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 الباب الثالث

" سلسلة في القراءة العربية الميسرة لطالب الجامعة 1النظرة العامة عن كتاب "العربية بسيطة 

  ل ألليث عاشقين الماجستير

 ترجمة المؤلف  .أ 

يف مسارانج. نشأ من الصغري إىل  1969يويل سنة  24ألليث عاشقني املاجستري يوم  ولد 

مدرسة فرواسري اإلبتدائية احلكومية، جنح منه سنة الكبري يف مسارنج، وبدأ مرحلة دراسته يف 

. ويستمر 1985وخترج منها سنة  1. فواصل دراسته إىل املدرسة املتوسطة احلكومية 1982

. فوقف بعدها بعض السنة لتعذر. فواصل دراسته 1988إىل املدرسة العالية فنجح يف السنة 

م الدراسة اإلسالمية، ونقل قبل انتهاءه من العليا جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية يف قس

وكان هذا القسم  1994الدراسة يعين يف املرحلة السابعة إىل قسم تعليم اللغة العربية سنة 

يفتح جديدا و ألليث عاشقني املاجستري صار الطالب األول هلذا القسم. واستمر رحلته العقلية 

يف قسم اللغة العربية وأدا حلصول على درجة إىل جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية 

  .2007املاجستري وحصل على جناح منها سنة 

الدارسة األخري اليت مير ا استاذ الليث خارج املراحل السابقة هي نيل الشهادة لدبلوم 

يف العلوم العربية وثقافتها. واشرتك  2001جباكرتا سنة  (LIPIA)العام يف جامعة ابن السعود 

يف أم القري حوايل شهرين سنة  (Short Course)دورة الصيفية ملعلم اللغة العربية يف ال

2008.  

" وهي كتاب تعليم اللغة 1أما الكتاب الذي ألف به أستاذ الليث يعين "العربية بسيطة  

العربية لطالب اجلامعة . واالن ما زال إكمال تأليف الكتاب عن "مدخل تعلم اللغة العربية 

لنحو" يعين الكتاب املتعلق بتعلم اللغة العربية بتأكيد يف علم الصرف من علم النحو بالصريف وا

  1ألن الصرف يف نظره أهم من النحو يف تعلم اللغة العربية.

  

 تعريف الكتاب  .ب 

  يكون تعريف الكتاب على وجهني ومها:
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 تعريف عند املؤلف .1

وطبعه مطبعة  ألليث عاشقني املاجستري ، كتاب ألفه "1"العربية بسيطة كتاب 

قررة م. تنظيم هذا الكتاب يناسب باملناهج الدراسية م 2010سنة  مركز اللغة والثقافة

  جلامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكمومية. 2010سنة 

والكتاب  عن ثالثة كتب. اجلامعيةويتكون هذا الكتاب الذي يستخدمه للمرحلة 

أما  ف به أستاذ دكتور شجاعي املاجستري.الثاين الف به أستاذ امام توفيق، وأما الثالث أل

 2.للمرحلة األوىل يعين الدورة األول فهي الكتاب الباحث بحثهي الكتاب الذي

 كالناشر  (PBB)تعريف عند مركز اللغة والثقافة  .2

وضع الكتاب األول من السلسلة يف دراسة العربية، وقد صمم هذا الكتاب لكي 

ة صعودا إىل املرحلة املتقدمة، وهو لذلك يدرج يف يأخذ بيد الطالب من املرحلة املتوسط

تدريب الطالب ليصل به حنو التعبري احلر وفهم الكتاب العريب، عرب انتقاله سلسلة التكلف 

  الطالب عناء ومشقة.

من حيث األسلوب أن يبعد هذا الكتاب من األسلوب بالرتاكيب املعقدة والغريبة لتكون   

ة الرتاث واللغة املنطوقة حيت جتعل قراءة الكتاب ودراسته لغة الكتاب عصرية تقرب بني لغ

  ميسرة، وجتعل حمتواه سهل التناول.

لقد روعيت يف إعداد مادة الكتاب أن تتنوع موضوعاته من ثقافة إسالمية إىل 

موضوعات ذات صبغة عاملية ومن قضايا جادة إىل طرائف وفكاهات، كل ذلك يف توازن 

  الستحواذ على اهتمام قارئه أو دارسه.مدروس لعله يكون كفيال با

بعد كل نص هناك أنواع متعددة من التدريبات، وهي مصنفة لتعيني من يستعمل الكتاب   

على فهم املقروء وحتصيل املفردات والرتاكيب وزيادة القدرة على التعبري، وهي ملتزمة أيضا 

  3بقائمة املفردات الشائعة.

                                                             

 ساعة عاشرة والنصف. 2012ابريل  2مقابلة مع  ألليث عاشقني املاجستري يوم اثنني،   2

ة لطالب اجلامعة، (مسارنج، مركز اللغة والثقافة: دون سلسلة يف القراءة العربية امليسر  العربية بسيطةالليث عاشقني،   3

 السنة) ص ك.
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 أسس إلعداد الكتاب  .ج 

 أهداف .1

" ألن مركز اللغة والثقافة يريد وجود الكتاب األساسي ملادة 1العربية بسيطة يكتب "

 2وألن كتب "العربية بسيطة  جبامعة واىل سوجو اإلسالمية احلكومية. 1تعليم اللغة العربية 

" من قبل، ومل يكمل إذا مل يصدر اجلزء األول منهما. يرجي من هذا كون الكتاب 3و 

لكي عملية تعليم اللغة العربية تركز يف مركز اللغة  يف كل األقسام املساوي اجلامع املستخدم

  والثقافة .

ويهدف تأليف هذا الكتاب أن تستويف حاجة الطالب يف تعلم اللغة العربية عن 

 4الكتاب األساسي.

 مصدر إعداد الكتاب .2

  " ومها: 1هناك مصدران الذان يعتمد ما املؤلف لتأليف "العربية بسيطة 

 ألساسياملصدر ا  )أ 

املصدر األساسي لتأليف هذا الكتاب يعين خربة املؤلف يف تعلم وتعليم وحبث يف 

اللغة العربية. ألنه قام تأليف هذا الكتاب حوايل أسبوعني كما أعطاه رئيس مركز اللغة 

والثقافة. ومل يقم باختبار صحة املضمون قبل النشر ألن الوقت احملدد وما عنده الفرصة 

  املوسعة. 

 در الثانوياملص  )ب 

املصدر اإلضايف الذي يساعد املؤلف يف إكمال أو ازدياد مضمون الكتاب من نصوص 

القراءة والرتاكيب اللغوية وغري ذلك. مثل العربية بني يديك، العربية للناشئني، جامع 

 الدروس العربية، وحنو واضح.

 مستفيد الكتاب .3

يف املرحلة ىل سوجنو طالب جامعة وا" هو: 1املستفيد لكتاب "العربية بسيطة 

  األوىل، وهم ينقسمون إىل ثالثة أقسام:

                                                             

4
 ساعة عاشرة والنصف. 2012ابريل  2مقابلة مع  ألليث عاشقني املاجستري يوم اثنني،  
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طالب قسم تعليم اللغة العربية، يرجي باستخدام هذا الكتاب عمليات   )أ 

 تعليمية مبدخل اللغة العربية كاللغة املقدمة. 

طالب غري أقسام تعليم اللغة العربية، أن تكون عملية التعليم مبدخل لغة األم   )ب 

 يعين لغة اندونسيا.

الفرقة لتعليم اللغة العربية، يستخدم هذا الكتاب كاملصدر يف إقامة الندوة   )ج 

 5والبيئة اللغوية.

   

 تنظيم الكتاب .4

الطريقة القياسية يف تأليف الكتاب وهي أن تأتيا األممثلة يف  1يستعمل كتاب العربية بسيطة 

 :6األول وتأيت بعدها النظريات . وتنظيم هذا الكتاب مايلي

 القراءة  )أ 

تشتمل على النصوص العربية مبوضوعاا املتنوعة مثل: فكاهة، حكاية/قصة، 

  تكنولوجيا، أخالق، خزانة إسالمية وغريها. مثل:

  اإلسالم والنظافة

من نعم اهللا عز وجل على اإلنسان أن خلق له مايصنع من ثيابه فيسرت عورته وحيتمل 

لغبار. أن النظافة تزيد من حسن مظهره وستقي به احلر والربد وخيفف عن وطأة الرياح وا

الثوب ولو كان متخذا من نسيج رخيص. فعلى املسلم أن يعتين بنظافة ثوبه وحسن مظهره  

كما يعتين بنظافة جسمه وحسن خلقه. يلبس املسلم الثوب النظيف ويتخذه من نوع 

يه الصالة يتالءم مع إمكانيته وسعته، وال جيوز له أن يتخذ من ثيابه جماال. وقال الرسول عل

 7والسالم : اليدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب.

 مسرد املفردات  )ب 

  تشتمل على الكلمات الصعبة وتقسيمها حسب نوع اجلملة، يعين إسم وفعل. مثل:

                                                             

5
 ساعة عاشرة والنصف. 2012ابريل  2مقابلة مع  ألليث عاشقني املاجستري يوم اثنني،   

6
 ة يف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة، ص م.سلسل العربية بسيطةالليث عاشقني،  

7
 2 سلسلة يف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة، ص العربية بسيطةالليث عاشقني،   
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يتالءم، -يصنع، تالءم- يزيد، صنع- يتخذ، زاد-يعتين، اختذ-يسرت، اعتين- خيلق، سرت- خلق

مجال، كمال، الوسواس، االستحمام، الرياح، الغبار، املظهر، يبول، نظافة، خيالء، الكرب، 

 8طاقة.

 االستيعاب والفهم  )ج 

تشتمل على األسئلة وتدريبات املتعلقة بفهم النصوص، وتعميق مضموا، 

  مثل: واستبيان املفردات (الرتادف والتضادد)، واإلختيارات املتعددة.

 اذكر من نعم اهللا عز وجل على اإلنسان؟ .1

 ة تكفي حبسن الثوب؟هل النظاف .2

ال جيوز للمسلم أن يتخذ من ثيابه جماال للكرب. تكلم عن العبارة واستدل ملا  .3

 تقول!

لقد رغب اإلسالم من املسلم أن يكون ثوب صالته مع اجلماعة غري ثوب  .4

 عمله. تكلم عن العبارة!

ملاذ ي رسول اهللا عليه الصالة والسالم أن يبول اإلنسان يف مكان  .5

 9االستحمام؟

 القواعد  )د 

يستعمل املؤلف الطريقة القياسية لبيان القواعد العربية. وهي أن يذكر نظريات 

النحو و الصرف مث يعطي بعده املثال منه. مثال: يذكر عن مفهوم اجلملة اإلمسية وهي 

القواعد  موضوع يشتمل علىيتكون من املبتدأ واخلرب فيأيت بعده مثاله: حسن مجيل. و 

وهي الكلمات، املذكر واملؤنث، النكرة واملعرفة، املفرد  صرف) مشوليا.العربية (النحو وال

 واملثين واجلمع، حروف اجلر، اجلملة، املبتدأ واخلرب، الفعل الالزم واملتعدي، نائب الفاعل. 

 التدريبات  )ه 

                                                             

8
 3سلسلة يف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة، ص  العربية بسيطةالليث عاشقني،   

9
 4القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة، ص سلسلة يف  العربية بسيطةالليث عاشقني،    
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يشتمل على األسئلة والتدريبات املتعلقة بالقواعد لتأكيد مفهوم الطالب عنها. ويأيت هذه 

صورة جديدة وهي تكتب داخل املربع. مثل التدريب على األفعال: صّرف تدريبات ب

  تصريفا لغويا واصطالحيا من الكلمات األتية: نصر.

  فعل أمر  فعل مضارع  فعل ماض  الضمري  الرقم

  انصر  ينصر  نصر  هو  1

  ...  ...  ...  مها  2

 

 طريقة تعليم الكتاب  .د 

وهو   (active learning)التعليم الفعايل يستطيع أن يستخدم الطرق التعليمية املناسبة ألداء

  أن املعلم أواحملاضر كاملسهل أو املرشد، أما الطالب يعمل نفسه فعاليا كالفرد.

إحدى التقنيات املستخدمة ذا التعليم هي مناقشة مجاعيا. فيوزع الطالب إىل الفرق. 

  يلي:وكل فرقة تعني واحدا منهم كاملتكلم. واخلطوات اليت البد بسريها ما

 إحدي الفرق تقراء النص باهتمام: .1

 الفكرة الرئيسية لكل الفقرة.  )أ 

 اإلعراب والشكل.  )ب 

 املفردات الصعبة.  )ج 

 الرتمجة والفهم.  )د 

 اخلالصة  )ه 

 والفرق األخر تم اهتماما جيدا ويكتب األشياء املهمة من: .2

 ثبات النص حسب اإلعراب والرتكيب.  )أ 

 ثباب الرتمجة والفهم.  )ب 

 املناسبة والتلخيص.  )ج 

 كوغري ذل  )د 

 وإذا توجد األخطاء، يطلب الفرصة لتصحيحها أوال. 
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وبعد ذلك يعمل احملاضر عند مدة استيعاب النص وفهمه كاحلاكم، ويسئل األجوبة من  .3

 الطالب عشوائيا.

 يشرح احملاضر القواعد ويشرتك الطالب يف فهمها .4

 10يدعو احملاضر الطالب للمناقسة يف أداء تدريبات القواعد. .5

  

 1ربية بسيطة محتويات كتاب الع  .ه 

  " علي تسعة درس وهي ما يلي:1يشتمل كتاب "العربية بسيطة 

  اهداء

  كلمة الشكر والتقدير

  المحتويات

  تقديم

  تعريف الكتاب

  منهج

 الدرس األول .1

  اإلسالم والنظافة

 الكلمات

 الدرس الثاين .2

  اجلامعة اإلسالمية

 املذكر واملؤنث

 الدرس الثالث .3

  اإلميان

 النكرة واملعرفة

 ابعالدرس الر  .4

  اهللا خالق العامل

 املفرد واملثين واجلمع

                                                             

10
 سلسلة يف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة، ص ن. العربية بسيطةالليث عاشقني،  
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 الدرس اخلامس .5

  التبليغ

 حروف اجلر

 الدرس السادس .6

  القران الكرمي

 اجلملة

 الدرس السابع .7

  القران الكرمي

 املبتدأ واخلرب

 الدرس الثامن .8

  عناية النيب واملسلمني بالقران

 الفعل الالزم واملتعدي

 الدرس التاسع .9

  انتشار اإلسالم يف العامل

  ب الفاعلنائ

  المراجع

  11مسرد المفردات 

 

                                                             

11
 سلسلة يف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة، ص و. العربية بسيطةالليث عاشقني،  


