
6 

 

. 

  الثاني الباب

  النظـرى الـهيـكل

  
 ةالسابق ةالدراس  .أ 

 اختاذها يتعني اليت اإلجراءات وحتديد كاملة معلومات حصول إىل البحث يقصد
 على به القيام مت اليت الدراسات من الباحثون وضع هنا .العلمية األنشطة يف هامة كخطوة

 ذا املتعلقة الدراسات كان. به للقيام ومثرية ممكن هو البحث هذا يف السبب يكون النحو
  :ليت كما هى البحث،

 ينيةللد احلكومية الثانوية باملدرسة العربية اللغة تعليم ىف اللغة خمترب ستخداما تنفيذ" .1
 اللغة خمترب أمهية ىف) 319918( سولستياريىن عيىن الباحثة حبثته" بسوراكرتا األسالمية

 ىف و بسوراكرتا، اإلسالمية الدينية احلكومية الثانوية باملدرسة العربية اللغة معلمى لدى
 . إستخدامها تنفيذ

 الكتاب ىف ألنّ . املستخدمة الكتاب منه وأهمّ  مهّم، اللغة خمترب أن ُعرف البحث هذا من
 .املتلّقى للمواد واىفّ  خمترب

 اإلبتدائية" اهللا هداية" مدرسة ىف الصورة وسائل باستخدام العربية اللغة تعليم تنفيذ" .2
 ).3103204( معيينة الباحثة حبثته" مسارانج اإلسالمية

 ىف الصورة وسائل باستخدام العربية اللغة تعليم تنفيذ أن:  على تدل البحث هذا نتيجة
  .وكامل ناجح مسارانج اإلسالمية اإلبتدائية" اهللا هداية" مدرسة

 ناحية من يوبأ محدأل األولية الدينية للمدرسة العربية الّلغة تعليم كتاب عن حتليلية دراسة" .3
 هذا ىف ملسائلا ةالباحث لقتأ أن وبعد) . 8478ه13( النهضية درة كتبته الىت" املادة

 حيت احملتويات معيار ىف حسن ىعل الكتاب هذا أن ةالباحث فتلخص العلمي البحث
 طريقة هي البحث هذا ىف املستخدمة الىت ةطريقال .املادة فهم ىف التالميذ يسهل

  .اإلستقرائية
 ألستاذ" أمثليت" لكتاب النحوية القواعد على حتليلية دراسة( للمبتدئني العربية الّلغة تعليم" .4

 وبعد) 03100089( النساء خنبة كتبته الىت"  والطريقة املادة ناحية من احلكيم توفيق
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 هذا مادة وضعته منه ةالباحث تلخص العلم البحث هذا ىف املسائل ةالباحث ألقت أن
 الىت والطريقة جبدول، جملد من جلد كل كمليوس ونظام، ترتيب حسن على تابالك

 .القياسية والطريقة اإلستقرائية الطريقة هي" أمثليت" تابالك قدمها

 أن الواقع، ولكنّ . اونظام اترتيبو  احسن املستخدم الكتاب حمتويات معيار أن ُعرف
 قرّاء ليكون ،والعيوب املزايا فيها تذكر مل املذكورة البحوث لكن. والعيوب املزايا شيء لكل
 تفهيمه ىف والتعب العسرة تصري الىت العيوب عن جيتنب أن على ونيقدر  البحوث هذه

  .وتعّلمه

 اللغة تعليم تنفيد حبث الديه أحد يوجد ال أنه ،ةبقاسال البحوث بعضل انادتإس
 مدرسة ىف الثالث للصف ادةامل ناحية من" العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية
 مستوفية العلمى البحث هذا نأ ظهرو  .دماك مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح
  .ذاالبحث اهللا ونفعنا. اجلدة لعنصر

  

 العربية اللغة تعليم  .ب 

 اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم ىف البحث قبل لباحثل ينبغى
 .العربية اللغة تعليم تعريف وّضحي أن "العربية

 العربية اللغة تعليم تعريف .1

 بنظر تعليم تعريف يقدم أن له فينبغي العربية، اللغة تعليم يف الباحث يبني أن قبل

  :ومنها العلماء، آراء

 األطفال أذهان إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم إن السمان علي حممود قال  )أ 
 واجلهد الوقت واملتعلم املعلم من لكل توفر اليت االقتصادية الطريقة وهي قوية بطريقة

  13".واملعرفة العلم على احلصول سبيل يف

                                                             
13
 12 ص  ،)1982 املعارف، دار: القاهرة( ،العربية اللغة تدريس يف التوجيه السمان، علي حممود 
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 املتعلم يكتسب اليت اخلربة بناء إعادة عملية هو التعليم طعيمة أمحد رشدي قال  )ب 
 اليت األساليب جمموع أنه أخرى وبعبارة. والقيم واالجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها

 من البيئة كلمة له تتسع ما مبثل باملتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم
  14.معينة تربوية خربات اكتسابه أجل من معان

 كتب صورة يف يطبق الذي العلم أو العمل هذا هو التعليم إن أمحد سيد علي قال  )ج 
  15.النادى يف أم املنزل يف أم املدرسة يف التطبيق هذا كان سواء وأنشطة، ومناهج

 املعلم عقل من أو الكتب من املعلومات نقل عملية هو التعليم إن شحاتة حسن قال  )د 
  16.املتعلم عقل إىل

 اللغة توطني فكرة إن مث، ومن. اإلسالم من بتجزأ ال جزء فهي العربية اللغة أما

 حيث املسلمني أرض إندونيسيا ألن بدعة ليست تناديها اليت إندونيسيا أرض يف العربية

 العربية اللغة تعليم ألن العربية اللغة أرض هي إذ ،%)87 إىل تصل( فيه املسلمني نسبة

 وحتسني للبقاء النضال أجل من ا تقوم اليت اإلنسان تصرفات مجيع حيسن األصل يف

 هي اإلسالمية العامل يف العربية اللغة أمهية أن أرى ولذلك. وروحيا جسديا احلياة نوعية

 اهللا وقال 17.وسلم عليه اهللا صلى الرسول أحاديث ولغة الكرمي القرآن لغة ألا كربى أمهية

 الكرمي القرآن اهللا فأنزل). تـَْعِقُلونَ  َلَعلُكمْ  َعَربِّياً  قـُْرآناً  أَنـَْزْلَناهُ  ِإنا: (الكرمي القرآن يف تعاىل

 هنا ومن. والبلغاء الفصحاء ليعجز العربية باللغة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على

  .اإلسالم لغة ألا العربية اللغة أمهية كانت

. تعدادها ويصعب حصرها يعز صالت واإلسالم العربية اللغة بني هذا أنشأ لقد

 ومن. مسلم عن يسقطان ال واجبني وتعليمها العربية اللغة تعلم من هذا حصل كما

 يتعلمه ما اللغة تثبت حبيث ونقويها الصلة هذه نؤكد أن العربية اللغة كمعلمي واجبنا

                                                             
 ،)1989 والثقافة، والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منثورات: مصر( ،وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي 14

 45 ص

 13 ص ،)سنة دون حزم، ابن ودار الصابوين دار: املكرمة مكة( واملعلمون، التعليم أمحد، سيد علي علي 15

 19 ص ،)سنة دون البنانية، املصرية املكتبة: مصر( والتطبيق، النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 16

 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الوطين مستوى على والبحوث الندوة: مسارانج( ومهمة، سهلة العربية اللغة حسن، أمحد مجال شيخ 17
 2006 ديسمرب 16 السبت يف مسارانج،
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 عن هذا يتأتى اللغة حصص يف يتعلمونه ما الدين ويدعم الذين، حصص يف التالميذ

 بإبراز العناية مع له، املخصص الوقت يف منهما كل أهداف بتحقيق االهتمام طريق

  18.الفرصة سخت كلما بينهما اليت الروابط

 عمل لغة وهي املتحدة، األمم أعضاء من عضوا عشر تسعة لغة هي العربية واللغة

 األمم ومنظمة والثقافة والعلوم للرتبية األمم منظمة مثل متخصصة، وكاالت يف مقررة

 كذلك وهي الدولية، العمل ومنظمة العاملية، الصحة ومنظمة والزراعية، لألغذية املتحدة

  . اإلفريقية الوحدة منظمة يف عمل ولغة رمسية لغة

 بناء إعادة إنه أماآخر، شخص به ينفرد جهدا ليس هو العربية اللغة تعليم أن

 جهد أنه واملتعلم املعلم من كل إسهام يتطلب نشاط هذه اخلربة بناء وإعادة اخلربة،

  19.جهدا منهما كل من حيتاج متكامل وعمل مشرتك

 ا تراد عملية هي العربية اللغة تعليم أن الباحث يعرف السابق، البيان ومن

 بنظرية أو الوحدة بنظرية قومية بطريقة املتعلم إىل املعلم من العربية اللغة معلومات إيصال

 وليست. املعينة املعملة يف املقررة الدراسية املواد من التعليمية العملية هذه وتكون الفروع،

 امتداد على متعلمه يصحب وأن شيء بكل املتعلم املعلم يزود أن اللغة تعليم من العناية

 كل عن واإلجابة مشكلة لكل واحلل. موقف كل يف الرائي منه املتعلم فينتظر املسرية،

  .ولنفسه بنفسه يفكر أن على املتعلم يساعد الذي هو الناجح املعلم أن. سؤال

 

  العربية اللغة تعليم في المهارات .2

 اللغة تعليم يف يكون كما أساسية مهارات أربع هلا العربية اللغة تعليم ويف
  :فهي العربية اللغة تعليم يف األربع املهارات من وأما. وغريها اإلجنليزية

                                                             
 11 ص ،)1980 املصرية، النهضة مكتبة: القاهرة( اإلسالمية، الرتبية تعليم طرق أمحد، القادر عبد حممد 18

 34 ص ،السابق املرجع طعيمة، أمحد رشدي 19
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 (Listening)  االستماع  )أ 

 لدى الزمين وجودها حيث من األربع املهارات هذه نرتب أن أردنا فإذا
 بصفة اللغوي للنمو أساسي شرط االستماع أن جند اللغوي، النمو إطار يف الطفل
 وىف به، احمليطة األصوات على التعرف ىف أيام بعدة الوالدة بعد يبدأ فالطفل. عامة
 املدرسة ىف التعليم بداية ومع. الكلمات نطق ىف يبدأ تقريبا األول عامه اية

 بني والتمييز الكلمات، على التعرف ىف لديه املسموعة األصوات حصيلة يستخدم
  20.ويكتب فيقرأ املكتوبة، الكلمات أصوات

  

   (Speaking)  الكالم  )ب 

  :فهي العربية اللغة تعليم ىف الكالم مهارة أهداف وأما

 أمام عام موضوع ىف يتحدث أو خيطب أن على قادرين الطالب يكون أن )1
 .الناس من مجاعة أو زمالئه

 .واحلكايات القصص قص على قادرين الطالب يكون أن )2

21 .والتوجيهات التعليمات إعطاء على قادرين الطالب يكون أن )3
 

 اللغة تعليم ىف الكالم مهارة أهداف أن نعرف ،السابق البيان ومن
  .عام موضوع ىف يتكلم أو شفويا التعبري يف ماهرا الطالب ليكون هي العربية

 

      (Reading) القراءة  )ج 

   22.جهرية قراءة و صامتة قراءة, نوعني اىل القراءة مهارة ينقسم

 صامتة قراءة )1

  :فهي العربية اللغة تعليم ىف الصامتة القراءة تدريس أهداف وأما

                                                             

  
 .73. ص ،السابق املرجع ،مدكور امحد على 20

 .115.ص املرجع، نفس   21

 .314. ص ،السابق املرجع جماور، الدين صالح حممد  22
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 .البسيطة والنصوص واجلملة الكلمة فهم على قادرين الطالب يكون أن  .أ 

 املقروءة للمعاىن إدراكه مع القراءة ىف الطالب سرعة زيادة  .ب 

 .باملعىن البالغة العناية  .ج 

 املواد، من وغريها القراءة دروس يف والفهم القراءة على التلميذ قدرة زيادة  .د 
23 .فيه يقرأ ما حتليل على تساعده وهي

 

 

  جهرية قراءة )2
  :فهي العربية اللغة تعليم ىف اجلهرية القراءة تدريس أهداف وأما

 .النطق يف التالميذ أخطاء عن الكشف للمعلم تيسر اجلهرية القراءة  .أ 

 .القراءة وصحة ونطقها وأصواا احلروف ومعرفة النطق سالمة  .ب 

 واإللقاء النطق يف والدقة الطالقة قياس اختبار ىف املعلم وسيلة  .ج 

 التالميذ امتاع يزيد والبصرمما السمع حلاسيت استخدام اجلهرية القراءة يف  .د 
 .عميقاً  حوارًا أو قصة أو نثًرا أو شعًرا املقروءة املادة كانت إذا وخاصة ا،
24

 

 ىف القراءة تدريس أهداف أن الباحث يلخص ،السابقة الفكرة ومن
 والنصوص واجلملة الكلمة يفهم أن الطالب ليستطيع هي العربية اللغة تعليم

 على تساعده وهي التعليمية، املواد من وغريها القراءة دروس ويفهم البسيطة،
 القراءة وصحة ونطقها وأصواا احلروف ومعرفة النطق وسالمة فيه، يقرأ ما حتليل

  .اجلهرية القراءة تدريس يف

 

  (Writing)  الكتابة  )د 

 عن يعرب أن لإلنسان ميكن بواسطتها الىت االتصال وسائل من وسيلة الكتابة
 على الطالب تدريب  الصحيحة الكتابة وتعليم. غريه أفكار على يقف وأن أفكاره

  . فيه والوضوح التعبري ىف والسالمة الرمز ىف السالمة
                                                             

 .139. ص ،السابق املرجع ،مدكور امحد على  23

 
 .144. ص املرجع، نفس 24
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  :يلى ما العربية اللغة تعليم ىف الكتابة تدريس أهداف من وأما

 .فكرم عن تعرب فقرة كتابة على قادرين الطالب يكون أن )1

 والتفاصيل األمثلة استخدام مع تلخيص كتابة على قادرين الطالب يكون أن )2
 .املناسبة

 والتفاصيل األمثلة استخدام مع شرح كتابة على قادرين الطالب يكون أن )3
 .املناسبة

 .قصرية قصة كتابة على قادرين الطالب يكون أن )4

 .بينهما والعالقة والنتيجة األثر تبني فقرات كتابة على قادرين الطالب يكون أن )5
25

 

 تعليم ىف الكتابة تدريس أهداف أن الباحث يلخص السابق، الشرح ومن
 األمثلة استخدام مع تلخيص أو شرح كتابة الطالب ليستطيع هي العربية اللغة

  .قصرية قصة كتابة الطالب ليستطيع و املناسبة، والتفاصيل

 يف يستعني وهو. ينطق االستماع بطريق الزمن، وميضي ويستمع، يولد فالطفل
 الكتابة على يعينه هذا وكل. به وحتدث إليه استمع ما يقراء مبا وفهمه قراءته

  .الصحيحة

  

  العربية اللغة تعليم أهمية   .3

 وتعلم بتعليم االهتمام الضرورى من جتعل وإنسانيتها اإلسالمية الدعوة عاملية إن
 أا إىل باإلضافة فهى. واملسلمني العرب من بغريها والناطقني ا للناطقني العربية اللغة
 يربو ملا املقدسة اللغة فإا العرب، املسلمني من مليونا وستني مائة على يربو مل األم اللغة
 القرآن وتالوة, الكرمي القرآن لغة إا حيث. األرض أحناء مجيع ىف مسلم مليون ألف على

                                                             

 
 .238. ص السابق، املرجع جماور، الدين صالح حممد 25
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 تعني الىت اللغات أقدر هي -احلال بطبيعة– والعربية. مسلم لكل ضروري أمر آياته وتدبر
  26.اهللا آيات فهم على واملتدبر املكر

 ظالال اهللا آليات أن وهي الواضحة احلقيقة هذه يدركون املسلمني ومجيع
 احلق خياطب أن بعجيب فليس وهلذا. العربية اللغة أعماق ىف اجلذور ضاربة وإحياءات
  .القرآن شأن ىف وسلم عليه اهللا صلى رسوله سبحانه

 الكرمي القرآن لغة وهى وأفصحها اللغات أفضل هى العربية اللغة أن شك ال
 بل فقط، ا للناطقني مهما ليس العربية اللغة تعلم فإن ذلك وعلى. الشريف واحلديث

 والعمل آياته وتدبر وقراءته القرآن ترتيل ألن وذلك بغريها، الناطقني للمسلمني أيضا مهم
 تـََيسرَ  َما فَاقْـَرُءْوا ﴿.  27)4:املزمل( ﴾ تـَْرتِْيالً  اْلُقْرآنَ  َورَتلِ  ﴿.  مسلم كل على فرض ا
  28)20: املزمل( ﴾ اْلُقْرآنِ  ِمنَ 

 

  العربية اللغة تعليم أهداف   .4

 الىت واملنهج واملادة والوسائل الطريقة اختيار مع وكبرية قومية عالقة هلا التعليم أهداف
 على فيجب ،معينة التعليم أهداف ليكون ،والتعلم التعليم عملية ىف املعلم سيستعلمها

 هي العربية اللغة تعليم أهداف. املقصودة اللغة تعليم أهداف يعرف أن اجليد اللغوى املعلم
  :تلى كما

 كان شفويا) والكتابة والقراءة الكالم و االستماع( العربية اللغوية املهارات اكتساب  )أ 
 والنطق اجليد، االستماع طريق عن ناجًحا استخداًما العربية اللغة ويستخدم حتريريا أو

 .السليمة والكتابة الواعية والقراءة الصحيح،

  .أخرى مهارات على مساعدة كآلة العربية اللغة استخدام   )ب 
  .العربية باللغة املؤلفة والكتب واحلديث القرآن يفهموا أن التالميذ استطاعة  )ج 

                                                             
 .45. ص السابق، املرجع ،مدكور امحد على  26

 .574. ص السابق، املرجع ،4: املزمل سورة 27

 .675 .ص السابق، املرجع ،20: املزمل سورة 28



14 

 

. 

  العربية اللغة تعليم عوامل   .5

  التعليمية األهداف  )أ 
 أن التالميذ ينبغي اليت والقدرة السلوك رمز وهو اهلدف من مجع األهداف

 العامل هي التعليمية واألهداف 29.تعليمية وعملية اخلربات انتهاء بعد ميلكوها

 ويقصد. وثيقا ارتباطا ا ترتبط األخرى العوامل مجيع ألن التعليم عوامل من األساسي

 التعليمي والنظام اتمع يسعى اليت املخططة التعليمية النتاجات هنا باألهداف

 ومبا وقدراته إمكاناته به تسمح الذي بالقدر بلوغها على التلميذ مساعدة إىل واملدرسة

 إىل التعليمية األهداف تقسيم وميكن. التعليمية املؤسسة وإمكانات قدرات ا تسمح

 ما( مهارية وأهداف ،)ومعلومات حقائق من التلميذ يكتسبه ما( معرفية أهداف

 التلميذ يتمثله ما( وجدانية وأهداف ،)ذهنية أو جسدية مهارات من التلميذ يكتسبه

  ).واجتاهات قيم من

  املعلم  )ب 
 املرشد أو. والتعليم الرتبية بدور القائم هو املعلم السمان علي حممود قال كما

 ووظيفة. التعليمية العملية يف احلديثة الرتبية تشرتطه الذي الذايت التعليم إىل لتلميذ

 بل باملعرفة، ذهنه وحمشو العلم املتعلم يلقى أن يف ليست احلديثة الرتبية نظر يف املعلم

 يكون وأن بنفسه، أعبائه وحتمل املتعلم، إىل تدفعه اليت املناسبة الظروف له يهيء

 إذا إال ينجح ال التعليم إن قيل مث ومن فحسب، املرشد موقف هو تلميذه من موقفه

  30.التعلم صحبه

  

                                                             
12 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. II, hlm 34 -35 

 13 ص ،)1983 املعارف، دار: القاهرة( العربية، اللغة تدريس يف التوجيه السمان، علي حممود 30
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  31 :هي العربية اللغة تعليم يف واملعلمات املعلمني ودور

 ملواقف والالزمة عامة، بصفة اللغوية، واملهارات القدرات الطالب لدى تنمو أن )2
 وترتيب، وطالقة وضوح يف الفكرة تأدية على كالقدرة" خاصة بصفة" التدريس

 وموضوعات املستويات هذه بني واملالئمة األطفال، ملستويات اللغة تطويع وعلى
 األسئلة صياغة وعلى اجلهري األداء وحسن اإللقاء على والقدرة املقررة، املناهج

  .ذلك وحنو واحملادثة املناقشة يف واملهارات وتوجيهها،
  .اللغة فروع بتدريس القيام من متكنه اليت واخلربات املعلومات يكتب أن )3
 املبتدئني تعليم على القدرة ويكتب والكتابة، القراءة تعليم بطرق كافيا إملاما يلم أن )4

  .الطرق بأمثل
 ترمى اليت واألهداف عليها، بينت اليت واألسس العربية اللغة مناهج فهما يفهم أن )5

  .األهداف هذه حتقيق ووسائل إليها،
 القراءة تعليم وخباصة اللغة، فروع تدريس يف املعينة الوسائل استخدام بأمهية يؤمن أن )6

  .وإنتاجها واستخدامها الوسائل هذه الختيار الالزمة اخلربات ويكتب والكتابة،
 بعضها العربية اللغة فروع بني الربط على تساعده اليت واملهارات باخلربات يزود أن )7

 علمه ليمارس املختلفة، النشاط وألوان األخرى الدراسية املواد وبني وبينها وبعض،
  .بنجاح فصل مدرس املستقبل يف

 وتنظيمها اللغوي، النشاط ألوان ممارسة من متكنه اليت واملهارات باخلربات يزود أن )8
 التمثيليات، إىل القصص وحتويل والتمثيل، املدرسية، كالصحافة منها واإلفادة
 واستعماهلا وإدارا الفصل مكتبة وتكوين وإذاعتها، لإلذاعة املالئمة املادة وإعداد

  .املناسبات يف والتحدث والندوات املناقشات يف واالشرتاك
 منوهم مدى وقياس تالميذه، تقومي ا تستطيع اليت واخلربات املعلومات يكتب أن )9

  .يناسبها مبا حالة كل ومواجهة فيهم، والضعف القوة حاالت وتعريف اللغوي،
 والقيام التعليمية، بالعملية والقيام املادة، فهم وهي كفاءة املعلم على وجيب

 والتعلم، التعليم بتبادل والعمل الرتبية، أساس وفهم الوسائل، واستعمال الفصل، بعملية

                                                             
 222-221 ص الشعب، مطابع دار – سنوات اخلمس نظام – واملعلمات املعلمني دور مناهج انظر 31
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 لإلرشاد اخلدمة وبرنامج الوظيفة وعرف التعليم، ألمهية التالميذ إجنازات تقديرا

 للحاجات الرتبية وحبث والنتائج املبادئ وفهم للمدرسة باإلدارة والقيام والتوجيه،

  32.لتعليميةا

  املتعلم  )ج 
 يقبل من وهو. والتعلم التعليم عملية ىف العوامل إحدى من أحد املتعلم

 املعلم يقصد اليت الدراسية املادة هي واملعلومات املعلم، يلقيها اليت واملعارف املعلومات

  .التالميذ إىل يوصلها أن

  : أمور مخسة التعلم ىف املتعلم على وجيب

    اإلنتاج وكثري التفكري قوة له )1
   واإلرادة الكبرية والرغبة العلم طلب ىف الطمع )2
  للحفظ االستعداد فيه ويدخل االجتهاد )3
   واملتعلم املعلم بني والوثيقة اجليدة العالقة )4
  .الوقت استعداد )5
  33.الكايف الزاد )6

 السابقة، اخلمسة األمور هلم يكون أن للتالميذ ينبغي البسابق، البيان ومن

  .منهم قصد وما واملعارف العلوم الكتساب

 تعليم وعملية أهدافه، إىل للوصول املتعلم ا يقوم العربية اللغة تعليم عملية إن

 ولتحقيق العربية اللغة سيطرة على القدرة إىل للوصول املتعلم به يقوم العربية العربية اللغة

  . املتعلم نفس من االهتمام وأشد اجلهد بذل إىل حيتاج القدرة هذه

  
                                                             

32  Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 

1992), hlm. 162 
16 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003),  hlm 34-35. 
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  املادة  )د 
 وقال. التالميذ إىل يوصلها أن املعلم يقصد اليت معلومات هي الدروس مادة

  :يلي ما وهي الشروط له بد ال الدروس مادة أن: بكر وقاسم يونس حممود

  .الزمان مالئمة املادة تكون أن )1
  .بصحتها موثوقة املادة تكون أن جيب )2
  .التالميذ بقدرة مالئمة املادة تكون أن جيب )3
 معارف مقدار لتظهر ال التالميذ تفيد أن بقصد خمتارة املادة تكون أن ينبغي )4

  .املعلم
  34.ترتيبا مرتبة الدروس مادة تكون أن جيب )5

   التعليمية الطريقة  )ه 
 أية يف الدورس من درس أي التالميذ لتفهيم نتبعها اليت الوسيلة هي الطريقة

 ونعمل الدراسة حجرة ندخل أن قبل ألنفسنا نضعها اليت اخلطة وهي. املواد من مادة

 النتيجة حتسن وا التعليم، يف كبري أثر وللطريقة. دخوهلا بعد احلجرة تلك يف لتنفيذها

 املادة، غزير عاملا يكون ما فكثريا إخفاقه، أو املدرس جناح يتوقف وعليها حتسن، ال أو

  35.التالميذ عقول إىل يصل ا اليت الطريقة جييد ال ألنه تدريسه، يف خيفق قد ولكنه

 العملية من اهلدف ا ليحقق املدرس يرمسها اليت اخلطة هي بالطريقة واملقصود

 واملادة فالطريقة 36.التالميذ جانب ومن جانبه من جهد وبأقل وقت أقصر يف التعليمية

 اهلدف يتحقق مل إحدامها اضعفت فإذا واحدة، لعملة وجهان ومها متالزمان، الدراسية

  .املطلوبة الصورة على العملية من

 اليت هي العربية اللغة تعليم يف الناجحة الطريقة إن إبراهيم العليم عبد وقال

 تثري اليت وهي واملتعلم املعلم يبذله جهد وبأيسر وقت أقل يف املقصود الغاية إىل تؤدي
                                                             

 11 ص ،)سنة دون احلديث، السالم دارس معهد: كونتور – فونوروكو(  األول،. ج والتعليم، الرتبية بكر، وقاسم يونس حممود 34

 267 ص ،)1996 العربية، الكتب إحياء دار: مكان دون(  األول،. ج والتعليم، الرتبية روح األبراشي، عطية حممد 35

 89 ص السابق، املرجع السمان، علي حممود 36
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 يف الفعالية واملشاركة الذايت والنشاط اإلجيايب العلم على وحتفزهم وميوله التالميذ اهتمام

  37.الدرس

  التعليمية الوسائل  )و 
 يتعلمه ما كل هي العربية اللغة تعليم يف الوسائل إن: "يونس حممود قال كما

 من فهمه عليهم يصعب قد ما تالميذه تفهيم على به ليستعني الوسائل من املعلم

 حواسهم إىل يلجاء أو القدمية املعلومات من بشيئ يستعني فقد. اجلديدة املعلومات

 وسائل استعمال أن فظهر احلواس بإحدى إدراكه عليهم يسهل شيئا عليهم فيعرض

  :تستطيع الوسائل ألن 38".املعقول إىل التدريس قواعد على تطبيق اإليضاح

  التالميذ رغبة جتلب أن )1
  .التالميذ تفهيم ترتفع أن )2
  .الوثيقة البيانات تعطى أن )3
  .املعلومات تصلد أن )4
  39.البيانات بتفسري تسهل أن )5

 ا يتقرب آلة هي الوسائل أن ايد عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل وعند

 وقال 40.املعقدة األفكار أو املعلومات من فيه ما ويوضح التالميذ أذهان إىل املدرس

 استخدمها تقصد اليت واآلالت الوسائل هي التعليمية الوسائل إن أرشاد أزهار

  41.التعليم

  التقييم  )ز 

 .التعليم أهداف إىل وصوهلم يف التالميذ منو ملعرفة اختبارات هو التقييم

 عليها تستند اليت الفروض صحة مدى عن األدلة ا جنمع اليت الوسيلة هو والتقييم
                                                             

 34 ص ،)1968 املعارف، دار: القاهرة( العربية، اللغة ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد 37

 41 ص ،السابق املرجع بكر، وقاسم يونس حممود 38

39 Azhar Arsyad, Op.Cit,, hlm. 75 
 281 ص ،)سنة دون املعارف، دار: مكة( السابعة،. ط ،احلديثة الرتبية ايد، عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 40

41 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: RajagGrafindo Persada, 2000), hlm. 4 
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 التالميذ تعلم ومدى املعلم كفاءة على للحكم وسيلة أنه كما الرتبوية، وتطبيقاا

 .الدراسي املنهج حتتويها اليت اخلربات مع وتفاعلهم

 وأهميته التعليمى الكتاب  .ج 

  التعليمى الكتاب عناصر .1

 العناصر عن تكوني لكنه قط، خاص بنظام رتكبي ليس التعليمى الكتاب
  . املرجّوة الغاية نيل ىف التعليمية عملية لتساعد املتنوعة

  :فهي قسمني على التعليمى الكتاب نقسمي
   ىاألساس كتابال  )أ 

 اليت األساسية املادة على حيتوي الذى األساسي العنصور هو األساسى الكتاب
 حتتوي األساسية املادة أما. التالميذ على املقدرة املادة أم التالميذ على املعلم سيلقيها

 املكتوبة املواد هي األساسي املواد وعادة التالميذ إىل املعلم قدمسي اليت املعلومات على
  42.التلميذ كتاب يعين

  
  املساعد كتابال  )ب 

 عملية ىف األساسية املادة على للحصول ساعدي ما كل وفه املساعد الكتاب أما
  .املكتوبة غري أم املكتوبة املادة كانت سواء التعليم،

  
  :وهي مثانية، إىل لمدرسيل املساعد الكتاب تنقسم

 املعجم )1
 معانيها وموضوحة مشروحة لغوية املمفردات على يشتمل كتاب وهو

 تشرح أن وينبغى. معانيها توضيح جلم مجل ىف إدخاهلا أو أضدادها أو مبرادفاا
 الثفافة، وخلفيام اللغوية الدارسني عقول تناسب مبسطة بصورة املفردات هذه
 الكتاب ىف ذكرها الوارد واملفردات ألفاظ على املعجم يشتمل أن ينبغى كما

  .للطالب األساسى

                                                             

 42
 80. ص ، املرجع نفس    
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 الكتاب ىف املفردات ذكر وفق ترتب أن هذه املعاجم ترتيب ىف واألفضل
 وفق الرتتيب يكون فقد أجبدي، ترتب أن ال الدروس، ترتيب ووفق األساسى

  .األخرى ترتيبات من أو أجبديا ترتيبها من للدارس أجدى الدروس ترتيب
  :باألتى مقدمته ىف الطتاب هذا يزود أن وينبغى

 الكشف طريقة  .أ 
 األساسى بالكتاب عالقته مدى  .ب 
 كلماته تبويب ىف املؤلف اتبعها اليت األسس  .ج 

 كى باختصار – ذكرها أوردها الدرسى، الكتاب مصاحبا أهم هي هذه
 .للقارىء واضحة تكون

 و  التعليمية لكتاب املفردات يتضّمن الذى القموس يعين هنا املعجم
 القموس با. املصّور املعجم أم العربية اللغة با أم اإلندونسيا بااللغة معنه عن يشرح

 و التعليمية، كتاب ىف املوجودة املفردات املعين ليعرف صعبة التالميذ يواجه ال
  43.التعليمية كتاب ىف النصوص املعاين ليعرف الكتاب هذا مركب

  
 التحريرية التمارين كتاب )2

 أم) LKS( التحريرية التمارين كتاب يعين التعليمية كتاب عن الثاين نوع
 فهم ىف التالميذ ليساعد املركبة التمارين مجعية هو كتابلا هذا  .التالميذ كرّاسة
 التمارين هذه عن بإلجابة عادة التالميذ يقوم و. قبلة تتعلم اليت العربية اللغة املادة

 مع إجابتهم مبقارنة املدرس مع الفصل ىف إجابتهم صحة من تأكد و. البيت ىف
  44.التحريرية التمارين الكتاب ىف املوجودة الصحيحة اإلجابة

  
 الصوتية التمارين كتاب )3

 أن ستطيعوني التالميذ جتعل بإندونيسييا العربية اللغة التعليم أغراض من
 إىل املعلم حيتاج املذكور الغرض لتحقيق. الصحيحة العربية اللغةب تصلوني

                                                             
43

. ص) التاريخ دون الغلي، دار: الرياض( بالعربية، النطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس اهللا، عبد احلميد عبد و الغايل اهللا عبد ناصر  
14 

44
 84. ص ،السابق املرجع، عبد احلميد  
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 باللغة فرق بعضها اليت العربية احلروف قول من األفضل الكفية التمرينات
 التمارين بكتاب املساعدة العربية اللغة كتاب كل على ينبغي لذلك. اإلندونيسييا

 على التعليمية املادة إعطاء ىف املعلم ُاْستَـْعِملَ  مل الكتاب، هذا لكن. الصوتية
  .أبدا الكتاب إىل حيتاج مل هذا التمرين نوع ألن التالميذ،

 التدريبات من جمموعة عن عبارة هو التمرين كتاب أن األخر القائل قال
 بعض إضافة مع للطالب األساسى الكتاب مبادة واملرتبطة اهلادفة، اللغوية

 ىف املعلم مع ومراجعتها حلها التالميذ فيها يسأل أن يتوقع الىت التدريبات
 وتنمىي حتسني على الفرص من مزيد إعطاء إىل الكتاب هذه دف. الفصل

 الدروس ىف تعليمها مت الىت اللغوية وتراكيبهم مفردام وتعزيز اللغوية، مهارام
  .السابقة

  :غلى تشتمل حبيث بتعليمات الكتاب هذه تزود أن وينبغى
 منها اهلدف بيان  . أ

 استخدامها كيفية  . ب
 .املدرسى الكتاب وبني بينها العالقة بيان  . ت

 منظومة تكون أن وإما) مكتوبة( حتريرية تكون أن إما هذه والتدريبات
 التدريبات بكواسة كراساا مسيت حتريرية التدريبات كانت فإذا) شفهية(

  .  حتريريا عليها التالميذ جييب مكتوبة أسئلة غلى حتتوي وهي التحريرية
  

 املتدرجة املطالعة كتاب )4
 املوجودة الرتاكيب و املفردات يعين املتدرجة املطالعة كتاب من غرض

  .اليومية العربية اللغة حتقيق ىف التالميذ يسهل الكتاب هذا. األساسى لكتاب
  

 اإلختبارات كتاب )5
 مجعية احتوي ىف املساعد كتاب تعين اإلختبارات كتاب هو اخلامس نوع

 و اإلستماع مهرة من التالميذ العربية اللغة كفائة تقيس أن تستطيع اليت األسئلة
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 أن التالميذ فيستطيعون الكتاب ذا. الكالم مهرة و الكتابة مهرة و القرأة مهرة
   45.زمان و مكان أي ىف يستعملون أن يستطيعون حيت بنفسهم كفائتهم يقيسون

  
 املعلم مرشد )6

. املدرسي الكتاب إستعمال عن يشرح الذى األساس هو املعلم املرشد
 التعليم استعمال ىف  املعلم يرشد ا ألن. التعليمية عملية ىف مهم الكتاب هذا

 قبل العربية اللغة املعلم املرشد سيساعد بااإلضافة، و. املدرسي كتاب ىف املوجودة
  . جيدا العربية للغة التعليمية النظرية يقدر أن

 
  :هي خصائص املعلم للمرشد أن طعيمة بّني و 

 العربية لتعليم كتاب ألى يصلح ال أنه مبعىن معني لكتاب مرشد أنه  .أ 
 .بغريها للناطقني

 فيها يتحرك حدود له بل العلم، عن اليغىن  .ب 
 األساليب من جمموعة حيتوى أنه مبعىن التطبيقية، الصعبة عليه تغلب  .ج 

 .معني دروس لتنفيد الالزمة العملية واإلجراءات
  املؤهل غري املعلم مع أمهية وتزداد عنها، غىن ال وفائدة دور الكتاب وهلذا

 األساليب من ليستفيد حباجة فهو عرىب، غري أم عربيا أكان سواء ولغويا تربويا
 إىل باإلضافة اللغوية، والرتاكيب واملفردات األصوات شرح على تعينه اليت والطرق

 الدارسني ىف اجتهاته يغرس أن املعلم استطاع مدى أى إىل ليعرف حاجة ىف أنه
  .التقومي أساليب أمهية تظهر مث ومن

 
 اإلضاىف القراءة كتاب )7

 ىف املتدرجة النصوص من جمموعة أو نص على يشتمل الذي الكتاب هو
 والثقاىف العلمى احملتوى أو الرتكيب أو املفردات حيث من سواء صعوبتها،

 على الغربية تعليم برامج ىف املتخرجني تدريب الكتب من النوع هذا ويستهدف

                                                             
45

 84. ص ، املرجع نفس  
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. واإلسالمية العربية الثقافة عن معلومام وزيادة اللغوية مهارام تنمية ىف استمرار
 الدارسون، تعلمها الىت والرتاكيب املفردات تثبيت إىل الكتاب هذا يهدف كما

 الدافع يعطى ألنه التحصيل ىف استقالل على قدرام تنمية إىل باإلضافة
  .العام والتثقيف الذاتى التعلم الستمرار

 وتراكيبه مفرداته وىف العلمية، مادة ىف التدرج الكتاب هذا ىف وينبغى
 يتناول أن ينبغى كما والتعقيد، والتبسيط والصعوبة السهولة حيث من اللغوية

 باإلستماع بادئا األربع، املهارات على يركز أنه مبعىن منطقيا، تناوال اللغة مهارات
  .فالكتابة القرأة مث احلديث مث

  

  التعليمى كتابال تركيب أسس .2

  املرجع تركيب أساس على  يهتم أن ينبغي العربية اللغة املدرسي الكتاب تركيب
 املدرسي الكتاب تركيب ىف مةامله أساس اما. يستخدميونه ذينال التالميذ حالة ناسبامل

  :تلى كما يفه العربية اللغة
 الثقافية و اإلجتماعية األسس  ) أ

 يفهم دون جيدا يفهمها أن يستطيع ال املعينة األجنابية اللغة يتعلم ان يريد من
 و العريبّ  ثقافة يفهم دون العربية اللغة يتعلم من كامال يفهم ال. كالعرب اإلجتماعية ثقافة
 . اإلسالميّ  ثقافة

 فهما املفردات لفهم القاموس باستعمال  العربية اللغة يتعلم أن التلميذ يكفى ال
 القاموس، ىف ننظر اذا". الدين قمر: "املثال. ايضا جدا مهم الثقافة دور لكن جيدا،

 امساء من كثري بل). Agama( "الدين" و) Bulan" (قمر" مها كلمتان فوجدناها
. اليل ظلمات ينور كالقمر احلياة ينور الذى شخص يكون حيت" الدين قمر" باإلندونسيا

 السوقيّ  الكعك فهي اخلفيفة الطعم أنواع من احد يعين العرب ىف" الدين قمر" معين لكن
)Kue yang biasa dijual di pasar Arab .( 



24 

 

. 

 للغة الدراسة تنمية ىف العربية الثقافة والتلميذ املعلم يهتم أن ينبغي كوراملد  بشرح
 أن ينبغي ا الناطقني لغري العربية اللغة لدرس ىالتعليم الكتاب أن طعيمة، قال. العربية

  46:مثال ،اداملو  على يتضمن
 الشخصية البيانات )1
 السوق ىف )2
 املطعم ىف )3
  
 47:منها يهتمها أن لفؤ امل على ينبغي و العربية بثقافة تتعلق اليت اداملو  أما
 أركنه و اإلسالم مفهوم )1
 الكرمي القرأن حول )2
 النبوية السنة حول )3

  
 عند. اإلسالم و العربية الثقافة يتضمن أن الدراسي كتاب على ينبغي لذلك،

 لغري العربية لتعليم ىالتعليم الكتاب إعداد أسس من كأساس الثقاىف الدانب عن حديثنا
  48:األتية التقاط نتناول سوف ا الناطقني

 خاص بوجه اإلسالمية الثقافة ومفهوم عام، بوجه الثقافة مفهوم )1
 الثقافة خصائص )2
 ا الناطقني لغري العربية بتعليم الثقافة عالقة )3
 لغري العربية تعليم كتاب ىف الثقاىف احملتوى إعداد عند مراعاا ينبغى الىت األمور )4

  .بالتفصيل ذلك كل يلى وفيما. ا الناطقني
  
 

  السيكولوجيه األسس  ) ب

                                                             
 99.ص ،السابق املرجع ، عبد احلميد 46

 100. ص ،رجعامل نفس  47

48
 19. ص ،السابق املرجع الغايل،  
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 و يستجيبون كيف و يفكرون كيف الناس عن النفس علم من نتعلم اكنّ  إذا
 العماليات هذه يساندها أو أفعاهلم حثبيست الذى ما و يسلكون ملاذا و يشعرون

 إن و تكفى ال وحدها هي و األطفال لتعلم لفهمنا بالنسبة كبرية أمهية هلا األساسية
  49.املعلم إلعداد ختصيصية دراسة ىف أساسيا جزأ متثل كانت

  50:تلي كما وهي الكتاب تصميم عند مراعاا جيب اليت النفسية شروط أما 
 التالميذ املثقفى بكفائة الكتاب يناسب أن )1
 التالميذ بني السلوكية على الكتاب يفرق أن )2
 اللغة نيل و التعليم عملية يساعد أن يستطيع حيت التالميذ على فكر الكتاب يؤثر أن )3
 العربية اللغة عن كفائتهم و التالميذ استعداد على الكتاب يهتم أن )4
 إىل حيتاج املدرسي لكتاب املادة إعطاء ىف ألن التالميذ عمور على الكتاب يهتم أن )5

 الفرقي املتصرف
 عاملية العربية اللغة استخدام ىف التالميذ على الكتاب يدافع أن )6
 مها غري و املعلم كتاب و التالميذ كتاب بني العالقة كان )7
 الدراسني لدى فيها املرغوب القيم و اإلجتاهات تكوين على الكتاب يعني أن )8

  
 وجهة إىل تؤدي نظرية توجد ال التعلم، سيكولوجيات ملختلف وطبقا احلقيقة ىف

 املواد ومعاجلات عناصر كل لتوجيه عام بشكل كافية أو بالتعلم، يتصل فيها شاملة نظر
 التعلم مبادىء من موعة مبعرفة يستطيع الذي املعلم هو فالبديل ولذلك التعليمية،
 طريقها عن له حيقق ما التعليمية املادة على يطبق أن النظريات من العديد من املستقاة
  .فعاّلة تعلم عملية

 اللغات تعليم  ىف املتخصصني نظى وجهات من االستفادة ضرورة أيضا ويبقى 
 هؤالء طرحه مما االستفادة أيضا يبقى كما وجتارم، وكتاباهم وأحباثهم وخربام األجنبية

 هنا اال يسمح وال ومتداولة كثري وهي األجنبية اللغات تعليم ىف ونظريات طرق من

                                                             
 4) ص. 1416(بريوت لبانان: دار الكتب العلمية،  علم النفس والرتبية،دون املصنف،  49

 35-34، املرجع السابق الغايل، 50
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 كتب بعض ىف إليها الرجوع وميكن كثرية وصفحات طويل لوقت حتتاج ألا مبناقشتها
   51.العربية تعليم طرق

 
 الرتبوية و اللغوية األسس  ) ت

 اليت وتراكيب ومفردات أصوات من املكتوبة اللغوية املادة أن اجلانب ذا ويقصد
 للدارسني، عرضها ىف املناسب واألسلوب ا الناطقني لغري العربية تعليم كتب ىف تقدم

 املواد إعداد ىف اللغوي األساس عن املقصود. للدارسني املادة تلك سعوبة أو سهولة ومدى
 اللغة، ومهارات اللغة عناصر من تتكون هي لتالميذ تقدمها الىت ا الناطقني لغري التعليمية

  .التعليم مادة ىف واجبة كوا حيث
 الكتاب إعداد ىف تراعي أن ينبغى الىت اللغوية والشروط واألسس املبادئ أما

  52:فمنهم ا، الناطقني لغري العربية اللغة التعليمى
 الفصيحة العربية غةلال املادة تعتمد أن )1

 معتمدة شائعة مفردات قائمة ىف ممئلة األساسية املادة تعتمد أن )2

 باحلروف وليس واجلمل بالكلمات املادة تبدأ أن )3

 والتنغيم بالنرب العناية تظهر أن )4

 .الستعمال الشائعة الرتاكيب على املادة تتجنب أن )5

  
 

 الكتاب مضمون .3

   53:ىفه شروطه أما ،ىالتعليم الكتاب مضمون شروط عن احلميد عبد شرح
 ومناسبة) Kesahihan isi / Validitas( املضمون بصحة مناسبا املضمون تكون أن .1

 .معني ىف بلد ىف املقرر بنظام

 تعليم بأسس تطوري العربية اللغة تعليم كتاب فلذا املضمون بصحة التعليم مادة تتعلق
 ىف راملقر  احلياة وفلسفة بنظام مناسبة العربية اللغة تعليم كتاب كوني وأن العربية اللغة

                                                             
 37ص.  املرجع السابق،طعيمة،  51

 65-64ص. ، املرجع السابقطعيمة،  52

53
  103-102.ص السابق، املرجع ، عبد احلميد  
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 املدرسة ىف العربية اللغة تعليم املوضوع ليس املثال،. املدرسة حول والبلد اتمع
 .اإلندونسي اتمع بعادة معارض اإلندونسية

  
 صادقا املضمون يكون أن .2

 بأهداف مناسبا العربية اللغة التعليم كتاب تكون أن هو املضمون صادق عن املقصود
 مفهوم هي هدافاأل كان إذا املثال،. معني بلد ىف املقرر نهجللم املكتوب التعليم
 وأمثلها واخلرب املبتداء تعريف على تتكون التعليم كتاب مادة فكان واخلرب املبتداء

  .وتدريبها
  


