
٨

.
املواد التعليمية أم املواد الدراسية هي إحدى العوامل لعملية التعليم وهلا دور 

ون على شرح املعلم قط ولكن يستطيعون ملية التعليم وا الطالب اليعتمدهام لع
رسي منها الكتاب املدوألنّ مصادر املواد التعليمية متنوعة . بأنفسهمأن يتعلموا 

.والتسجيل
الىت يعطيها املعلم نظمة واملةتركباملهي املادة التعليمية واملواد التعليمية 

تتكون عن علم هيو١.للتالميذ ليفهموا من أجل إجناز األهداف املرجوة
(Cognitive) أو وجدانية(Affective) أو نفس حركية(Psikomotor) . وعرفها عبد

لم يف عملية التعليم إما كانت التعليمية هي كل ما يستعمله املعاملواد ايد على أن
ملفهوم املادة التعليمية العامة، أما املواد ذلك الرأي٢.مكتوبة أو غري مكتوبة

معرفة وجدانية ونفس حركية الىت العربية هي املواد الىت تتكون منالتعليمية للغة 
٣.تتبع بنظام خاص حىت يستعملها املعلم والطالب يف عملية التعليم

.
العناصر ولكن تتكون مناملواد التعليمية ليست تتركب بنظام خاص قط، 

عناصر املواد تقسم. حتصيل الغاية املرجوةعلىاملتنوعة ليساعد العملية التعليمية 
:التعليمية على قسمني عامني

1 R. Ibrahim dan Nana Syaodah, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2003), hal. 100

2 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hal.
174

3 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hal.
71
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األساسيةةداملا.١
م حيتوى على األخبار الىت سيلقيها املعلّكل ما هي املادة األساسية 

.الكتاب املدرسييفشكل املادة األساسية تتيف الغالب و. الطالبباملناسبةو
:تكون مما يأتىت، وتقليديلكتاب املدرسي بشكله لن املادة األساسيةإ

.نصوص الدروس، سواء أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو شعرا)أ
العربية أم بلغة الطالب قواعد التركيب اللغوية، سواء أصيغت باللغة )ب

.يف بداية كل مترين أو بنهاية الكتابوتوضع بعد النص األصلي
.يؤديها الطالب بإشراف املدرس وتقوميه، متارين)ت
واملفردات والتراكيب اللغوية الىت كشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات )ث

.حيتوى عليها
كان ذلك بالعربية أم بلغة الطالب وسواء أوضعت مسرد باملفردات سواء )ج

٤.مواده يف هوامش أم ال

املواد املساعدة.٢
يف األساسيةادة حاصل املعلى أما املادة املساعدة فهي كل ما يساعد 

املنهج والكتاب املقروء وملنهجا(اء كانت املادة املكتوبة ، سوعملية التعليم
).CD, VCDالتسجيل، (أم غريها ) الدراسي

.
:هيوأربعة على قسم عبد ايد أنواع املادة التعليمية 

)واملقالة والصورة وغري ذلكدرسيالكتاب امل(املادة التعليمية املكتوبة .١
جامعة الرياض، -املكتباتعمادة الشؤون : الرياض(، ، على حممد القامسي٤

١٠٢-١٠١ص ) ١٩٧٩
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)وغريمهاالتسجيل واملذياع(املادة التعليمية السمعية .٢
)املصادرفالم واأل(املادة السمعية والبصرية .٣
)Interaktif(املادة التفاعلية.٤

٥

.
تم التربية احلديثة بالكتاب التعليمي وإقامتها على أسس تتفق والنظريات 
التربوية احلديثة، وكان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل 

املنطلق أصبح لزاما ومن هذا . مهااالتزامها عند تأليف الكتب التعليمية واستخد
الغاىل واحلميد ومقررى الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية لألجانب مراعاة على

:األسس األتية
اإلجتماعيةواألسس الثقافية .١

داد املواد التعليمية لتعليم العربية لغري الثقايف كأساس من أسس إع
مفهوم الثقافة بوجه عام ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجه : الناطقني ا منها

وخصائص الثقافة، وعالقة الثقافة بتعليم العربية لغري الناطقني ا، خاص، 
ة عداد احملتوى الثقايف يف كتب تعليم العربيإا عنداواألمور الىت ينبغى مراع

الثقافة عاما ومفهوم الثقافة اليكتب الباحث عن مفهوم٦.لغري الناطقني ا
الثقافة واحلضارة خصائصها ولكن سيكتب عن عالقةاإلسالمية خاصا و

.عداد املادة التعليمية لغري الناطقني اإا عند امبراع
يضاح، فاللغة عنصر اإللشرح أو لمل تعد العالقة بني اللغة والثقافة 

أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، والميكننا أن نتحدث 
يف التعبري عن وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىلباللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة 

١٧٤. ، صعبد ايد، ٥
.ص،)الغاىل، بدون سنةدار : رياض (، ،ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا٦

١٩
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قة الثقافة بتعليم الثقافة، ومن هنا تظهر لنا العالقة بني الثقافة واللغة، أما عال
أساسيا من تعلم اللغة، فإن فهم ثقافة اتمع اإلسالمي تعد جزءا ألجنبيةاللغة ا

إذا كان يرغب يف إتقاا –إن دارس اللغة األجنبية البد له : ولذلك قيل
من أن يتعرف على حضارة اتمع الذي يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا–جيدا

فإن تعلم لغة أجنبية كافيا يعصمه من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، ومن مث
٧.هو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة

ساعدة القاموس فحسب ولكن لفهم املفردات فهما جيدا اليكفى مب
ناالقاموس فوجدإىل إذا نظرنا " قمرالدين"الكلمة مثلفهم الثقافة، يصاحبه 

هو " قمرالدين"ولكن املقصود عن )agama(" الدين"و)bulan(" قمر"نيكلمت
ومعىن ذلك أن درس اللغة العربية ٨.السوق السعوديالذى يبيعه يفاخلبز 

بوصفها لغة أجنبية اليستطيع فهم مدلول املفردات واجلمل مبعزل عن ثقافة 
لألجانب فينبغي أن كتاب لتعليم العربية العند إعداد .اتمع العريب املسلم

.جتماعي وثقايف إسالميطابع اللمؤلف يكون 
:تعليمية لدرس اللغة العربية لغري الناطقني ا فمنهاوأما املواد ال

بيانات شخصية)أ
حتية الناس–السكن )ب
العمل)ج
وقت الفراغ)د
السفر)ه
السوق)و
٩املطعم، الصحة واملرض، اخلدمات)ز

٢٤.ص،٧
٩٧.ص،عبد احلميد، ٨
٢٥. ص،، الغاىل٩
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ضوعات الثقافية أن يقدمها للدارسني ينبغى على املؤلف من املوو
:األجانب املوضوعات اآلتية كان من أمهها

وأركانهمفهوم اإلسالم )أ
حول القرآن الكرمي)ب
)تعريفها وتدوينها ومكانتها يف اإلسالم(السنة النبوية )ج
سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم)د
قصص األنيباء)ه
مصادر التشريع اإلسالمي)و
العالقة بني اللغة العربية واإلسالم)ز
١٠حقوق الزوج والزوجة يف اإلسالم)ح

كولوجيةياألسس الس.٢
العملية التعليمية، فهو عنصرا أساسيا يفمن العموم أن املتعلم يشكل 

، فما قامت من عملية التعليمرهوآخاهلدف ر الذى تركز عليه، وأنه أولاحملو
ومن مث فإن معرفة .ف معينة لدى املتعلماهذه العملية إال من أجل حتقيق أهد

عند إعداد حمتوى املنهج خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا
.الدراسي

ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل 
إن األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة 
العمرية الواحدة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني 

١١.د إعداد واختيار املواد التعليميةوالذى ينبغى مراعاته عن

د علماء اللغة والتربية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد كّويؤ
وبني قدرته على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعلم 

٢٦. ص، ١٠
٢٨.ص،١١



١٣

هذا الفرق ينبغى أن يراعى ىف املواد املقدمة .الصغري وتعلم الكبري للغة األجنبية
.نهالكل م

:ب مراعاا عند تصميم الكتاب كما تلىالشروط النفسية الىت جت
،أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكريا)أ

،أن يراعي مبدأ الفروق الفردية)ب
الدارس التفكري ويساعد على تنمية مبا يساعده على اكتساب أن يثري يف)ج

،)العربية(اللغة األجنبية 
وفق استعدادات الدارسني وقدرام،أن تبىن املادة التعليمية )د
يوهلم،مبأن يشبع دوافعهم ويرضى رغبام ويناسب )ه
الكبري ليس يؤلف هلا، فالصغري أن يراعى عند التأليف املرحلة العمرية الىت)و

اكتسابه للغة اجلنبية،يف
،ومصاحباتهاملادة بني الكتاب األساسيأن يراعى التكامل يف)ز
االجتاهات والقيم املرغوب فيها لدى أن يعني الكتاب على تكوين)ح

١٢.الدارسني

غوية والتربيةلاألسس ال.٣
ويقصد ذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات 
وتراكيب الىت تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا واألسلوب املناسب 

١٣.للدارسنييف عرضها للدارسني، ومدى سهولة أو صعوبة تلك املادة 

املقصود عن األساس اللغوي يف إعداد املواد التعليمية لغري الناطقني ا الىت و
يث كوا للغة، حتتكون من عناصر اللغة ومهارات التالميذ هيلتقدمها 

.واجبة يف مادة التعليم

٣٤. ص،١٢
٣٥. ، ص١٣



١٤

:ز على اآليتركَهذا اجلانب سوف يلتناويماوعند
اللغةاللغة الىت ينبغى أن تعلم مكونات )أ

مكونات اللغة)ب
١٤مهارات اللغة)ج

أن اللغة الىت ينبغى أن تقوم عليها املادة هي على تفق الغاىل وطعيمة ا
ونأخذ من فصحى التراث ألفاظها السهلة . اللغة العربية الفصيحة املعاصرة

زاد الغاىل ١٥.االستخدام يف احلياة احلديثةالبسيطة واملألوفة الشائعة املتواترة
حة املعاصرة هي اللغة ذات املعىن الواضح واأللفاظ املألوفة مع اللغة الفصي

الصحف واالت وغري ذلك غالبا ما يكتب ا يفمراعاا قواعد اللغة وهي
ألنّ تعلم اللغة العامية الميكن الدارس من معرفة أصول . من وسائل اإلعالم
١٦.اللغة تارخيا وأسلوبا

على مطابقة رأى الباحث أن اللغة الىت تقوم عليها يف مادة التعليمية 
لغة المعرفة يهدف إىل ف، أما كون الدرس التعليمهداف املرجوة لعمليةاأل

.باللغة العاميةعليها 
ويف ضوء هذه املناقشة ميكن اخلروج مبجموعة من املبادئ واألسس 

اد املواد التعليمية للغة العربية لغري إعدط اللغوية الىت ينبغى أن تراعى يفوالشرو
:امنه،الناطقني ا

لغة هلاعلىأن تعتمد املادة اللغة العربية الفصيحة)أ
قائمة مفردات شائعة معتمدةعلى ممثلة يفأن تعتمد املادة األساسية )ب
باحلروفتأن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس)ج
أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم)د
٣٧. ص، ١٤
، مكة املكرمة:جامعة أم قرى(،يامحد طعيمة، يحممد ناصر الناقة و رشد١٥

٦٢.ص) ١٩٨٣
٣٨.ص،الغاىل، ١٦
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١٧املادة على التراكيب الشائعة االستعمالتعتمدأن )ه

هنالك بعض املبادئ التربوية الىت الميكن إغالهلا عند إعداد املواد 
:التعليمية األساسية ومنها

األهداف)أ
ينبغى أن تنطلق املادة التعليمية من أهداف تعليمية حمددة تتصل بكل اإ

اف مصاغة صياغة مهارة من مهارات اللغة، على أن تكون هذه األهد
سلوكية يسهل معها اختيار املادة التعليمية ويسهل معها أيضا قياسها لدى 

.املتعلم
اراتختبالتدريبات واال)ب

حيث اليتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن جمموعة من 
التدريبات املتنوعة الىت تتناول مجيع املهارات املقدمة وتعمل على تنميتها 

يل واستخدامها، وأيضا جمموعة من االختبارات الىت تقيش حتصوتثبيتها
.التعليمالدارس وتكشيف عن مدى تقدمه يف

الوسائل التعليمية)ج
ية تعني جودة املادة التعليمية مبقدار ماتقدمه من وسائل تعليمقاستعادة ما 

باستخدام هذه الوسائل متسحليته، ومبقدار ما اععلى التعلم وتساعد على ف
.وسائل جديدةإىلافةوبإض

املصاحبات)د
الكتاب من تسجيالت احب املادة التعليمية األساسية يفونقصد ا مايص

هذه . تية، وكراسات التطبيقات، واملعاجم األساسية، ومرشد املعلمصو
ا مهما ومكمال للمادة األساسية األصلية، وإمهاهلا ءاملصاحبات تعترب جز

.وكفايتهامشوهلاملادة التعليمية ويفور يف إعداد ايعرب نوعا من القص

٦٥-٦٤. ، صالناقة١٧
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املادة التعليميةموضيع)ه
وهنا يفضل عادة أن يشترك يف وضع املادة التعليمية خرباء يف اللغات ويف 
االجتماع والثقافة، ويف علم النفس والتعلم واملناهج واملواد التعليمية وفن 

١٨.إخراج الكتب بل وأيضا مدرسون أكفاء

.
ومهارة الكالم االستماعواملعروف أن مهارة اللغة العربية هي مهارة 

.كتب كل منهاكلها جماالت خمتلفة، سي. ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
:، منهااالستماعجماالت مهارة .١

،تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة)أ
،واحلركات القصرية والتمييز بينهاتعرف احلركات الطويلة )ب
،التمييز بني األصوات ااورة يف النطق واملتشاة يف الصوت)ج
إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة )د

،التلميذ األوىل من أصوات
،ة واألفكار الثانويةيالتمييز بني األفكار الرئيس)ه
،مها صوتياتعرف التشديد والتنوين ومتييز)و
،راء من خالل سياق احملادثة العاديةالتمييز بني احلقائق واآل)ز
،استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات)ح
،استخدام السياق يف فهم الكلمات اجليدة وإدراك أغراض املتحدث)ط
.إدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي)ي

:منها،جماالت مهارة الكالم.٢
،نطق األصوات العربية نطقا صحيحا)أ

٥٥. ، ص١٨



١٧

،التمييز عند النطق بني األصوات املتشاة متييزا واضحا)ب
،التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة)ج
والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية نطق األصوات تأدية أنواع النرب )د

،املتجاورة نطقا صحيحا
،باستخدام الصيغ النحوية املناسبةالتعبري عن األفكار )ه
،اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة)و
لثقافة فهم املة والتحية استخداما سليما يف ضوء استخدام عبارات اا)ز

،العربية
،استخدام النظام الصحيحة لتراكيب الكلمة العربية عند الكالم)ح
.ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يسلمه السامع)ط

:، منهات مهارة القراءةجماال.٣
،قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح)أ

،ربط الرموز الصوتية باملكتوبة بسهولة ويسر)ب
،)مرادفات(معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد )ج
،)اللغوياملشتراك(معرفة معان جديدة لكلمة واحدة )د
،بعضاحتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها )ه
ذهنه فترة حتفاظ ا حية يف من أفكار، واالمتابعة ما يشتمل عليه النص )و

،القراءة
،استنتاج املعىن العام من النص املقروء)ز
.ة واألفكار الثانوية يف النص املقروءيالتمييز بني األفكار الرئيس)ح

:، منهاجماالت مهارة الكتابة.٤
راسات اخلط نقال نقل الكلمات الىت يشاهدها على السبورة أو يف ك)أ

،صحيحا



١٨

،تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة)ب
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال )ج

،احلروف
،مسا جيداروضوح اخلط ورسم احلروف )د
،مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة)ه
مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة،)و
ترمجة األفكار يف فقرات باستعمال املفردات والتراكيب املناسبة،)ز
١٩.سرعة الكتابة وسالمتها معربا بيسر)ح

.
جيب أن تتناول املادة التعليمية الىت حيتوى عليها الكتاب املدرسي على 

:النحو األيت
ري الناطقني لتعليم اللغة العربية لغيعرض الكتاب املدرسي اجليد : املادة اللغوية 

، كل حسب مستواه الطالبصورة متكاملة حبيث يساعد ا املادة اللغوية ب
يأتىاممم علَي:

النظام الصويت، اليقصر النظام الصويت للغة العربية على الوحدات الصوتية .١
نرب املقاطع والكلمات وتنغيم تمل كذلك على األساسية فقط وإمنا يش

ومؤلف الكتاب املدرسي اجليد يتوصل أوال إىل الفونيمات العربية . اجلمل
ارين متالذين يستهدفهم الكتاب وخيصص الطالبالىت تشكل صعوبة أمام 

ويفعل الشئ ذاته بالنسبة لنرب . بتعليم تلك األصوات والتدريب على نطقها
النرب يف الكلمات األحادية والثنائية والثالثية واملتعدد املنقطع فيبني موقع 

على األداء الطالبكل نوع منها وخيصص تدريبات صوتية عملية مساعد 
للجمل العربية على التنغيمات املختلفة الطالبمث يدرب . الصحيح

١٣٢- ١٢٨. ، صعبد احلميد، ١٩



١٩

وينبغى أن يتم عرض هذه التمارين يشكل . اإلثباتية منها واالستفهامية
.منظم متدرج، يسهل للتالميذ إحراز تقدم ملموس العربية وأدائها

ات االصطالحية، جيب أن يهدف الكتاب املدرسي اجليد ريباملفردات والتع.٢
دروس يعوالتعبريات االصطالحية وتوزإىل تقدمي عدد معني من املفردات 

الكتاب املختلفة حبيث يتناسب عدد املفردات اجلديدة يف كل درس مع 
الوقت املخصص هلا وأن يتم اختيار هذه املفردات والتعبريات االصطالحية 
من قائمة الكلمات الشائعة باللغة العربية مع إضافة تعبريات ومصطلحات 

يف ها املعلم التظهر يف قوائم الشيوع ولكن هلا فائدة عملية الىت يستعمل
.الصف كالسبورة والطباشري وغريها

يف اللغة م املفردات الشائعة هنالك بعض قوائتالتراكيب اللغوية، إذا كان.٣
الذى نتمناه فإنه التوجد حىت اآلن ربية ولو أا ليست على املستوى الع

قائمة بالتراكيب الشائعة يف اللغة العربية املعاصرة والتراكيب الىت تقدم يف 
الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية للناطقني أو لغري الناطقني ا إما أن 

هذه تقوم على تقديرات مؤلفيالعرب، أوقدماء النحوينيختذو حذو 
مع ذلك يستطيع . مهية الىت يتمتع ا كل تركيبالكتب من حيث األ

مؤلف الكتاب املدرسي أن يستخلص قائمة بالتراكيب اللغوية املهمة يف 
للكتاب اللغة العربية، مث يوزع تراكيب هذه القائمة على الدروس املختلفة 

حبيث يقتصر كل درس على عرض تركبني أو ثالثة أو معددة، وختصص 
٢٠.على كل تركيب من تراكيب الدرسالبالطعدة متارين لتدريب 

أن يشتمل على ) العربية(لذلك ينبغى للكتب الدراسي يف اللغة األجنبية 
.ويترتب ذلك من السهولة إىل اليسر. املهارات األبع واملفردات والتراكيب

١١٦- ١١٥. ، ص،على حممد القامسي٢٠



٢٠

مبثابة الشكل الميكن فصل اللغة عن احلضارة ألن اللغة : املادة احلضارية 
هذا باإلضافة إىل أا عنصر من عناصر . املنطوق املكتوب ملضمون احلضارة

والكتاب املدرسي اجليد لتعليم اللغة لغري الناطقني ا الذى . املكونة للحضارة
حقيقية حية يضمنها يف دروسه ويعرض من خالل احلضارة قفخيتار موا

بالدين الطالبفيعرف . ية واملاديةالعربية اإلسالمية من مجيع جوانبها الفكر
وأما الغرض . جتماعيةوالقيم االليد العربية ابية العرب والتقاإلسالمي يعتنقه أغل

من اشتمال الكتاب املدرسي على املعلومات احلضارية فهو تعميق إدراك 
للغة العربية وتراكبها، ومساعدته على التعرف على احلضارة العربية الطالب 

٢١.فهمهااإلسالمية وت

كراسة التدريبات هي عبارة عن جمموعة من التدريبات اللغوية و
اهلادفة، واملرتبطة مبادة الكتاب األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات 

متنوعة اهلدف يطلب الىت يتوقع أن يسأل فيها الطالب وهو حتتوى على أسئلة 
دف هذه الكراسة إىل إعطاء .من الطالب حلها ومراجعتها املعلم يف الفصل

مزيد من الفرص لتدريب الطالب على حتسني وتنمية مهارام اللغوية وتعزيز 
. مفردام وتراكيبهم اللغوية الىت مت تعليمها ىف الدروس السابقة

:وينبغى أن تزود هذه الكراسة تعليمات حبيث تشتمل على
بيان اهلدف منها.١
كيفية استخدامها.٢
٢٢ينها وبني الكتاب املدرسيبيان العالقة ب.٣

خصائص.
:التعليمية عند حممود على السمان هيشروط املادة 

١١٦. ، ص،على حممد القامسي٢١
١٢- ١١. ، ص، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا٢٢



٢١

،يأن تكون جارية مع املنهج الدراس.١
أن تكون صحيحة،.٢
ومستواهم العقلى،الطالبعمار أأن تكون مناسبة ب.٣
وبالبيئة الىت يعيشون فيها،الطالبأن تكون مرتبطة حبياة .٤
لوقت املخصص هلا وال أطول حىت التنقل عليهم وال أقصر أن تكون مناسبة با.٥

حىت الختل باملطلوب هلم من التحصيل،
أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا، فيكون كل جزء مرتبطا مبا قبله وتكون حلقاا .٦

٢٣.متصلة بعضها بعض

.
:هيط مضمون املادة التعليمية وشر

.أن يكون املضمون مناسبا بصحة املضمون ومناسبا بنظام المقرر يف بلد معني.١
مادة تعليم اللغة العربية تتطور بأسس تعليم اللغة العربية وأن تكون مادة تعليم 

.اللغة العربية مناسبة بنظام وفلسفة احلياة املقرر يف اتمع والبلد حول املدرسة
املضمون صادقايكونأن.٢

مناسبة بأهداف التعليم املكتوب للمنهج أن تكون مادة تعليم اللغة العربية 
٢٤.املقرر يف بلد معني

سيايد.
. املنهج هو عنصر أساسي من عناصر العلمية التعليمية أن مل يكن صلبها

. مهارات وما ميكن أن ميىن لديه من قيم واجتهادوالسبب يف ذلك أنه يكتسبه من
وات الىت تيسر قترح اخلطهداف العامة للتربية وتكما أن املنهج يترجم باأل

٨١-٨٠. ، ص)١٩٨٣القاهرة، دار املعارف، (، حممد على السمان، ٢٣
١٠٣-١٠٢. ، صعبد احلميد، ٢٤



٢٢

قدميا املقرر باملنهج كان يقتصد . للمجتمع أن يبىن أفراده بالطريقة الىت يريدها
٢٥.الذى يقدم للتالميذ يف مادة معني)silabus(الدراسي 

ل يف امليدان املدرسي يشمأن املنهج الدراسي هو خطة العلمومعىن هذا
٢٦.الطالبإىل أنواع اخلربات والدراسات الىت يوصلها املدرس

هو طقم اخلطة فUUSPN No. 20 tahun 2003سيا يف يوأما املنهج يف إندون
كدليل يف التنظيم عن أهداف الدرس وحمتوياته ومواده والطريقة املستخدمة فيه و

٢٧.لنيل أهداف التربية املعينةأنشطة التعليمتنفيذ

ستعمل اليوم يف إندونيسيا فهو املنهج الدراسي املأما املنهج الدراسي 
، ويكمل هذا املنهج (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)ملستوى املرحلة 

PERMENAG no. 2 th)٢٠٠٨سنة ٢بتقرير وزير الشؤون الدينية اإلسالمية منرة 

2008).
٢٨:فيه هي(Standar Kompetensi Lulusan)كفاءة التخرج معيار و

االستماع.١
التعارف واحلياة العائلية واهلواية حماضرة الكالم احلوارية عن الطالبيفهم 

وقصة اإلسالم وحضارة السياحةواملهنة واملراهقة والصحة واملرافق العامة و
.اإلسالم وحضارة العرب وأيام اإلسالم

الكالم.٢
التعارف واحلياة العائلية واهلواية واملهنة واملراهقة باحلوار عن الطالبيلقى 

وقصة اإلسالم وحضارة اإلسالم وحضارة السياحةوالصحة واملرافق العامة و
.العرب وأيام اإلسالم

١٥٩. ، ص)األردان، دون السنة: عمان(، إبراهيم ناصر، ٢٥
٦٠-٥٩. ، ص، رشدي أمحد طعيمة٢٦

27 Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Manajemen
Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnyak), (Yogyakarta: Pestaka Pelajar, 2007), hal.
82-83

28 http://nhidayat62.wordpress.com/2009/08/13/permenag-no-2-tahun-2008/. Diakses tgl
05-03-2011



٢٣

القراءة.٣
التعارف املعىن عن النص املكتوب أو النص احلوار عن ونويفهمالطالبيقرأ 

السياحةلعائلية واهلواية واملهنة واملراهقة والصحة واملرافق العامة وواحلياة ا
.وقصة اإلسالم وحضارة اإلسالم وحضارة العرب وأيام اإلسالم

الكتابة.٤
التعارف واحلياة العائلية واهلواية واملهنة كتابة باحلوار أو النثر عن الطالبيلقى 

وقصة اإلسالم وحضارة اإلسالم السياحةواملراهقة والصحة واملرافق العامة و
.وحضارة العرب وأيام اإلسالم

والكفاءة األساسية (Standar Kompetensi)يةالكفاءة املعيارأما و
(Kompetensi Dasar) نصف السنة األول يف العاليةللصف احلادي عشر باملدرسة

٢٩:هيف

الكفاءة األساسيةالكفاءة املعيارية
االستماع

الكالمية نثرا أو يفهم األخبار .١
املراهقة والصحةرا عن احو

١.١.أصوات احلرف اهلجائية نيعي
) الكلمة والكالم والفقرة(والعبارة 

عن املراهقة والصحة
يفهم معىن  الفقرة أو الرأي من .١.٢

أي النص اللساين عن املراهقة 
والصحة

الكالم
يلقى األخبار بالكالم سواء كانت .٢

نصا أم حوارا عن املراهقة 
والصحة

يلقى الفقرة أو الرأي كالما بلفظ .٢.١
صواب عن املراهقة والصحة

يلقى احلوار عن املراهقة والصحة .٢.٢

29 Ibid.



٢٤

مناسبا باملوضوع جيدا وصوابا
القراءة

يفهم النص املكتوب سواء كان .٣
نصا أم حوارا عن املراهقة 

والصحة

يلفظ التلميذ ويقرأ الكلمة .٣.١
والكالم والنص املكتوبة جهرا 

املراهقة والصحةوصوابا عن 
يعني األشكال واملوضوع جيدا .٣.٢

وصوابا عن املراهقة والصحة
جيد املعىن والفكرة والرأي عن .٣.٣

نص املكتوب جيدا عن املراهقة 
والصحة

الكتابة
تيلقى األخبار كتابة سواء كان.٤

نثرا أم حوارا عن املراهقة والصحة

يكتب  الكلمة والكالم والفقرة .٤.١
جيدا باحلروف واهلجاء والشكل 

عن املراهقة والصحة
يلقى الفكرة أو الرأي كتابة .٤.٢

باستخدام الكلمة والفقرة 
والقاعدة جيدا وصوابا عن 

املراهقة والصحة
ع كلمة النعت واملنعوت واإلضافةوضاملويستخدم 

والكفاءة األساسية (Standar Kompetensi)يةالكفاءة املعياروأما 
(Kompetensi Dasar) الثايننصف السنة العاليةللصف احلادي عشر باملدرسة

٣٠:فهي

الكفاءة األساسيةالكفاءة املعيارية
30 Ibid.
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االستماع
يفهم األخبار الكالمية نثرا أو .١

السياحةرافق العامة وحوارا عن امل
ني أصوات احلرف اهلجائية يع.١.١

) الفقرةالكلمة والكالم و(والعبارة 
السياحةرافق العامة وعن امل

يفهم معىن الفقرة أو الرأي من أي .١.٢
رافق العامة نص اللساين عن امل

السياحةو
الكالم

يلقى األخبار بالكالم سواء كانت .٢
رافق العامة نصا أم حوارا عن امل

السياحةو

يلقى الفقرة أو الرأي كالما بلفظ .٢.١
صواب عن املرافق العامة 

السياحةو
يلقى احلوار عن املرافق العامة .٢.٢

مناسبا باملوضوع جيدا السياحةو
وصوابا

القراءة
يفهم النص املكتوب سواء كان .٣

نصا أم حوارا عن املرافق العامة 
السياحةو

يلفظ التلميذ ويقرأ الكلمة .٣.١
والكالم والنص املكتوب جهرا 
وصوابا عن املرافق العامة 

السياحةو
ين األشكال واملوضوع جيدا يع.٣.٢

وصوابا عن املرافق العامة 
السياحةو

جيد املعىن والفكرة والرأي عن .٣.٣



٢٦

نص املكتوب جيدا عن املرافق 
السياحةالعامة و

الكتابة
تيلقى األخبار كتابة سواء كان.٤

نثرا أم حوارا عن املرافق العامة 
السياحةو

يكتب الكلمة والكالم والفقرة .٤.١
باحلروف واهلجاء والشكل جيدا 

السياحةعن املرافق العامة و
كتابة يلقى الفكرة أو الرأي .٤.٢

باستخدام الكلمة والفقرة 
والقاعدة جيدا وصوابا عن املرافق 

السياحةالعامة و
يستخدم املوضوع مجلة فعلية
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