١ – ٢٦:     تاريخ الوالدة
  هان كادماجنان بلتاروداو:     العنوان األصل
  سوكودونو سيدوأرجو جاوى الشرقية:     العنوان احلايل

   بنت وابنمتزوج، وعنده:   احلالة االجتماعية
  :  املراحل الدراسية

هان الواحدة وحصل على الشهادة يف سنة      واملدرسة االبتدائية احلكومية داو    -١
   م١٩٨٦

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة بلتار وحصل على الـشهادة           -٢
 ١٩٨٩يف سنة 

املدرسة العالية النموذجية احلكومية الواحدة مجرب وحصل على الشهادة يف           -٣
 ١٩٩٢سنة 

د العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا وحـصل  قسم اإلعداد اللغوي من معه   -٤
  بتقدير جيد جدا١٩٩٣على الشهادة يف سنة 

قسم الشريعة من معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا وحصل علـى             -٥
  م بتقدير جيد جدا١٩٩٩الشهادة يف سنة 

قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبـراهيم             -٦
 ة اإلسالمية ماالنجاحلكومي

  
  
 



  :  اخلربات التعليمية 
مـن  جلوى الشرقية    باندومان مجرب    "األزهار" املتوسطةمدرس يف املدرسة     -١

١٩٩٢ – ١٩٩١  
 موجنار بانيواجني   "احلكمة"موظف املكتبة يف املدرسة العالية العامة األهلية         -٢

 ١٩٩٥ – ١٩٩٤من 
 بـانيواجني مـن     موجنـار " منهاج الطالب "مدرس اللغة العربية يف معهد       -٣

١٩٩٥ – ١٩٩٤ 
 مانبانج  "احلكمة"مدرس اللغة العربية يف برنامج تعليم اللغة العربية املكثفة           -٤

 ١٩٩٩ – ١٩٩٧جاكرتا من 
ول جاكرتا الغربيـة مـن      غوغر" نور العلم "رس اللغة العربية يف معهد      مد -٥

١٩٩٩ – ١٩٩٧ 
ت بلتار من   مدرس العلوم الدينية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف سرجنا         -٦

٢٠٠١ – ٢٠٠٠  
أستاذ اللغة العربية يف املعهد عمر بن اخلطاب العـايل يف سـورابايا مـن                -٧

  إىل اآلن٢٠٠١
 ٢٠٠٢سورابايا من سنة    " األخوة اإلسالمية "أستاذ العلوم الدينية يف معهد       -٨

  إىل اآلن–
  إىل اآلن٢٠٠٥أستاذ اللغة العربية يف جامعة حممدية سيدوأرجو من سنة  -٩

  
  :فات العلمية غري مطبوعة املؤل

  ١٩٩٧حجية االستصحاب وأثره يف الفقه اإلسالمي سنة  -١
 ١٩٩٨األلفاظ وداللتها على األحكام سنة  -٢
 ١٩٩٩حكم استعمال موانع احلمل يف الفقه اإلسالمي سنة  -٣



  :  املؤلفات العليمة املطبوعة
حممد يوسف بن حممد إلياس بن حممد إمساعيل        ترمجة حياة الصاحبة تأليف      -١

  ٢٠٠٥ يف مطبعة بينا علمو سورابايا سنة لكاندهلويا
اجلزء األول يف ) samudra Ilmu Al Qur'an(ترمجة اإلتقان يف علوم القرآن  -٢

 ٢٠٠٦مطبعة بينا علمو سورابايا سنة 
 يف الثـاين اجلزء ) samudra Ilmu Al Qur'an(ترمجة اإلتقان يف علوم القرآن  - ٣

 مطبعة بينا علمو سورابايا سنة
 يف الثالثاجلزء ) samudra Ilmu Al Qur'an(إلتقان يف علوم القرآن ترمجة ا - ٤

 مطبعة بينا علمو سورابايا سنة
 يف الرابعاجلزء ) samudra Ilmu Al Qur'an(ترمجة اإلتقان يف علوم القرآن  - ٥

 مطبعة بينا علمو سورابايا سنة
حتقيق كتاب منهج ذوي النظر شرح منظومة األثر للشيخ حممد حمفـوظ             -٦

سي بالتعاون مع احملققني يف جاوى الشرقية حتـت إشـراف وزارة            الترم
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الشؤون الدينية املركزية يف جاكرتا سنة 
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