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  الباب الثّاني

  تعليم اللغة العربية و المواد التعليمية فيها

  

 مفهوم تعليم اللغة العربية  .أ 

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

تعليما و يقال عّلمه -يعّلم - عند قاموس املنجد كلمة "تعليم" يشتق من َعلمَ 

 1الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم.

  م الرتبية مايلي:أما مفهوم التعليم عند بعض املؤهلني يف عل

عند الدكتور حممد على السمان أن التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل   )أ 

أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم 

 2واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة.

لتعليم يقصد به نقل املعلومات من املعلم إىل عند صاح عبد العزيز عبد ايد أن ا  )ب 

 3املتعلم املتلقي الذي ليس له إال أن يتقبل مايلقيه املعلم.
مصطلح التعليم هو أنه عملية إعادة  األستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة عند  )ج 

يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات اليت  restructuringبناء اخلربة 

قيم.....إنه بعبارة أخرى جمموع األساليب اليت يتم بواسطها تنظيم واإلجتاهات وال

عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل 

 4اكتسابه خربات تربوية معينة.

بناء من التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية هو إيصال املعلم معلومات اللغة 

ن املتعلمني وإعادة بناء خربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها معرفة اللغة العربية إىل أذها

  العربية ومهاراا واجتاهاا.

                                                             

 526)، ص. 1976، (بريوت : دار املشرف، املنجد و اإلعالملويس معلوف،  1

 12 ) ص1983، (القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تعليم اللغة العربيةحممد على السمان،  2

 59(القاهرة: دار املعارف، دون التاريخ)، ج. األول ,ص. الرتبية وطرق التدريس، صاحل عبد العزيز عبد ايد،  3

(إيسيسكو:منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية  تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  4

  45) ص 1989والعلوم والثقافة، 
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 أهداف تعليم اللغة العربية .2

التعليم حباجة ماسة إىل األهداف اليت حتدد وتركز األنشطة إىل ما  إن عملية

استخدام  ختطط. فاملعلم يستطيع أن يبين ختطيط التعليم أو ختضري الدرس مع

الطرق املناسبة وفقا باألهداف املوجودة. ولذلك كانت األهداف عنصرا واجبا يف 

  :طعمة،هي أمحد رشدى عند العربية اللغة تعليم فأهداف  عملية التعليم.

 أو اللغة، هذه الناطقون ا ميارس الىت بالطريقة العربية اللغة الطالب ميارس أن  )أ 

 القول ميكني األربع اللغوية املهارات ضوء وىف. كذل من العربية اللغة تعليم بصورة

 : مايلى تستهدف الثانية كلغة العربية اللغة تعليم بأن

 إليها يستمع عندما العربية اللعة فهم على الطالب قدرة تنمية )1

 الناطقني مع التكلم و العربية باللغة الصحيح النطق على الطالب قدرة تنمية )2

 األداء ىف سليما ىناملع ىف معربا حديثا بالعربية

 فهما و دقة العربية  اللغة الكتب قراءة على الطالب قدرة تنمية )3

  طالقة و دقة العربية باللغة الكتابة على الطالب قدرة تنمية )4

 اللغات من غريها عن مييزها و العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن   )ب 

 املفاهيم و الرتاكيب و املفردات و األصوات

 والبيئة العرىب اإلنسان خبصائص يلم وأن العربية الثقافة على بالطال يتعرف أن   )ج 

 5.معه يتعامل الذى اتمع و فيها يعيش الىت

  :لـ العربية اللغة تعليم يهدف يونس حممود عند وأما

 دقيق بفهم الصالة ىف يقرؤه ما الطالب ويعرف يفهم  )أ 

 والعربة اهلدى على حلصول صحيحة قراءة القرآن يقرأ  )ب 

 اإلسالمية الدينية علومال يتعلم  )ج 

 االخرى املهنة ىف العربية اللغة املتعلم يستعمل  )د 

 باملسلمني لإلتصال العربية اللغة ىف الكتابة و الكالم مهارة الطالب ميارس أن  )ه 

 6البالد خارج

                                                             

( مصر : منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناجه و أساليبه ى أمحد طعمة ،رشد  5

 50-49، ص. )1989و العلوم و الثقافة، 
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 عوامل تعليم اللغة العربية .3

 اللغة وتعليم. إرجتالية أو عشوائية عملية وليس ومنظمة مهمة عملية هو التعليم

 .والوسائل والطريقة واملادة، واملتعلم، املعلم، وهي املعينة العوامل على حيتوي العربية

 املعلم  )أ 

املعلم هو القائم بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت 

واملعلم حيمل يف عنقه أمانة هي  7الذي تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية التعليمية.

يل الناشئي من املواطنني. فلذلك املعلم مهم جدا يف عملية التعليمية ألنه تربية اجل

يستطيع أن حيدث التغريات املرغوبة يف سلوك املتعلم، وتنمية روح اإلنضباط الذايت 

  لدي التعلم، واحرتام أنظمة املؤسسة التعليمية من خالل اإلقتداء مبعلمهم.

 املتعلم  )ب 

 8فهو متعلم".-متعلما- تعلما-تعلمي- واملتعلم اسم الفاعل من "تعلم

 واملتعلم هو اإلنسان الذي يتعلم عادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية للحصول

 على العلم النافع يف حياته ومعيشته.

 املادة  )ج 

املادة التعليمية هي املعلومات اليت يقصد ا املعلم أن يوصلها إىل التالميذ. وقال 

  ادة التعليمية ال بد هلا شروط وهي:حممد عبد القادر أمحد: أن امل

 صحة املادة ومناسبة لعقول التالميذ.  .أ 

أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التالميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها، مناسبة لوفت   .ب 

 احلصة.

أن تقسم املادة املقررة إىل الوحدات توزعني على أشهر السنة، وربط املادة التعليمية   .ج 

 9رس القدمي.اجلديدة مبادة الد

 الطريقة  )د 

                                                                                                                                                                       
6
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Alqur’an) cet 5,(Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung), hlm 22 

 .72)، ص. 1956، (بدون مكان: دار اجلهاد، أصول الرتبية وعلم النفسحافظ وآخرون، سحن 7

 .522)، ص. 1976، (بريوت : دار املشرف، املنجد و اإلعالملويس مألوف، ، 8

 .22-21، ص )1970، ( القاهرة : مكتبة النهضة املصرية،  طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  9
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جناح عملية التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة املستخدمة. هي وصيلة لتحقيق 

مها وجهان لعملة - التعليمية بوقة حمدد. فالطريقة واملادة التعليمية متالزمان دأهداف املوا

واحدة فإذا ضعفت إحدامها مل يتحقق اهلدف من العملية على الصورة املنشودة. فحسن 

ة ال يعوض فقر املادة، وغزارة املادة تسبح عدمية اجلدوي إذا مل تصادف طريقة الطريق

  10جيدة.

 الوسائل  )ه 

رس من الوسائل ليستعني به دالوسائل يف تعليم اللغة العربية هي كل ما يتعلمه امل

على تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجلديدة. فقد يستعني بشيء 

كه ا يسهل عليهم إدر  يلجأ إىل حواسهم فيعرض عليهم شىت لقدمية أومن املعلومات ا

  قواعد التدريس إىل املعقول. جيعلبإحدى احلواس فظهر أن استعمال وسائل اإليضاح 

ا رغبة التالميذ وأن ولذالك، الوسيلة مهمة جدا، ألن الوسيلة أن جتلب 

ا  سهلاملعلومات وأن ي الوثيقة وأن ختلص فهم التالميذ وأن تعطي البياناتترتفع 

املادة التعليمية استخدام الوسيلة يف أي حىت ال بد املعلم أن يستطيع  11تفسري البيانات.

 .اناجحلكي صار املعلم 

  

 مراحل تعليم اللغة العربية .4

إن يف التعليم مراحل البد على الطالب أن ميروا ا. ذلك ألنه يطبق ترتيبيا من 

هولة إىل الصعوبة. عند األستاذ الدكتور رشدي أمحد الصغار إىل الكبار, من الس

  . وهي12طعيمة تنقسم مراحل تعليم اللغة العربية إىل الثالثة

  املستوى

عدد   نسبة املهارات اللغوية  موقعه من السلم التعليمي

املفردا

  ت

  كتابة  قراءة  كالم  استماع  اجلامعية  الثانوية  اإلعدادية  اإلبتدائية

  %5  %15  %40 %40الفصل السنة السنتان السنوات   اإلبتدائي
1000/
075  

                                                             

 6، ص )1970، ( القاهرة : مكتبة النهضة املصرية،  طرق التعليم اللغة العربيةد القادر أمحد، حممد عب 10

11Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), hlm. 75. 

 48 ص تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  12
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الثالث 

أو األربع 

  األوىل 

الدراسي   األوىل  األوليان

األول 

(عام على 

  األقل)

  -  -  -  املتوسط

الفصل 

الدراسي 

الثاين 

(عام على 

  األقل)

40%  40%  20%  
1500/
1000  

  -  -  -  املتقدم

الفصل 

الدراسي 

الثالث 

  (عامان)

40%  40%  20%  
2000/
1500  

  يف نظر دكتور على احلديدي أن مراحل تعليم اللغة العربية هي ماتلي:

كلمة.   1000املرحلة األوىل: تبدأ الثروة اللغوية من الصفر وتنتهي بنحو   )أ 

ساعة دراسة  200ساعة، منها  250واملادة الزمنية املخصصة لدراسة هي 

نات ساعة تدريبات بالتسجيالت واملعي 50فعلية مع املدرس يف الفصل، و

 البصرية الصوتية األخري.

  ويشمل املنهج فروع املادة التالية:

 التهيئة وتأليف املتعلم للغة. )1

 التدريب على النطق. )2

 التدريب على القراءة. )3

 التدريب على اهلجاء مث الكتابة بالنقل مث باإلمالء املنظور. )4

 التعبري الشفهي، ويشمل احملادثة مث التعبري التحريري. )5

 ستماع.التدريب على اال )6

 التدريب على األمناط اللغوية السليمة. )7

كلمة.   2000املرحلة املتوسطة: تبدأ الثروة اللغوية من األلف وتنتهي بنحو   )ب 

ساعة دراسة  200ساعة، منها  250واملادة الزمنية املخصصة لدراسة هي 

ساعة تدريبات بالتسجيالت واملعينات  50فعلية مع املدرس يف الفصل، و

 ة األخري.البصرية الصوتي
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  ويشمل املنهج فروع املادة التالية:

 التدريب على القراءة بنوعها مسموعة وصامتة. )1

 التدريب على احملادثة والتعبري. )2

 التدريب على االستماع والفهم الشفهي ملا يقال. )3

 التدريب على اإلمالء املنظور وغري املنظور. )4

 13استعمال األمناط اللغوية السليمة. )5

كلمة.   3000تبدأ الثروة اللغوية من ألفني وتنتهي بنحو املرحلة املتقدمة:   )ج 

ساعة دراسة  200ساعة، منها  250واملادة الزمنية املخصصة لدراسة هي 

ساعة تدريبات بالتسجيالت واملعينات  50فعلية مع املدرس يف الفصل، و

 البصرية الصوتية األخري.

  ويشمل املنهج فروع املادة التالية:

 القراءة )1

 التعبري )2

 نصوص األدبيةال )3

 التدريب على استعمال القواعد النحوية )4

 14التدريب على استعمال القواميس وفهارس املكتبات )5

 

 مفهوم المواد التعليمية وأهميتها  .ب 

 وأهميتها تعريف المواد التعليمية .1

هلا دور هام ي إحدى العوامل لعملية التعليم و املواد التعليمية أم املواد الدراسية ه

ا ال يعتمد التالميذ على شرح املعّلم قط ولكن يستطيعون أن يتعلموا لعملية التعليم و 

منفردين. وأن مصادر املواد التعليمية متنوعة منها الكتاب املدرسى، والشريط، 

  واألفالم.

                                                             

  133-131(القاهرة: دار الكاتب العريب, دون التاريخ) ص , مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرباحلديد, على.  13

 

 174-173(القاهرة: دار الكاتب العريب, دون التاريخ) ص , مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرباحلديد, على.  14
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 العلماء عن مفهوم املواد التعليمية منها :  أراء

اليت ترتكب تابعا  املواد التعليمية هي املادة التعليمية ) أنّ Panen(عرفها فانني 

املواد التعليمية اليت  )Kemp(تنظيما اليت يستعملها املعلم والتلميذ. رأي أخر، قال كيم 

.  وعرفها )Attitude(أو موقف  )Skill() أو مهارة  Knowledge(تتكون عن علم 

عبد ايد على أن املواد التعليمية هي كل ما يستعمله املعلم يف عملية التعليم إما  

. تلك األراء ملفهوم املادة التعليمية العامة ، أما املواد  15ت مكتوبة أو غري مكتوبةكان

التعليمية للغة العربية فقال عبد احلميد وأخرون إّن املواد التعليمية للغة العربية هي املواد 

الىت تتكون على علم ومهارة و موقف تتبع نظاما خاصا و يستعملها املعلم والتلميذ 

  16التعليم.يف عملية 

وأما أمهية املواد التعليمية كما قال عبد احلميد وأصحابه أا كالوسيلة ومصدر 

املعلومات يف تعليم ولرتقية فعالية التعليم. ولذلك إذا كان املواد جيدة فاملعلم يستطيع 

 17أن خيتار الطريقة التعليمية املناسبة ويسهل الطالب فهم وإجياد املعلومات فيها.

 

 واد التعليميةعناصر الم .2

 تنقسم عناصر املواد التعليمية على قسمني عامني :

 المادة األساسية   )أ 

ملوضوع اليت ر األساسي الذي حيتوي على األخبار أم ااملادة األساسية هي العنص

   18تشكل املادة األساسية على الكتاب املدرسي غالبايستخدمها املعّلم، و 

  املدرسي تتكون مما يأيت : كتاباملادة األساسية لل نّ إقال القامسي 

  نصوص الدروس، سواء أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو شعرا. )1

بعد  ها باللغة العربية أم بلغة الطالبصيغتكانت قواعد الرتكيب اللغوية، سواء أ )2

  بنهاية الكتاب. أحلقت يف بداية كل مترين أو النص األصلي وسواء أكانت
                                                             

15
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 

174  
16 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 

hlm71 
17 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, hlm 70 

، (رياض : دار  الناطقني بالعربية أساس إعداد الكتب التعليمية لغري، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 18

 80الغاىل، بدون سنة )، ص 
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 راف املدرس وتقوميه.بإش متارين (صفية) يؤديها الطالب )3

 ها.والرتاكيب اللغوية اليت حيتويكشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات واملفردات  )4

وضعت مواده ان ذلك بالعربية أم بلغة الطالب وسواء مسرد باملفردات سواء أك )5

 19يف هوامش أم ال.

 المادة المساعدة   )ب 

ية يف عملية أما املادة املساعدة فهي كل ما يساعد للحصول على املادة األساس

  املكتوبة.  مكتوبة أم غريلتعليم، سواء كانت املادة ا

  تنقسم املادة املساعدة للكتاب املدرسي إىل ستة أنواع وهي :

  املعجم )1

ال ميكن تعليم لغة ثانية من غري معاجم سواء أكانت معاجم ثنائية اللغة 

م أحادية اللغة (أى أا تتناول لغة املصدر وما يقابلها ىف لغة التلميذ) أم معاج

(أي أا تشرح لغة املصدر باللغة ذاا) وكل نوع من هذه املعاجم خيدم (يشكل 

أفضل) مرحلة معينة من مراحل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ويالئم بصورة 

  20أحسن إحدى املهارتني االستيعاب أو التعبري

 كتاب التمارين التحريرية )2

وعة من التمارين املتدرجة الىت ختصص كل وهذا الكتاب عبارة عن جمم

جمموعة منها بدرس أو قسم معني من دروس املادة االساسية أو أقسامها. ودف 

هذا التمارين إىل إعطاء التالميذ مزيدا من التدريب على استعمال مفردات الدرس 

لطالب وتراكيبه اللغوية. وتعزيز مفردات الدروس السابقة وتراكيبها اللغوية. ويقوم ا

عادة باالجابة عن هذه التمارين يف البيت. وتأكد من صحة إجابام ىف الصف 

                                                             

، (إيسيسكو،نشورات التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري ناطقني اعلي القامسى وحممد علي السيد،  19

 10-11) ص 1991املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

، (الرياض : عمادة الشؤون  تعليم العربية للناطقني باللغات األخرىاجتاهات حديثة يفعلي حممد القامسى،  20

 102ص ،) 1979جامعة الرياض، - املكتبات
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مع املدرس أو مبقارنة إجابتهم مع اإلجابات الصحيحة املوجودة يف الكتاب 

  21التمارين التحريرية.

 )LKS(مسي هذا الكتاب بورقة التدريبات أو كرّاسة التالميذ 

 كتاب التمارين الصوتية )3

غة العربية بوصفها لغة حية وأداة لالتصال املنطوق، فيحتاج أما تعليم الل

إىل تدريب التالميذ على مساعها والتحدث ا. ومن أفضل الوسائل الىت تعني 

على حتقيق ذلك التمارين الصوتية اليت تستخدم يف خمترب اللغة أو ىف الصف أو 

ارين املادة سجل العادي. وتتخذ هذه التمارين الصوتية متاملالبيت باستعمال 

ليها متارين متنوعة تشتمل على مفردات الدرس إاألساسية منطلقا هلا، مث تضاف 

  .وتراكيبه اللغوية

 كتاب املطالعة املتدرجة )4

إن الكتاب املدرسي ال يكفي وحده يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

اكيبه ا بل حيتاج معه إىل كتاب مساعد يأخذ مفردات الكتاب املدرسي وتر 

ويستعملها يف سياق خمتلف مترينا للتالميذ على استعمال اللغة ىف مواقف متعددة 

 وحاالت متباينة. 

 كتاب االختبارات )5

االختبارات املوضوعية اجليدة جزء من العملية التعليمية تفيد املعلم و 

التلميذ ىف زيادة األهداف اخلاصة، وتقومي ما مت درسه وتوجيه الضوء إىل اجلوانب 

الىت حتتاج إىل مزيد من اجلهد. وتصميم هذه االختبارات يتطلب مهارة ووقتا رمبا 

اليتوافران ملدرس العربية لغري الناطقني ا، وهلذا فإن الكتاب املدرسي اجليد هو 

الذى حيتوى جمموعة من هذه االختبارات املرحلية. وقد يطلع التلميذ على 

رات اخلاصة باملدرس فتوضع ىف كتاب اختبارات التقومي الذاتى، أما االختبا

  يباع للتالميذ وال يطلعون عليه. منفصل ال

 مرشد املعلم )6

                                                             

، (الرياض : عمادة الشؤون اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرىعلي حممد القامسى،  21

 103)، ص 1979جامعة الرياض،  - املكتبات
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هو الكتاب الذي يرشد املعلم إىل أفضل سبل استخدام  هذا الكتاب

مادة الكتاب األساسية. ويقوم مرشد املعلم أوال بشرح الطريقة التعليمية الىت بىن 

 عليها الكتاب املدرسي. 

 

 د التعليميةأنواع الموا .3

 22تتقسم املادة التعليمية على أربعة أنواع، وهي :

 املادة التعليمية املكتوبة ( الكتاب املدرسى، املقالة ، الصورة وغري ذلك )  )أ 

  املادة التعليمية السمعية ( الشريط ، املذياع وغريمها)  )ب 

 فالم وغريه )األاملادة السمعية و البصرية (   )ج 

 )Interaktif( املادة التفاعلية  )د 

   

 أسس إلعداد المواد التعليمية .4

تم الرتبية احلديثة بالكتاب التعليمي وإقامتها على أسس تتفق والنظريات الرتبوية 

 23احلديثة، أما أسس إعداد املواد التعليمية فهي ما تلي:

 األسس الثقافية واالجتماعية  )أ 

عند الغايل و احلميد عن اجلانب الثقايف كأساس من أسس إعداد املواد 

تعليمية لتعليم العربية لغري الناطقني ا سوف يتناوالن النقاط منها : مفهوم الثقافة ال

بوجه عام ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجه خاص، خصائص الثقافة، عالقة الثقافة 

بتعليم العربية لغري الناطقني ا، األمور الىت ينبغى مراعاا عند إعداد احملتوى الثقايف 

ال يكتب الباحث عن مفهوم الثقافة عامة   24لعربية لغري الناطقني ا.ىف كتب تعليم ا

عن عالقة  ومفهوم الثقافة اإلسالمية خاصة و خصائصها ولكن سيكتب الباحث

  الثقافة واحلضارة مبراعاا عند إعداد املادة التعليمية لغري الناطقني ا.

                                                             
22

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

، (رياض : دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا  23

 19الغاىل، بدون سنة ) ص

، (رياض : دار  لكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةأساس إعداد ا، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 24

    19الغاىل، بدون سنة ) ص
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يضاح، فاللغة عنصر مل تعد العالقة بني اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إ

أساسى من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، والميكن اإلنسان أن 

يتحدث باللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل يف التعبري 

 عن الثقافة، ومن هنا تظهر العالقة بني الثقافة و اللغة، أما عالقة الثقافة بتعليم اللغة

االجانب، فان فهم ثقافة اتمع اإلسالمي تعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة، ولذلك 

من أن  –إذا كان يرغب يف إتقاا جيدا  –قيل : إن دارس اللغة األجنبية البد له 

يتعرف على حضارة اتمع الذي يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفاكافيا يعصمه من الوقوع 

ن مث فإن تعلم لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصحاب تلك يف زلل بالغ اخلطورة، وم

  25اللغة.

لفهم املفردات فهما جيدا اليكفى مبساعدة القاموس فحسب ولكن 

الكلمة "قمرالدين" إذا نظرنا القاموس  –يصاحبه بفهم الثقافة، على سبيل املثال 

هو ولكن املقصود عن "قمرالدين"  )agama() و"الدين"bulan"(فوجد كلمتان"قمر

  26اخلبز الذى يبيعه ىف السوق السعودي

ومعىن ذلك أن درس اللغة العربية  بوصفها لغة أجنبية ال يستطيع فهم مدلول 

  27املفردات واجلمل مبعزل عن ثقافة اتمع العريب املسلم. 

قال طعيمة، أما املادة التعليمية للدرس اللغة العربية لغري الناطقني ا، 

  28فمنها:

  . ىف املطعم11    خصيةالبيانات الش  .1

  . اخلدمات12      السكن .2

 . البلدان واألماكني13     العمل .3

                                                             

، (رياض : دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 25

 24الغاىل، بدون سنة )ص 

26
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hlm 97 

27
 دار:  رياض( ، بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أساس ،اهللا عبد احلميد عبد و الغاىل اهللا عبد ناصر 

 24 ص) سنة بدون الغاىل،

28
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hlm 99 
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 . اللغة األجنبية14      وقت الفراغ .4

 . اجلو15     السفر .5

 . املعامل احلضرية16    العالقات مع اآلخرين .6

 . احلياة االقتصادية17  املناسبات العامة واخلاصة .7

 . الدين والقيم والروحية18     الصحة واملرض .8

 . االجتاهات السياسية والعالقات الدولية19     والتعليمالرتبية  .9

    . العالقة الزمانية واملكانية20      ىف السوق .10

ومن املوضوعات الثقافية الىت ينبغي على املؤلف أن يتقدمها للدارسني 

 األجانب املوضوعات اآلتية كان من أمهها :

 مفهوم اإلسالم وأركانه )1

  حول القرأن الكرمي )2

 عريفها،تدوينها، مكانتها ىف اإلسالم)السنة النبوية (ت )3

 سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم )4

 قصص النبويةال )5

 مصادر التشريع اإلسالمي )6

 العالقة بني اللغة العربية واإلسالم )7

 29حقوق الزوج والزوجة ىف اإلسالم )8

عند إعداد كتاب لتعليم العربية لألجانب فينبغي أن يكون له طابع إجتماعي 

 وثقايف إسالمي.

 سس السيكولوجيةاأل  )ب 

وم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا ىف عملية التعليم، وأنه أوال وأخريا لعمن امل

ف اهو اهلدف من عملية التعليم، فما قامت هذه العملية إال من أجل حتقيق أهد

معينة لدى املتعلم، ومن مث فإن معرفة خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا 

  حمتوى املنهح الدراسي.ضروريا عند إعداد 

                                                             

، (رياض : دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 29

 25الغاىل، بدون سنة ) ص 
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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 والذى ينبغى 

  30تيار املواد التعليمية.مراعاته عند إعداد واخ

  الشروط النفسية الىت جيب مراعاا عند تصميم الكتاب وهي كما تلي:

  أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكريا )1

  أن يراعى مبدأ الفروق الفردية )2

أن يثري ىف الدارس التفكري ويساعد على تنمية مبا يساعده على اكتساب اللغة  )3

 األجنبية (العربية)

  املادة التعليمية وفق استعدادات الدارسني وقدرامأن تبىن )4

 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغبام ويناسب ميوهلم )5

أن يراعى عند التأليف املرحلة العمرية الىت يؤلف هلا، فالصغري غري الكبري ىف  )6

 اكتسابه للغة األجنبية

 أن يراعى التكامل ىف املادة بني الكتاب األساسي ومصاحباا )7

  31الكتاب على تكوين االجتاهات والقيم املرغوب فيها لدى الدارسني.أن يعني  )8

 األسس اللغوية و الرتبوية  )ج 

واملقصود ذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات و مفردات وتراكيب 

اليت تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا و األسلوب املناسب ىف عرضها 

  32صعوبة تلك املادة للدارسني. للدارسني، ومدى سهولة أو

املقصود عن األساس اللغوي ىف إعداد املواد التعليمية لغري الناطقني ا اليت 

تقدمها لتالميذ هي تتكون من عناصر اللغة ومهارات اللغة، حيث كوا واجبة ىف 

  مادة التعليم. 

                                                             

، (رياض : دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 30

 34بدون سنة ) ص الغاىل،

، (رياض : دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 31

 34الغاىل، بدون سنة )، ص

 35،ص أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 32
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لغة العربية إتفق الغايل وطعيمة أن اللغة اليت ينبغي أن تقوم عليها املادة هي ال

الفصيحة املعاصرة. ونأخذ من فصحى الرتاث ألفاظها السهلة البسيطة واملألوفة 

الشائعة املتواترة االستخدام يف احلياة احلديثة زاد الغاىل اللغة الفصيحة املعاصرة  هي 

اللغة ذات املعىن الواضح واأللفاظ املألوفة مع مراعاا قواعد اللغة وهي غالبا ما يكتب 

ىف الصحف واالت وغري ذلك من وسائل اإلعالم . ألن تعلم اللغة العامية ا 

  33.الميكن الدارس من معرفة أصول اللغة تارخيا وأسلوبا

اللغة اليت تقوم عليها ىف مادة التعليم مطابق على أهداف املرجوة لعملية 

  العامية.التعليم، أما الدرس يهدف ملعرفة لغة العامية فال بد أن يقومها باللغة 

أما املبادئ و األسس والشروط اللغوية اليت ينبغي أن تراعى ىف إعداد املواد 

  :االتعليمية للغة العربية لغري الناطقني ا، فمنه

  مادة اللغة العربية الفصيحة لغة هلاأن تعتمد  )1

  أن تعتمد املادة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة )2

  ت واجلمل وليس باحلروفأن تبدأ املادة بالكلما )3

 أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم )4

 34أن تتجنب املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال )5

هنالك بعض املبادئ الرتبوية اليت الميكن إغالهلا عند إعداد املواد التعليمية 

  األساسية ومنها: 

  األهداف  )1

ية حمددة ذلك أنه ينبغي أن تنطلق املادة التعليمية من أهداف تعليم

تتصل بكل مهارة من مهارات اللغة، على أن تكون هذه األهداف مصاغة 

صياغة سلوكية يسهل معها اختيار املادة التعليمية ويسهل معها أيضا قياسها لدى 

  املتعلم.

 التدريبات واإلختبارات )2

                                                             

 37،ص  إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية أساس، ر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللاناص 33

، ( مصر : منشورات املنظمة اإلسالمية لغري الناطقني ا مناجه و أساليبه العربيةتعليم اللغة رشدى أمحد طعمة ،  34

 65 - 64ص ، )1989بية و العلوم و الثقافة، للرت 
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حيث اليتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن جمموعة من 

يت تتناول مجيع املهارات املقدمة وتعمل على تنميتها التدريبات املتنوعة ال

وتثبيتهاواستخدامها، وأيضا جمموعة من االختبارات اليت تقيش حتصيل الدارس 

  35 وتكشيف عن مدى تقدمه ىف التعليم.

  ينقسم اإلختبار إىل القسمني: eko putro widoyoko عند

 اإلختبار املوضوعي  )أ 

مل على إمكانية اإلجابة هو شكل من أشكال اإلختبار الذي حيت

  أو االستجابة اليت ينبغي للطالب اختيارها. هلا أنواع متعددة منها:

وهو بند السؤال من  (True-False Test)نوع الصواب واخلطأ  .1

اإلختبار الذي يتكون من العبارة املكملة بإمكانية اإلجابة و 

 مها العبارة الصحيحة واخلاطئة.

وهي مطابقة األجوبة بأسئلتها  (Matching Test)نوع املطابقة  .2

 املناسبة

وهو بند  (Multiple Choice Test)نوع االختيار من املتعدد  .3

السؤال من االختبار الذي حيتوي على اإلجابة أكثر من 

 36الواحد.

 اإلختبار الذايت  )ب 

هو بند السؤال الذي ينبغي جوابه بتعبري الفكرة أو ما خطر ببال 

  الطالب. وينقسم إىل قسمني:

ختبار املقال احلر هو شكل اختبار املقال الذي يعطي الفرصة ا .1

 للطالب يف تعبري فكرته إلجابة السؤال.  

اختبار املقال احملدد هو شكل اختبار املقال الذي يعطي احلدود  .2

املعني للطالب يف إجابة السؤال. وحتتوي على شكل اإلجابة، 

                                                             

مكة ، ( الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة  حممد  35

 55ص  ،)1983جامعة أم القر : : املكرمة

36
 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 

2011) hlm. 49-59 
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) 1ني: ومضموا، وميداا. وينقسم هذا اإلختبار إىل قسم

 37) نوع اإلجابة القصرية.2نوع اإلجابة بالتكميل 

  وأما خصائص اإلختبار اجليد منها:

 أن يكون صدقا  )أ 

 أن يكون ثباتا  )ب 

 أن يكون موضوعيا  )ج 

  38أن يكون اقتصاديا  )د 

 الوسائل التعليمية )3

عادة ما تقاش جودة املادة التعليمية مبقدار ماتقدمه من وسائل تعليمية 

ى فاعليته، ومبقدار ما متسح باستخدام هذه الوسائل تعني على التعلم وتساعد عل

 وبإضافة وسائل جديدة.

 املصاحبات )4

واملقصود ا مايصاحب املادة التعليمية األساسية ىف الكتاب من 

تسجيالت صواتية، وكراسات التطبيقات، واملعاجم األساسية، ومرشد املعلم. هذه 

سية األصلية، وإمهاهلا يعرب نوعا املصاحبات تعترب جزاء مهما ومكمال للمادة األسا

 من القصور ىف إعداد املادة التعليمية وىف مشوهلاوكفايتها.

 ع املادة التعليميةموض )5

خرباء ىف اللغات  وهنا يفضل عادة أن يشرتك ىف وضع املادة التعليمية

وىف االجتماع والثقافة، وىف علم النفس والتعلم و املناهج واملواد التعليمية وفن 

  الكتب بل وأيضا مدرسون أكفاء. راجإخ

  

 معايير اختيار المادة  .5

  يذكر نيكوالس جمموعة من املعايري فيما يلي:

معيار الصدق: يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا علميا،   )أ 

 فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية.

                                                             
37Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, hlm.80-82.  
38

 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, hlm.98-102 
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يف حياة الطالب، مع تغطية معيار األمهية: يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة   )ب 

 اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات.

معيار امليول واالهتمامات: يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات الطالب عندما خيتار   )ج 

على أساس هذه االهتمامات وامليول، فيعطيها األولوية دون التضحية بالطبع مبا يعترب 

 مهما هلم.

ية للتعلم: يكون احملتوى قابال للتعلم عندما يراعي قدرات الطالب، معيار القابل  )د 

 متمشيا مع الفروق الفردية بينهم، مراعيا ملبادئ التدرج يف عرض املادة.

معيار العاملية: يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم ال تعرتف باحلدود   )ه 

صيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط اجلغرافية بني البشر، وبقدر ما يعكس احملتوى ال

 39الطالب بالعامل املعاصر من حوله.

 

 تنظيم المادة .6

  ويطرح اخلرباء تصورين لتنظيم املادة مها:

التنظيم املنطقي: ويقصد بذلك تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء املادة ذاا، أي مراعاة   )أ 

الرتتيب املنطقي للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر عن مدى قابلية الطالب 

لذلك. ففي النحو مثال يبدأ باملوضوعات النحوية البسيطة (اجلملة 

االشتغال، التنازع يف اإلمسية/الفعلية....) وينتهي باملوضوعات املعقدة (

العمل......). ويف هذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل املعقد، من 

 السهل إىل الصعب من القدمي إىل احلديث.

التنظيم السيكلوجي: ويقصد بذلك تقدمي احملتوى يف ضوء حاجات الطالب،   )ب 

هذا التنظيم وظروفهم اخلاصة. وليس يف ضوء طبيعة املادة وحدها. وال يلتزم 

برتتيب املنطقي. فقد يبدأ الطالب بتعلم االستفهام والتعجب واإلضافة....مثال 

                                                             

، ( مصر : منشورات املنظمة اإلسالمية لغري الناطقني ا مناجه و أساليبه العربيةتعليم اللغة رشدى أمحد طعمة ،  39

 66)، 1989للرتبية و العلوم و الثقافة، 
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وذلك حسب املواقف اللغوية اليت ميرون ا بدون التزام بتقدمي اجلملة الفعلية أو 

 40اإلمسية أوال.

  

 مجال المواد التعليمية .7

 القراءة ومهارة كالمال ومهارة اإلستماع مهارة هي أربعة اللغة مهارة أن املعروف

 41: منها كل ستكتب خمتلفة، جماالت كلها. الكتابة ومهارة

 :منها االستماع، مهارة جماالت  )أ 

  داللة ذات اختالفات من بينها ما ومتييز العربية األصوات تعرف )1

  بينها والتمييز القصرية واحلركات الطويلة احلركات تعرف )2

 الصوت يف تشاةوامل النطق يف ااورة األصوات بني التمييز )3

 األوىل التلميذ لغة يف يوجد وما العربية األصوات بني والفروق التشابه أوجه إدراك )4

 أصوات من

 الثانوية واألفكار الرئيسية األفكار بني التمييز )5

 صوتيا ومتييزمها والتنوين التشديد تعرف )6

 العادية احملادثة سياق خالل من اآلراء و احلقائق بني التمييز )7

 مقدمات من مامسعه بني من لنتائجا استخالص )8

 املتحدث أغراض وإدراك اجلديدة الكلمات فهم يف السياق استخدام )9

 العادي التنغيم و النرب خالل من عنه التعبري املتحدث يريد ما إدراك )10

 :منها النطق، و الكالم مهارة جماالت  )ب 

  صحيحا نطقا العربية األصوات نطق )1

  واضحا متييزا اةاملتش األصوات بني النطق عند التمييز )2

 والطويلة القصرية احلركات بني النطق عند التمييز )3

                                                             

، ( مصر : منشورات املنظمة اإلسالمية لغري الناطقني ا مناجه و أساليبه العربيةتعليم اللغة أمحد طعمة ،  رشدى 40

 69-68)، 1989للرتبية و العلوم و الثقافة، 

41 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 
hlm 128-132.  
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 األصوات نطق العربية متحدثي من مقبولة بطريقة التنغيم و النرب أنواع تأدية )4

 صحيحا نطقا املتجاورة

 املناسبة النحوية الصيغ باستخدام األفكار عن التعيري )5

 املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات اختيار )6

 العربية للثقافة فهمه ضوء يف سليما استخداما والتحية ااملة عبارات داماستخ )7

 الكالم عند العربية الكلمة لرتاكيب الصحيح النظام استخدام )8

 السامع يسلمه منطقيا ترتيبا االفكار ترتيب )9

 :منها القراءة، مهارة جماالت  )ج 

  ومريح سهل بشكل اليسار إىل اليمني من نص قراءة )1

  ويسر بسهولة باملكتوبة تيةالصو  الرموز ربط )2

 )مرادفات( واحد ملعىن جديدة كلمات معرفة )3

 )اللغوى املشرتاك( واحدة لكلمة جديدة معان معرفة )4

 بعضا بعضها بني العالقة ومعرفة أجزاء إىل املقروء النص حتليل )5

 القراءة فرتة ذهنه يف حية ا واالحتفاظ أفكار، من النص عليه يشتمل ما متابعة )6

 املقروء النص من العام عىنامل استنتاج )7

 املقروء النص يف الثانوية واألفكار الرئيسية األفكار بني التمييز )8

 : منها واخلط، الكتاب مهارة جماالت  )د 

  صحيحا نقال اخلط كرّاسات يف او السبورة على يشاهدها اليت الكلمات نقل )1

  بسهولة اليسار اىل اليمني من الكتابة تعود )2

 احلروف أشكال متييز مع متصلة وحروف منفصلة روفحب العربية الكلمات كتابة )3

 جيدا رمسا احلروف رسم و اخلط وضوح )4

 الكتابة يف األساسية اإلمالئية القواعد مراعاة  )5

 الكتابة عند العربية الكتابة خصائص مراعاة )6

 املناسبة والرتاكيب املفردات باستعمال فقرات يف أفكاره ترمجة )7

 بيسر فسهن عن معربا وسالمتها الكتابة سرعة )8
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 المواد التعليمية في الكتاب المدرسي .8

جيب أن تتناول املادة التعليمية اليت حيتوى عليها الكتاب املدرسي اجلانب اللغوي 

 42واحلضاري للعربية على النحو االيت :

 .النظام الصوتى  )أ 

 –اليقصر النظام الصوتى للغة العربية على الوحدات الصوتية األساسية  

إمنا يشمل كذلك على النرب املقاطع والكلمات وتنغيم اجلمل . فقط و  –الفونيمات 

ومؤلف الكتاب املدرسي اجليد يتوصل أوال إىل الفونيمات العربية الىت تشكل صعوبة 

أمام التالميذ الذين يستهدفهم الكتاب وخيصص متارين تعىن بتعليم تلك األصوات 

لكلمات األحادية و الثنائية و والتدرب على نطقها. ويفعل الشيء ذاته بالنسبة لنرب ا

الثالثية واملتعددة املنقطع فيبّني موقع النرب ىف كل نوع منها وخيصص تدريبات صوتية 

عملية مساعدالتالميذ على األداء الصحيح. مث يدرب التالميذ على التنغيمات املختلفة 

مارين يشكل للجمل العربية اإلثباتية منها واالستفهامية. وينبغى أن يتم عرض هذه الت

 منظم متدرج، يسهل للتالميذ إحراز تقدم ملموس العربية وأدائها.

 .املفردات والتعبريات االصطالحية  )ب 

جيب أن يهدف الكتاب املدرسي اجليد إىل تقدمي عدد معني من املفردات 

والتعبريات االصطالحية و توزيع دروس الكتاب املختلفة حبيث يتناسب عدد املفردات 

هذه املفردات والتعبريات  درس مع الوقت املخصص هلا وأن يتم اختيار اجلديدة يف كل

االصطالحية من قائمة الكلمات الشائعة باللغة العربية مع إضافة تعبريات ومصطلحات 

ال تظهر ىف قوائم الشيوع ولكن هلا فائدة عملية كتلك الىت يستعملها املعلم ىف الصف  

أن الكتاب األول يتألف من مخسة وعشرين  كالسبورة والطباشري وغريها. فلو فرضنا

درسا وأنه يبغى تعليم األلف األوىل من املفردات االساسية فإنه ينبغى أن توزع هذه 

املفردات اجلديدة على الدروس حبيث يصيب كل درس حواىل مخس وعشرين كلمة 

س وجيب أن تعمد مادة كل درس ومتارمينه إىل مراجعه املفردات الىت وردت يف الدرو 

 السابقة له. حبيث تعزز هذه املفردات يف فرتات متقاربة منتظمة.

                                                             

، (الرياض : عمادة الشؤون اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرىعلي حممد القامسى،  42

 117- 115)، ص1979جامعة الرياض،  - املكتبات
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 .الرتاكيب اللغوية  )ج 

اذا كانت هنالك بعض قواعم املفردات الشائعة ىف اللغة العربية ولو أا ليست على 

املستوى الذى نتمناه فإنه ال توجد حىت اآلن قائمة بالرتاكيب الشائعة يف اللغة العربية 

يب  الىت تقدم ىف الكتب املدرسية لتعليم العربية للناطقني أو لغري الناطقني املعاصرة والرتاك

ا إما أن ختذو حذو قدامى النحويني العرب، أو تقوم على تقديرات مؤلفى هذه الكتب 

من حيث األمهية الىت يتمتع ا كل تركيب . مع ذلك يستطيع مؤلف الكتاب املدرسي 

وية املهمة يف اللغة العربية، مث يوزع تراكيب هذه أن يستخلص قائمة بالرتاكيب اللغ

القائمة على الدروس املختلفة للكتاب حبيث يقتصر كل درس على عرض تركيبني أو 

ثالثة، وختصص عدة متارين لتدريب التالميذ على كل تركيب من تراكيب الدرس. كما 

 تعزز هذه الرتاكيب يف نصوص الدروس  الالحقة ومتارينها.

ضارية : الميكن فصل اللغة عن احلضارة ألن اللغة مبثابة الشكل املنطوق املادة احل

املكتوب ملضمون احلضارة، هذا باإلضافة إىل إا عنصر من عناصر املكونة للحضارة. 

والكتاب املدرسي اجليد لتعليم العربية لغري الناطقني ا هو الذى خيتار مواقف حقيقية حية 

خالل احلضارة العربية اإلسالمية من مجيع جوانبها الفكرية يضمنها ىف دروسه ويعرض من 

واملادية. فيعرف التالميذ بالدين اإلسالمى يعتنقه أغلبية العرب و التقليد العربية والقيم 

االجتماعية، وكذلك املظاهر املادية للحضارة العربية كاملالبس والطعام والرياضة والفن و 

  املوسيقي.

كتاب املدرسي على املعلومات احلضارية هو تعميق إن الغرض من اشتمال ال

إدراك التلميذ للغة العربية و تراكيبها، ومساعدته على التعرف على احلضارة العربية 

 اإلسالمية وتفهمها.

 

 خصائص الكتاب المدرسي الجيد .9

الكتاب املدرسي هو جمموع من املواد التعليمية اليت تألف ملساعدة عملية التعليم 

لمعلمني. من هنا نعرف أن الكتاب يؤثر يف جناح الطالب. فالكتاب اجليد يسهل والتعلم ل

الطالب تعلم وفهم املادة وعلى العكس الكتاب الناقص يصعبهم فهمها وتعلمها. ولذلك 
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حنن حباجة ماسة إىل الكتاب اجليد لنصل إىل التعليم والتعلم الفعايل. عند علي القامسي 

  لكتاب املدرسي اجليد مايلي:وحممد علي السيد أن خصائص ا

 األهداف السلوكية  )أ 

ينبغي أن توضع للكتاب أهداف تعليمية حمددة تصف بدّقة السلوك النهائي 

للمتعلم، أي الفعالية املنظورة اليت يؤديها الطالب بتأثري املادة التعليمية عليه. وبعبارة 

ء من دراسة الكتاب أخرى ينبغي حتديد املستوي الذي جيب يبلغه املتعلم بعد اإلنتها

املدرسي، وما يستطيع فهمه من اللغة العربية، ومقدار املفردات ونوع الرتاكيب اليت 

 يستطيع فعال أن يستعملها.

 مالءمة الكتاب للمتعلمني  )ب 

ميكن أن يهدف الكتاب إىل تعليم اللغة العربية موعة معينة من املتعلمني 

ة وحضارية حمددة، حبيث يضع الكتاب الناطقني بلغة ما والقاطنني مبنطقة جغرافي

ظروفهم اللغوية واحلياتية يف احلسبان ويبين املؤلف مادته على نوعني من أنواع التحليل 

 التقابلي.

 التحليل اللغوي التقابلي  )ج 

قبل الشروع بتأليف الكتاب املدرسي ينبغي القيام بدراسة وصفية منهجية للغة 

وية الصوتية والصرفية والنحوية والداللية للوقوف املتعلمني تتناول كافة املستويات اللغ

على خصائص هذه اللغة ومالحمها مث مقارنتها خبصائص اللغة العربية ومالحمها ملعرفة ما 

تتفق فيه هاتان اللغتان وما تفرتقان به لتلمس مواطن السهولة والصعوبة اليت سيواجهها 

ثال بزيادة التمارين اليت تعاجل تلك املتعلم لدي دراسة اللغة العربية، فيأخذ املؤلف م

األصوات أو الرتاكيب أو التعابري اإلصطالحية اليت تنفرد ا اللغة العربية ومل يعتد املتعلم 

  عليها يف لغته.

 التحليل احلضاري التقابلي   )د 

ينبغي أن يقوم مؤلف الكتاب املدرسي بدراسة وافية حلضارة املتعلمني 

ل هذه الدراسة حضارة املتعلمني جبانبيها األخالقي وخصائصها املميزة حبيث تتناو 

واملادي ونعين باجلانب األخالقي للحضارة املعتقدات الدينية والفكرية، والتقاليد 

والعادات والنظم السياسية واإلجتماعية والقيم األخالقية. أما اجلانب املادي للحضارة 
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لسكن والبناء، وطريقة املعيشة من فيشتمل على األزياء واملالبس والطعام واملأكوالت، وا

زراعية وصناعية، أو جتارية، أو غري ذلك، وكذلك مدى شيوع مظاهر التكنولوجيا 

 احلديثة يف اتمع كالتلفزيون واإلذاعة واملطارات وغري ذلك.

 التحليل الرتبوي  )ه 

  جيب أن يالئم الكتاب املدرسي املتعلمني من حيث: 

) 5) امليول (الرغبات) 4توى اللغوي والتعليمي، ) املس3) القابلية، 2العمر، ) 1

 الوقت الذي يستطيعون تكريسه لدراسة العربية.

 عمر املتعلم )1

ينبغي أن خيتلف تعليم اللغة العربية لألطفال الذين هم يف سن اخلامسة عنه 

لليافعني الذين هم يف سن اخلامسة عشرة، فهناك فروق بني هذين النوعني من 

ستويات اجلسمية والعقلية ومن حيث امليول والرغبات، وطريقة املتعلمني علي امل

التعلم املناسبة. إن ان عمر املتعلم يؤثر على الكتاب من حيث احملتوى وطريقة 

 العرض.

 قابلية املتعلم اللغوية )2

يتباين املتعلمون من حيث القابلية اللغوية أي من حيث قدرام على تعلم اللغة. 

 عددا من القابليات أمهها:ويتطلب تعلم لغة ثانية 

الذاكرة: مييل املشتغلون يف علم النفس إىل التحدث عن األنواع ثالثة من الذاكرة   )أ 

هي: بصرية، ومسعية، وحركية. فالقراءة مثال حتتاج إىل الذاكرة البصرية، والفهم 

واالستماع حيتاجان إىل الذاكرة السمعية، أما الكتابة فتحتاج إىل الذاكرة احلركية 

تلف األفراد من حيث قوة هذه األنواع فيهم، فهناك من يفضل التعلم بطريقة وخي

العني، وهناك من جيد من السهل عليه التعلم بواسطة األذن وهكذا. ويستطيع 

الكتاب املدرسي أن يفضل بعض املتعلمني على بعض وذلك باختيار الطريقة 

 اليت ينتهجها.

تاجها تعلم اللغة الثانية قابلية التمييز بني قابلية احملاكاة: ومن القابليات اليت حي  )ب 

األصوات األجنبية وتقليدها بدقة وتتصل ذه القابلية القدرة على متييز 

 التنغيمات املختلفة للعبارات املنطوقة وحماكاا.
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الذكاء: أما املستوى ذكاء املتعلمني فله عالقة وثيقة بتعلم اللغة األجنبية، وعلى   )ج 

سي أن يضع يف احلسبان ذكاء املتعلمني الذين يؤلف هلم مؤلف الكتاب املدر 

الكتاب فاملادة التعليمية وموضوعاا جيب أن تتناسب مع قدرات املتعلمني 

 الذهنية.

الشخصية: معروف أن هناك أنواعا من الشخصية أكرب استعدادا لتعلم اللغة   )د 

يث مع األجنبية من غريها، فالفرد الذي يتمتع بشخصية منفتحة حمبة للحد

 االخرين يكون أكثر استخداما للغة من غريه وبذلك يتمرن على استخدام اللغة. 

اخللفية: تعمل خلفية الطالب االجتماعية واللغوية على تيسري تعلم اللغة األجنبية،   )ه 

فالطالب الذي ينتمي إىل جمتمع مزدوج اللغة أو متعدد اللغات جيد من السري 

 عليه تعلم لغة جديدة.

 للغوي والتعليمياملستوى ا )3

ينبغي أن يكون الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية لغري ناطقني ا مالئما 

ومستوى الطالب احلقيقي يف  للمستوى الذي بلغه الطالب يف تعليم اللغة العربية.

اللغة العربية ال حيدده الصف الذي ينتمي إليه الطالب أو الدرجة اليت حاز عليها يف 

ينهي الطالب برناجما لغويا معينا ويدرس الكتاب املقرر وجيتاز  امتحان له، فقد

االمتحان النهائي بنجاح ولكنه مل يستوعب املادة اللغوية جيدا وال يستطيع 

 استخدامها، وليس مستعدا فعال لبدء املرحلة اليت تليها.

 املتعلم ورغباته )4

غاية ووسيلة يف إن االهتمام مبيول التالميذ ورغبام يف الكتاب املدرسي هو 

آن واحد. فهو غاية ألننا نعين بتطوير قدرات التالميذ وقابليام. وهو وسيلة ألننا 

حنصل عن الطريقة إلثارة انتباه التالميذ واهتمامهم، وال ميكن هلم أن يتعلموا املادة 

  اللغوية يف الكتاب املدرسي مامل يوجهوا انتباههم إليها ويبدوا اهتماما ا.

الذي هو شرط من شروط - علماء النفس الرتبويون أن االنتباهفقد وجد 

يتصل اتصاال بالقدر الذي تليب به املادة التعليمية رغبات التالميذ  - التعلم

وحاجام وختدم ميوهلم وهوايام. يقول هيوز "إن املعلم ال يعلم إال حينما يتعلم 

. وعليه فاملعلم الناجح من األطفال. ولكي يتعلم األطفال ينبغي أن حيسنوا االنتباه
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يلم بأطراف مادته فحسب بل من حيسن عرضها، وجيذب انتباه الدارسني إليها. 

وحني ينبه األطفال يتخذون موقفا ذهنيا يدل على يقظة، فهم يستمعون، ويراقبون 

 ويفكرون ويتساءلون.

 الوقت املخصص لدراسة اللغة العربية )5

ريس العربية لغري ناطقني ا الوقت جيب أن يصنع مؤلف الكتاب املدرسي لتد

  املخصص لدراسة الكتاب يف احلسبان. وهذا يعين ما يأيت:

 الفرتة الكلية املخصصة لتدريس الكتاب أو الربنامج..أ 

 عدد احلصص األسبوعية املخصصة لتدريس الكتاب.  .ب 

الوقت الذي يستطيع الطالب ختصيصه للتمرن على اللغة العربية، أو حل   .ج 

 املدرسي، والواجبات البيتية خارج املدرسة.متارين الكتاب 

 مالءمة الكتاب للمعلم  )و 

جيب أن يضع مؤلف الكتاب املدرسي نصب عيين املدرس الذي سيستخدم 

 43الكتاب يف الصف، وما إذا كان هذا املدرس كمستعمل حمتوى الكتاب يف التعليم.

 صحة المضمون وموافقه .10

  :44مية، أما شرطه فهوالتعلي املادةشرح عبد احلميد عن شرط مضمون 

) ومناسب Kesahihan isi / Validitasكون املضمون مناسبا بصحة املضمون (أن ي  )أ 

 .بنظام املقرر ىف بلد معني

تتعلق مادة التعليم بصحة املضمون فلذا مادة تعليم اللغة العربية تتطور  

م و فلسفة بأسس تعليم اللغة العربية وأن تكون مادة تعليم اللغة العربية مناسبة بنظا

موضوع تعليم اللغة ال يعارض احلياة املقرر ىف اتمع والبلد حول املدرسة. املثال، 

 .ارس يف إندونسيا بعادة اتمع اإلندونسىالعربية ىف املد

 أن يكون املضمون صادقا   )ب 

                                                             

، (الرياض : عمادة الشؤون اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرىعلي حممد القامسى،  43

 107- 113)، ص 1979جامعة الرياض،  - املكتبات

44
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hlm 102-103 
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 ةاملقصود عن صادق املضمون هو أن تكون مادة التعليم اللغة العربية مناسب

األهداف  هي  تكتوب للمنهج املقرر ىف بلد معني. املثال، إذا كانبأهداف التعليم امل

تعريف املبتداء و اخلرب وأمثلتها  منمادة التعليم تتكون  تمفهوم املبتداء و اخلرب فكان

  وتدريبها.

  

 المنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية  .11

ملهارات احدي املواد الدراسية اليت تدرب الطالب يف ا 1تعليم اللغة العربية 

اللغوية، وتعقد هذه املادة يف القراءة وفهم املقروء لنصوص العربية مبوضوعاا املتنوعة وهي 

  عما يتعلق بالعلوم اإلسالمية والقواعد واملفردات.

الكفاءة األساسية املطلوبة واملواد التعليمية املوجدة يف املنهح الدراسي لتعليم اللغة 

  سالمية احلكومية هي:جبامعة والìسوجنو اإل 1العربية 

القراءة وتركيب:  أن يفهم تركيب اجلملة ويطبقه يف القراءة. يشتمل علي املواد التالية  )أ 

 أقسام الكالم (اإلسم والفعل واحلرف)

 أن يفهم مضمون القراءة والرتكيب فيها. يشتمل على أ) القراءة ب) اسم اإلسارة.  )ب 

ضمون باللغة العربية. أ) القراءة عن أن يفهم مضمون القراءة والرتاكيب فيها ويعرب امل  )ج 

الدرس الرابع واخلامس يف كتاب دروس اللغة العربية للمرحلة التمهيدية ألستاذ 

 د.سوفارمان ب) الرتكيب عن الضمري والعلم.

أن يفهم مضمون القراءة والرتاكيب فيها ويعرب املضمون باللغة العربية. أ) القراءة عن   )د 

اب دروس اللغة العربية للمرحلة التمهيدية ألستاذ الدرس السادس والثامن يف كت

 د.سوفارمان ب) تركيب عن ظرف املكان والزمان.

أن يفهم مضمون القراءة والرتاكيب فيها ويعرب املضمون باللغة العربية. أ) القراءة عن   )ه 

الدرس السابع والتاسع يف كتاب دروس اللغة العربية للمرحلة التمهيدية ألستاذ 

 ) تركيب عن حروف اجلر.د.سوفارمان ب

أن يفهم مضمون القراءة والرتاكيب فيها ويعرب املضمون باللغة العربية إما كتابة أو    )و 

كالما. أ) القراءة عن الدرس العشر يف كتاب دروس اللغة العربية للمرحلة التمهيدية 

 ألستاذ د.سوفارمان ب) تركيب عن تقسيم اإلسم إىل املفرد، واملثىن، واجلمع.
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إما كتابة أو   م مضمون القراءة والرتاكيب فيها ويعرب املضمون باللغة العربيةأن يفه  )ز 

كالما. أ) القراءة عن الدرس الربع العشر يف كتاب دروس اللغة العربية للمرحلة 

التمهيدية ألستاذ د.سوفارمان ب) تركيب عن اجلملة اإلمسية (املبتدأ، واخلرب، وأنواع 

 اخلرب).

إما كتابة أو   والرتاكيب فيها ويعرب املضمون باللغة العربية أن يفهم مضمون القراءة  )ح 

كالما. أ) القراءة عن الدرس الثاين عشر والثالث عشر يف كتاب دروس اللغة العربية 

 للمرحلة التمهيدية ألستاذ د.سوفارمان ب) تركيب عن العدد.

إما كتابة أو   أن يفهم مضمون القراءة والرتاكيب فيها ويعرب املضمون باللغة العربية  )ط 

كالما. أ) القراءة عن الصالة يف السفر ب) تركيب عن اجلملة الفعلية (فعل، 

  فاعل/فعل، فاعل، مفعول).
 


