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  الباب الرابع

" سلسلة فى القراءة العربية الميسرة لطالب 1دراسة تحليلية في كتاب "العربية بسيطة 

 من ناحية المادة ألليث عاشقين الماجستير الجامعة الذي الفه 

ذكر أوال أن مركز التأليف لوزارة الرتبية الوطنية قد الباحث إىل حتليل هذا الكتاب، ي دخلقبل أن ي
  1هي للغة واألدب من ناحية املادةمي الكتاب املدرسي حدد معيار تقو 

) مناسبة املادة التعليمية 1مناسبة املادة باملنهج الدراسي املستخدم، يعين حتت املعيار التايل   .أ 
) مناسبة 3) مناسبة املادة مبهارة اللغة واألدب 2باملادة األساسية املكتوبة يف املنهج، 

 اختبار املادة باملنهج.

ملادة بأهداف الرتبية، وهذا يقوم باملعيار "مناسبة استخدام الكلمة أو اجلملة أو مناسبة ا  .ب 
 القراءة بأهداف الرتبية".

) الصحة يف تطبيق 1صحة املادة من ناحية علم اللغة واألدب، يقوم على املعاير التالية:   .ج 
) 3 ) الصحة يف تطبيق مبادئ األدب عند علم اللغة،2مبادئ اللغوة عند علم اللغة، 
 صحة القراءة عند سياق التعليم.

) الرتكيب اللغوي و األديب مناسب 1مناسبة املادة بنشأة الطالب، يقوم على املعاير التالية:   .د 
 .) تتضمن املادة على العناصر الرتبوية2بنشأة الطالب، 

 التحليل من ناحية المادة  .أ 
 القراءة .1

  تايل:يشتمل هذا الكتاب على املوضوعات املتنوعة، وهي كما ال
  الصفحة  املوضوع  الرقم
  2  اإلسالم والنظافة  1
  14  اجلامعة اإلسالمية  2
  24  اإلميان  3
  32  اهللا خالق العامل  4

                                                             
1
 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Bidang Studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia, (2005). Hlm 5-6. 
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  42  التبليغ  5
  50  القرآن الكرمي  6
  56  القرآن الكرمي  7
  66  عناية النيب واملسلمني بالقرآن  8
  74  انتشار االسالم يف العامل  9

  

على أن نصوص القراءة يف هذا الكتاب تتكون  الباحث تنبطسمن املوضوعات السابقة ي
  من جمموعة جمال املوضوع. وهي خزانة إسالمية، تاريخ اإلسالم، عقيدة وأخالق.

عقيدة وأخالق، يتضمن هذا اال على املوضوعات: اإلسالم والنظافة، اإلميان، اهللا خالق   )أ 
إلسالم والنظافة" عما يتعلق بنظافة العامل، عناية النيب واملسلمني بالقرآن. يبحث يف "ا

اجلسم والثياب والقلب. فعند هذا النص الزم على املسلم أن ينظف جسمه ويرتدي 
الثوب النظيف قبل أن يلتقي مع أصحابه أو يلتقي مع ربه يف العبادة. وهذا املوضوع 
يبحث يف بداية مباحث الكتب الفقهية ألن أول مايهتم ا اإلسالم هي النظافة. 
والنظافة تؤثر إىل كثري من حياة اإلنسان منها، بالعيش النظيف جيتنب اإلنسان من املرض 
ويعيش يف البيئة الصحية، بالفكر النظيف يوجه الشخص حياته انفعاال. فلذلك وضع 
هذا املوضوع يف أول درس لكي ينتفع الطالب مضمونه كأساس ومبدأ اإلسالم يف 

ية. فهذا املوضوع صاحل جلميع الطالب من أي املستوي املعاملة. إنسانية كانت أم ربان
 التعليمي، و العمر، وذكاء.

هوم اإلميان هو فالقراءة باملوضوع "اإلميان" يبجث فيه مفهوم اإلميان وأركانه. فم
قول باللسان وعمل باألركان واعتقاد بالقلب. وأما من أركانه هي: اإلميان بالرسل املبعوثني 

حسن ىف تعليم عقيدة كتب املنزلة على الرسل. هذا املوضوع جيد و للناس واإلميان بال
إىل خلفية جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية فهذه تعترب من الدروس  انظر الطالب.و 

الالزمة لتثبيت قلب الطالب على اإلميان باهللا. ولكن هذا النص مل يكمل ذكر مضمون 
، ومها اإلميان بالرسل والكتب املنزل عليهم. أركان اإلميان السادس. ويذكر جديدا الركنني

أما الباقي يعين اإلميان باهللا، واملالئكة، ويوم القيامة،والقضاء والقدر، مل تذكر فيها باعتبار 
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أا مهمة أيضا. فهذا يعطي املفهوم الناقص للطالب ولذلك البد من إمتام أركان اإلسالم 
  يف هذا النص املقروء.

 خالق العامل" يشتمل على مبحث خلق اإلنسان يف أحسن النص باملوضوع "اهللا
تقومي. منح اهللا العقل ليفرق بني احلق والباطل، واألذنني ليسمع كالم الرب اجلميل، وله 
لسان ينطق به اإلنسان معاملة مع غريه، وله عينان يبصرما املناظر اجلميلة. كل ذلك 

ص أن مراد "العامل" هنا اإلنسان كمخلوق من الن انظر ليشكر الناس على ماأنعم عليهم. و 
اهللا. واهلدف التعليمي هلذا املوضوع جيدا يعين جيعل الطالب أن يفكر ويتدبر على خلق 
اهللا الواسع. ومضمون هذا النص يأمر الطالب بأن يشكر على ماأنعم اهللا به من أعضاء 

  اجلسم التامة. ويظهر شكره بأداء األعمال الصاحلة.
ري هلذا اال يعين "عناية النيب واملسلمني بالقرآن" حيث يتكلم فيه املوضوع األخ

عناية النيب واألمة اإلسالمية بالقرآن. وأشكال عنايتهم حبفظ مستمر متسلسل وكتابة ىف 
اخلطاب وجلد احليوان وتسجيل يف النصوص. وهذا النص يهدف إىل أن يتفاعل الطالب 

سلمني كلهم يف عناية القرآن الكرمي. حيت يسجل بالقرآن ويعرف جهد النيب وأصحابه وامل
  يف ذهنهم عن األعمال السليمة واإلجيابية يف األخالق بالقرآن. 

خزانة إسالمية، يتضمن هذا اال على املوضوعات التالية: اجلامعة اإلسالمية، القرآن   )ب 
 .2، القرآن الكرمي 1الكرمي 

ن. وهو طالب جديد يبحث يف موضوع "اجلامعة اإلسالمية" من قصة حس
جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية. ويتكلم بعدها عن الصورة العامة جبامعة واىل 

هذه القراءة يف البداية كأا تعترب من الفقرة القصصية، ولكن اجلمل  فبالنظر إىلسوجنو. 
من التالية ما تدل على ذلك ألا تصور عن اجلامعة. ولذلك نوع هذه القراءة مرتددة 

القصصي أم تصويري. أما اهلدف التعليمي منها يعين إعطاء املعارف لطالب جدد عن 
  جامعة واىل سوجنو  اإلسالمية احلكومية.

يبحث فيها من تعريف  50أما القراءة التالية باملوضوع "القرآن الكرمي" يف صفحة 
 الذي أنزل على ومفهوم القرآن، وإجراءة نزوله بوسيلة جربيل عليه السالم. وهو كالم اهللا

قلب حممد بلسان عريب مبني دستورا لرسالته وتأييدا لدعوته وشاهدا على صدقه. وقد نزل 
به روح األمني أول وقت يف غار حراء. هذه القراءة تؤيت املعارف عن مفهوم القرآن 
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وإجراءة نزوله لكي يسجل على ذهن الطالب بأن القرآن من عند اهللا حقا وصار دستورا 
  طبق مضمونه يف أعماهلم وأيامهم.هلم وي

حتتوي على ما كتب يف موضوع "القرآن  56واملوضوع "القرآن الكرمي" صفحة 
مع زيادة البيان عن مكان نزول القرآن وطريقته. اهلدف من وضع  50الكرمي" صفحة 

هذه القراءة يساوي مبوضوع "القرآن الكرمي" السابق مع أن هذه تزيد باملعارف اجلديدة 
  ة مباجاء يف السابق.مكمل

 تاريخ اإلسالم، يتضمن هذا اال على املوضوعات: والتبليغ، انتشار اإلسالم يف العامل.  )ج 

يتكلم يف القراءة "التبليغ" عن أمر اهللا نبيه بتبليغ الناس القرآن. وكان النيب طلب 
يتعلم  أصحابه حبفظه بعد أن يتثبتوا من صحة قراءم. فهذه القراءة تعّلم الطالب لكي

القرآن وحيفظه كما فعل النيب وأصحابه يف التاريخ. وأهم شيئ بعدها أن يبلغ مايعلم إىل 
  الناس. 

سرعة االنتشار لدعوة  وأما يف "انتشار اإلسالم يف العامل" يبحث فيها عن سرّ 
اإلسالم يف العامل وهو ألن اإلسالم دين الفطرة. فطرة اإلنسان أن حيب احلرية وقد حرص 

م على محايته. هذه القراءة تعطي املفهوم عن فطرة اإلسالم حبماية احلرية وتدعو اإلسال
  الطالب بأن يطبق هذه الفطرة على نفوسهم.

" تدور 1أن موضوعات القراءة لكتاب "العربية بسيطة  وانطالقا مما سبق، فمعروف
جيا، األحوال حول املباحث اإلسالمية. وال يأخذ شيئا من املوضوعات املعاصرة مثل تكنولو 

 حباجة إىل العربية من سياسية، وغري ذلك اليت تدور حول الطالب. مع أماالجتماعية، ال
يو، أو وسائل اإلعالم. لكي ها خالل التلفاز، أو الراداملصطلحات العصرية اليت استمعوا

هذا  "أن 1ا. كما كِتب يف تنظيم الكتاب يف بداية الصفحة للعربية بسيطة  تعرفواو  تعودوا
فكاهة، حكاية/قصة، تكنولوجيا، أخالق، الكتاب يشتمل على املوضوعات املتنوعة منها 

وقت لتأليف هذا الكتاب خزانة إسالمية وغريها". ولكن الواقع يقتصر من ذلك. وألن ال
على يقني أنه غري ممكن من أخذ موضوعات القراءة املناسبة والفعالة بوقت  حمدد. والباحث

أن موضوعات القراءة هلذا  النظر من تنظيم الكتاب فوجد الباحث صرفأسبوعني. وب
الكتاب صاحلة للطالب ألم يف مرحلة األويل من تعليم اللغة العربية اجلامعية. فال بد من 
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أخذ املوضوعات السهلة والقريبة عن عادام يف تعليم اللغة العربية. واملوضوعات السابقة 
مثل النظافة يف علم الفقه،  باملباحث يف مدارسهم السابقةقريبة عنهم ألن مضمونه مناسب 

. ولكي يثبت علوم اإلسالم يف ذهنهم. ويطبق يف القرآن الكرمي يف مادة القرآن واحلديث
  أيامهم كعادات صاحلة يف اإلسالم.

 المفردات .2
 اإلسالم والنظافة  )أ 

  تكرار  مفردات  الرقم  تكرار  مفردات  الرقم
  ؟  خيالء  10  1  خيلق- خلق  1
  1  الكرب  11  1  يسرت-سرت  2
  1  مجال  12  2  يعتين-اعتين  3
  1  كمال  13  2  يتخذ- اختذ  4
  1  الوسواس  14  1  يزيد- زاد  5
  1  االستحمام  15  1  يصنع-صنع  6
  1  الرياح  16  1  يتالءم-تالءم  7
  1  الغبار  17  1  يبول  8
  3  املظهر  18  6  نظافة  9

ر: مرتني يف املفردتني، ثالث مرات مفردة وبالتفصيل يف التكرا 18يكتب يف الدرس األول 
يف الواحدة، وستة مرات يف الواحدة أيضا، واألخر مرة واحدة. وتنقسم املفردة إىل الفعل 

  ).10) (املضارع، املاضي)، واإلسم (18(
  الجامعة اإلسالمية  )ب 

  تكرار  مفردات  الرقم  تكرار  مفردات  الرقم
  6 كلية ج كليات  10  1  يقع- وقع  1
  1  ألف ج أالف  11  1  يرأس- رأس  2
طالب ج   12  3  يدرس-درس  3

  طلبة/طالب
3  

  1  متخرج ج متخرجني  13  1  شارع  4
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  1  مدرسة ج مدارس  14  3  اجلامعة  5
  5  علم ج علوم  15  1  املدير  6
  1  قسم ج أقسام  16  1  الرياضية  7
-1  حكومية+أهلية  17  1  الفيزياء  8

1  
        1  الكيمياء  9
مع تفصيل التكرار: ثالث مرات لثالث مفردات،  17وم املفردات يف الدرس الثاين بـ تق

مخس مرات للواحدة، ست مرات للواحدة أيضا، واألخر مرة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس 
 ).1)، واألخري التضادد (7)، اجلمع (6إىل: الفعل( ثالث مفردة)، اإلسم (

 اإليمان  )ج 
  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات  الرقم
  1  اعتقاد ج اعتقادات  10  2  أعظم  1
  1  صلة ج صالت  11  4  أشرف  2
  2  قلب ج قلوب  12  1  أجل  3
  2  عقل ج عقول  13  1  أقدم من  4
  1  نعمة ج نعم  14  1  أكمل من  5
  3  رسول ج رسل  15  1  أمشل من  6
  3  ركن ج أركان  16  1  أحفظ من  7
  3  كتاب ج كتب  17  1  قول ج أقوال  8
  3  مبعوث  18  1  عمل ج أعمال  9
مع تفصيل التكرار: مرتني لثالث مفردات، ثالث  18املفردات يف الدرس الثالث بـ وم تق

مرات لألربعة، أربع مرات للواحدة ، واألخر مرة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس إىل: إسم 
 ).1)،واإلسم (10التفضيل( سبع مفردات)، اجلمع (

  اهللا خالق العالم  )د 

  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات الرقم
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  1  يشكر- شكر  7  1  خيلق- خلق  1
  1  يتضح-اتضح  8  1  مينح- منح  2
  1  أحسن تقومي  9  2  يعقل- عقل  3
  1  مرشدا  10  1  يبصر-أبصر  4
  1  معاملة  11  1  يفرق- فرق  5
  1  األخرين  12  1  ينطق- نطق  6
مع تفصيل التكرار: مرتني للمفردة الواحدة، واألخر  12وم املفردات يف الدرس الرابع بـ تق

)، واألخري اإلضافة 3ة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس إىل: الفعل( مثانية مرات)، اإلسم (مر 
)1.( 

  ليغبالت  )ه 

  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات  الرقم
  1  تويف  9  1  يأمر- أمر  1
  1  تبليغ  10  1  يطلب-طلب  2
  1  فورهم  11  6  حيفظ-حفظ  3
  1  قراءة  12  1  يتثبت- تثبت  4
  1  ظهر  13  1  ينقل-نقل  5
  1  قلب  14  1  يشاع- شاع  6
  1  عند  15  1  يضع-وضع  7
          ُوِضعَ   8
مع تفصيل التكرار: ست مرات للمفردة الواحدة،  15وم املفردات يف الدرس اخلامس بـ تق

)، 6، اإلسم (7واألخر مرة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس إىل: الفعل (ماض، مضارع) 
 ).2فعل مبين جمهول (

  يمالقرآن الكر   )و 

  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات  الرقم
  3  ينزل-أنزل  8  4  ينزل- نزل  1
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  1  دستور  9  1  يتعبد-تعبد  2
  1  تأييد  10  1  يعرف- عرف  3
  1  رشاد  11  1  يعيد- أعاد  4
  1  أميا  12  1  ينذر-أنذر  5
  1  على عاداته  13  1  يضم- ضم  6
        1  يعَلم-عِلم  7
مع تفصيل التكرار: ثالث مرات للمفردة، أربع  13وم املفردات يف الدرس السادس بـ تق

مرات للواحدة، واألخر مرة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس إىل: الفعل( مثانية مفردة)، اإلسم 
 ).1)، جار وارور (4(

  القرآن الكريم  )ز 

  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات  الرقم
  1  متام  16  7  ينزل- نزل  1
  1  يةبق  17  1  يتعبد-تعبد  2
  1  مفرقا  18  1  يعّرف- عّرف  3
  1  ليايل  19  1  يعيد- أعاد  4
  1  مكث  20  1  يضمّ - ضمّ   5
  1  احلكم  21  1  حيتمل-احتمل  6
  1  اتصال  22  1  جيتهد-اجتهد  7
  1  الربد  23  1  يفصم- فصم  8
  1  منجما  24  1  يتفصد-تفصد  9

  1  الشديد  25  1  يروى-روى  10
  1  مجلة واحدة  26  1  يري-رأي  11
  1  حكمة ج حكم  27  1  دستور  12
  1  سبب ج أسباب  28  1  تأييد  13
        1  رشاد  14
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        1  أميا  15
مع تفصيل التكرار: سبع مرات للمفردة، واألخر  28وم املفردات يف الدرس السابع بـ تق

)، 2)، اجلمع (14مفردة)، اإلسم ( 11مرة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس إىل: الفعل( 
  ).1ت (واألخري النعت واملنعو 

  عناية النبي والمسلمين بالقرآن  )ح 

  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات  الرقم
  1  صاحلة  16  2  كالم  1
  3  مصدر  17  1  املنزل  2
  1  أساسي  18  1  املتعبد  3
  1  املعرفة  19  1  املبدوء  4
  1  املكتسب  20  1  املختوم  5
  1  التعريف  21  2  حجة  6
  1  هامة  22  1  البالغة  7
  2  وسيلة  23  3  اهتموا  8
  1  التبحر  24  2  تسجيل  9

  2  احلضارة  25  1  حمفوظ  10
  1  سعادة  26  3  عناية  11
  1  محاية  27  1  معتنية  12
  1  املناهي  28  1  مضمون  13
  1  املنكرات  29  1  منهج  14
        1  التعليمات  15
مع تفصيل التكرار: مخس مرات ملفردتني، ثالث  29وم املفردات يف الدرس الثامن بـ تق

  ت للثالثة، واألخر مرة. ومسرد املفردات يف هذا الدرس كلها إسم.مرا

 انتشار اإلسالم في العالم )ط 
  تكرار  املفردات  الرقم  تكرار  املفردات  الرقم
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  1  ال يزال  8  1  ينتشر- انتشر  1
  1  سرعة  9  1  ميتد-امتد  2
  1  أفواجا  10  1  يعرف- عرف  3
  2  احلرية  11  1  يقع- وقع  4
  1  مياال  12  1  حيمي-محي  5
  1  سر ج أسرار  13  1  مييل- مال  6
  1  نظام ج نظم  14  1  يعتدي-اعتدي  7
مع تفصيل التكرار: مرتني للمفردة واحدة، واألخر  14وم املفردات يف الدرس التاسع بـ تق

  ).2)، واجلمع (4مرة. وتنقسم املفردات يف هذا الدرس إىل: الفعل( مثانية مفردات)، اإلسم (

باحث أن عدد املفردات يف كل درس يف كتاب "العربية بسيطة من البيان السابق يتضح لل
. حيث ال يرتب من 14، 29، 28، 13، 15، 12، 18، 17، 18" متنوع. وهي 1

عددها أو مجلتها. وهي قد تزيد و تنقص وفقا بطول القراءة. ومسرد املفردات تأثر إىل كفاءة 
ن يكون إعطاء املفردات منجما الطالب يف فهم نصوص القراءة، أو احلوار. ولذلك ينبغي أ

ومرتبا يعين من القليل إىل الكثري. ومن هذا املنطلق فال بد أيضا من نصوص املقروء من القليل 
  إىل الكثري ومن السهل إىل الصعب.

وقد تكون املفردات مكررة حيت مخس مرات يف النص الواحد يف هذا الكتاب. هذا يساعد 
كثر حفظه. ولذلك هناك ينبغي للمفردات مكررة حيث   الطالب يف حفظها ألن ما كثر ذكره

  تنصر الطالب بذكرها وحفظها.

وأما نوع قطاع املفردات يف هذا الكتاب كثرية وهي: فعل (ماض، مضارع)، إسم، إسم 
تفضيل، الكلمة املتضادة، الكلمة ومجعها، اإلضافة، والنعت منعوت. هذا يزود معرفة الطالب 

 ات.عما تتعلق بأنواع املفرد

 القواعد .3
  اللغوية املطبقة يف نصوص القراءة وهي يف تسعة أنواع: ويشتمل أيضا على القواعد

 الكلمات  )أ 



 

 

56

يبحث يف هذا املبحث من مفهوم الكلمة، وأقسامها الثالثة، وتعريف اإلسم 
والفعل واحلرف، وعالمات اإلسم، وأقسام الفعل واحلرف واملكملة باألمثلة. الكلمة 

األحرف تؤدي إىل معىن معني، وهي تنقسم إىل اإلسم والفعل  هي الفاظ متكونة من
واحلرف.واإلسم هو الكلمة اليت تؤدي إىل معىن معني من غري مقرتن بزمان. وعالماته: 
التنوين، حروف اجلر، أداة النداء، مركبا من اإلضافة، أل، وأحرف أقسام (ب،ت،و). 

بزمان معني، إما باملاضي، أم  والفعل هو الكلمة اليت تؤدي إىل معىن معني مقرتنا
باحلال واملستقبل، ينقسم إىل الثالثة: الفعل املاضي، والفعل املضارع، والفعل األمر. 
أما احلرف هو كل ما ليس من اإلسم وال الفعل، واليؤدي إىل معىن إال بعد أن يتصل 
باإلسم أو الفعل. وأقسامه منها حرف اجلر، حرف النواصب، حرف اجلوازم. هذه 

إىل كل مبحث من مباحث القواعد ال بد من معرفة  الدخولاملادة مهم ألن قبل 
مفهوم الكلمة وأقسامه. وألن هذا مبحث األول من الكتاب األول لكتاب تعليم اللغة 
العربية فتكون مادة "الكلمة" الزمة التقدمي. وعلى الرغم أن مستعملني هذا الكتاب 

رحلة املتقدمة مازال ينبغي من تقدميها. ألم ال يعتربون من طالب اجلامعة وهم يف امل
يتخرجون من املعاهد كلهم، بل بعضهم يتخرج من املدارس اإلسالمية أو العامة 

أن أكثر كتب  ومن املعلوم علمافلذالك البد بتقدمي الرتاكيب من املوضوع املبكر. 
  البداية.  هذه املادة يف النحو تقدم

 املذكر واملؤنث  )ب 

ن مفهوم املؤنث واملذكر مع أمثلته، وعالماما. فاملؤنث هو اسم دل يتكلم فيه ع
على التأنيث، مثال: اجلامعة، الكلية. وعالماا: خمتتمة بالتاء املربوطة املتحركة، خمتتمة 
باأللف املمدودة، خمتتمة باأللف املقصورة، الكلمة دلت على املؤنث ولكنها ختلو من 

صيغة اجلمع لغري العاقل، الكلمة على شيئني زوجني. عالمات التأنيث، الكلمة على 
أما املذكر هو اسم دل على معىن التذكري وليس له من عالمات تأنيث. مثال: القمر، 

" وكتب النحو من 1النجم، الكوكب. هناك فرق بني ماذكر يف "العربية بسيطة 
مصطفى  عالمات التأنيث. أن يذكر كتب النحو مثل جامع الدروس العربية للشيخ

الغالييين، وقواعد اللغة العربية ألستاذ حفين بك وأصحابه، ومرجع الطالب يف قواعد 
النحو ألستاذ إبراهيم مشس الدين، على عدد من عالمات التأنيث ثالثة وهم التاء 
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املربوطة، وألف التأنيث املقصورة، وألف التأنيث املمدودة. ولكن أستاذ الليث يذكرها 
ي الثالثة السابقة بزيادة عن "كلمة دلت على املؤنث ولكنها على ستة عالمات وه

ختلو من عالمات التأنيث مثل الشمس، الكلمة على صيغة اجلمع لغري العاقل مثل 
  البيوت، الكلمة على شيئني زوجني مثل العني".

ومن تقدمي املادة، يعترب "املذكر واملؤنث" مهما ألن بعد أن يعرف أقسام الكلمة 
  ب أن حيصل على مبحث نوع أعضاءه وهي نوع اإلسم.فجدير للطال

 النكرة واملعرفة   )ج 

يبني هذا املبحث عن تعريف النكرة واملعرفة، والذي دخل يف مجلة إسم املعرفة. 
النكرة هي إسم ال يدل على شيئ معني مثل قول، عمل، واعتقاد. وأما املعرفة مادل 

وأما الذي دخل يف مجلة إسم . قلبهعلى معىن معني خاص مثل اللسان، األركان، 
  . وهي:(Isy ‘al dho ma idlo nid al)املعرفة كما حلصها املؤلف يف 

 = إشارة، مثل (هذا، هذه، ذلك، تلك). isy   )أ 

 = اسم علم، مثل (حممد، علي، مكة). al‘  )ب 

 = اسم ضمري، مثل (هو، مها، هم، قلبه (اهلاء)، كتابك (الكاف). Dho  )ج 

 اليت).= اسم موصول، مثل (الذي،  Ma  )د 

 = إضافة، مثل رسول اهللا. Idlo  )ه 

 = نداء، مثل يا رجل، يا حممد. Nid  )و 

 = زيادة أل التعريف يف اإلسم، مثل اإلميان. Al  )ز 

إذا يقارن اقسام اسم املعرفة يف هذا الكتاب بالكتب النحوية املوجودة فوجدنا أا 
 (Akronim)مكتوبة على مجلتها ولكن متيز هذا الكتاب بذكرها على شكل االقتصار 

  وهذا يساعد ويسهل على الطالب يف حفظها.. (Isy ‘al dho ma idlo nid al)وهي 

 املفرد واملثىن واجلمع  )د 

تذكر يف مبدأ البحث جمموعة من أمثلة مفرد، مثين، واجلمع. فتأيت بعدها تعريفها. 
وهي فبالتايل يبني أقسام اجلمع. ويستمر بعدها بذكر األمثلة املناسبة بأحوال إعراا 

مرفوع، منصوب، جمرور. قبل أن يأيت تعريف املفرد، املثين، واجلمع يشرح أوال أن اللغة 
العربية متيزت بوجود مصطلح خاص الثنني من األشياء وهو يسمي باسم املثين. أما يف 
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اللغة غريها يعترب االثنني من اجلمع. فاملفرد هو اسم يدل على معىن شيئ واحد مثل 
د اليزيد والينقص. أما املثىن هو اسم يدل على معىن اثنني من قلم معناه قلم واح

األمساء مثل قلمان/قلمني (قلم+قلم). واجلمع هو اسم يدل على أكثر من اثنني 
(ثالثة فأكثر) مثل ثالثة أقالم، مخس صلوات. فأقسام اجلمع ثالثة وهي مجع املذكر 

ملفرد + ون/ين) مثل السامل وهو الذي مايدل على اجلمع للرجال او املذكر (ا
مسلمون/مسلمني. مجع مؤنث السامل وهو الذي يدل على اجلمع لإلنث أو املؤنث 
(مفرد + ات) مثل طالبة + ات= طالبات. و مجع التكثري هو اسم يدل على أكثر 
من اثنني من األشياء،  وخيتلف باجلمعني السابقني كان مجع التكثري ليس له عالمة 

خري و له األوزان كثرية األشكال، حنو كتب (مجع من  خاصة دالة عليه من األ
كتاب)، مدارس (مجع من مدرسة). ميتاز هذا املبحث بذكر خصائص اللغة العربية 
اليت تفرق بني لغات األخري وهي وجود املصطلح "املثين" الثنني من األشياء مثل 

كن يؤيت املثال قلمني. ويؤيت مثاال للمفرد أو املثين أو اجلمع ليس بالكلمة قط، ول
  باجلملة املفيدة مناسبة بإعراا املرفوع، املنصوب، وارور. 

 حروف اجلر  )ه 

يكتب يف أول املبحث عدد من أمثلة حروف اجلر يف اجلملة. ويأيت بعدها ذكر 
حروف اجلر واجلدول للمساعدة يف فهمها. و األخري املتعلقات ا. فمن حروف اجلر 

لكاف، رب، عن، حيت حيث يلي بعده اسم. واملهتمات من، إىل، على، يف، الباء، ا
) اجلار وارور حيتاجون إىل املتعلق أو إىل فعل أو ما فيه معىن 1يف حروف اجلر هي 

) جيب حذف متعلق اجلار 2من البيت إىل السوق.  الفعل لريتبط به مثل خرجت
وارور إن كان عاما يفهم بدون ذكره، مثل: املاء يف الكوب. فالتقدير املاء كائن يف 

) وجيب ذكره إن كان خاصا اليفهم عند حذفه، مثل أنا واثق بك، ألن  3الكوب. 
ر وال يذكر  كلمة "واثق" ال تفهم عند حذفه. يذكر يف هذا املبحث بعض حروف اجل

كله. مثل حروف القسم وهي الباء، والواو، والتاء. وأيضا من "الم" املضاف باإلسم 
بعده مثل لشيئ. ومن املهم أن يف هذا املبحث يذكر البيان والشرح عن "متعلق" 

 للجر. هذا يزيد الطالب الفهم واملعرفة عن اجلر.

 اجلملة  )و 
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فها وأمثلتها. وهي تنقسم إىل يكتب يف "اجلملة" عند املبدأ عن أقسامها وتعري
اثنني: اجلملة االمسية واجلملة الفعلية. اجلملة االمسية هي اليت بدأت باإلسم أو املبتدأ. 
حنو: القرآن كالم اهللا. وأما اجلملة الفعلية فهي اليت بدأت بالفعل ماضيا كان أو 

ادة اقتصارا وواضحا مضارعا أو أمرا. مثل نزل اجلربيل، يعاون الغين الفقري. تبني هذه امل
لكي يكون الطالب سهل التناول وسرعة إجيادها. تعترب مادة "اجلملة" مهمة والزمة 
التقدمي مند البداية. ألا أساس وعماد لتكوين الكالم. فالبد قبل أن نكتب الفقرة 

 العربية فهم العناصر اليت يصوغ فيها. 

 املبتدأ واخلرب  )ز 

ة بكلمة األمر "الحظ" من اجلملة اليت تتضمن يكون أول البيان هلذا بذكر األمثل
اخلرب واملبتدأ. فيأيت بعدها مفهوم املبتدأ واخلرب. ويستمر بالشرح عن أنواع اخلرب. 
فاملبتدأ هو اسم يقع يف أول اجلملة غالبا. أما اخلرب فيقع بعد املبتدأ غالبا، وتتكون 

) خرب 1نواع اخلرب ثالثة: منهما مجلة مفيدة. حنو الشمس مضيئة والطائرة مرحية. وأ
) خرب اجلملة وهو 2املفرد وهو أن يكون اخلرب على شكل اسم واحد، حنو: اهللا أكرب. 

أن يكون اخلرب على شكل الفعل أو االسم له ضمري عائد إىل املبتدأ يف البداية، حنو: 
لة القرآن نزل على حممد (اجلملة الفعلية)، هذه األية نزوهلا يف مكة املكرمة (اجلم

) خرب شبه اجلملة وهو أن يكون اخلرب على شكل حرف اجلر أو الظرف، 3اإلمسية). 
حنو: الرسول يف غار حراء. يبدأ البيان بكلمة األمر "الحظ" فهذا يدل على أن مند 
البداية ال بد أن يهتم الطالب حسن اهتمام. وهذه الكلمة تدل على فعل العقل 

 فهم اجلمل من أمثلة املبتدأ واخلرب.وحيتاج إىل التحليل بعقله السليم ل

 الفعل الالزم واملتعدي  )ح 

هذا املوضوع يبني فيه عن الفرق بني الالزم واملتعدي يف البداية، وبالتايل يستمر 
بشرح عما يتعلق مبفهومهما مع أمثلتهما. وبيان الفرق يف هذه الفقرة بذكر املثالني 

السرير)، األول املتعدي والثاين  التاليني ومها (حسن يقرأ القرآن، حسن ينام على
الالزم. الفعل الالزم هو الفعل الذي الحيتاج إىل املفعول به، إذ معناه ال يطلب وجود 

يبكي، قام األستاذ أمام الفصل. وأما الفعل - حيسن، بكي- املفعول به، مثال: حسن
ل املتعدي هو الذي ال يكمل معناه إال بعد إحضار املفعول به، وبدونه مل يكتم
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يقطع، قطع أمحد احلبل. من البيان - يضرب، قطع-ينصر، ضرب- املعين، مثال: نصر
السابق حاول املؤلف ان حيضر الفرق بني الالزم واملتعدي بذكر املثال من اجلملة 
اإلمسية، لكي يظهر على الطالب واضحا يف التطبيق. فيأيت مفهومهما بعده مع ذكر 

على ذهن الطالب. وهذا الرتتيب يؤثر تأثريا عميق املثال يف اجلملة الفعلية وهذا يؤكد 
 يف نفس الطالب.

 نائب الفاعل  )ط 

يبحث يف "نائب الفاعل" عن تعريفه وأنواعه. فيساعد لتقوية الفهم باتيان األمثلة 
يف اجلمل، ويف املربع. نائب الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبين للمجهول وحل 

  لفعل عند بناءه للمجهول:حمل الفاعل بعد حذفه. تتغري صورة ا
  فعل املاضي: ضم أوله وكسر ما قبل األخر.

  ^ فُِعلَ ---- فـََعلَ 
  فعل املضارع: ضم أوله وفتح ما قبل األخر.

  ^ يـُْفَعلُ ---- يـَْفُعلُ 
 وإذا تعدد املفعول به ناب األول عن الفاعل وبقي عداه منصوبا، مثل: يـَُويف

  الصابرون أجرهم بغري حساب.
  ل املبين للمجهول الزم فنائب الفاعل أن يكون: إذا كان الفع

 الظرف، حنو: شهدت ليلة القدر.  )أ 

 املصدر، حنو: سري سري طويل.  )ب 

 اجلار وارور، حنو: قبض على اللص.  )ج 

فهذه املادة تؤيت معرفة للطالب بأن اجلملة ليست معلومة فقط ولكن جمهولة 
ويفهم مضمون القراءة فاعله أيضا مثل اللغة اإلنكليزية حيت يستطيع أن يقرأ 

 صحيحة.

 التدريبات .4
  اختبار املقال، ال بد من اإلهتمام باألشياء التالية: تكوينقبل 

ينبغي على وحدة السؤال أن يشتمل على الفكرات األساسية من املواد املختربة، وميكن   )أ 
 ة. أن يكّون السؤال الشمويل الذي يتوفر به املادة األساسية يف املادة التعليمية املخترب 
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ينبغي أن ال يأخذ وحدة السؤال اجلمل من الكتاب مباشرة. ألن تكوين السؤال بأخذ   )ب 
اجلملة مباشرة من الكتاب يبث الطالب حبفظ املادة فقط. ولذلك ال يعرب السؤال إال 

 من اال املعرويف وهي من ناحية املذاكرة قط.

يرقي ثبات وحدة السؤال.  ينبغي أن يأيت السؤال مع إجابته وأساس تقوميه. و هذا ألن  )ج 
 يرجي ذا األساس أن يقلل املقّوم من التغيري.

ينبغي أن يكون السؤال متنوعا من كلمة اإلستفهام كيف وملاذ واشرح، لكي يعرف   )د 
 مقدار استيعاب الطالب من املادة.

 2ينبغي أن يكون السؤال سهل التناول للطالب وابتعاد عن املصطلح املشرتك.  )ه 

  ت يف هذا الكتاب إىل قسمني: تنقسم التدريبا

 االستيعاب والفهم )1

  تكرار  اختبار املقال احملدد  تكرار  اختبار املقال احلر  الرقم
  5  اذكر من......  3  تكلم عن....  1
  4  هل......  3  ملاذا....  2
  5  يف أي، ألي،إىل أي.....  13  ما، ماذ، على ما....  3
  2  أين، من أين،.....   5  كيف......  4
  6  من،إىل من....  1  .....اشرح  5
  2  كم....      6
  1  مباذا....      7

 25    25  العدد
من اجلدول السابق، يعرف أن األسئلة عما تتعلق بالفهم واالستيعاب متنوعة التركز 
يف أحد النوع وهي: تكلْم، ملاذ، ما، ماذ، على ما، كيف، اشرح، اذكر من، هل، يف أي، 

إىل من، كم، مباذا. وهي كلها من االختبار املقال وما  ألي، إىل أي، أين، من أين، َمْن،
فيها االختبار الذايت. ألن هذا الكتاب سلسلة القراءة العربية ومستفيدوه من طالب 

                                                             
2
 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 

2011) hlm. 83. 
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اجلامعة فصاحل باستخدام االختبار املقال لكي يعطي الفرصة املوسعة هلم يف تعبري عما 
  خطر يف ذهنهم وإلقاء أراءهم بلغتهم العربية. 

سم االختبار املقال يف هذا الكتاب إىل اثنني: االختبار املقال احلر، واالختبار ينق
املقال احملدد. حيث مقدارمها متوازن، كالمها مخسني يف املائة وهي مخسة وعشرين. وهذا 
يدل على أن االختبار يف هذا الكتاب تستويف الشروط الالزمة وهو الخيترب من ناحية 

 من ناحية الفهم أيضا كما ذكر يف اال املعريف من التعليم. املعرفة فحسب ولكن خيترب
هناك ست مراحل: املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، والتفسري. واالختبار املقال 
احملدد يعرب عن مرحلة املعرفة، واالختبار املقال احلر أكثره يعرب عن مرحلة الفهم. ولذلك 

ن االختبار اجليد. ولكن هناك بعض األسئلة تستخدم اللغة "االستيعاب والفهم" يعترب م
  عما يساوي يف القراءة وهذا يدعوا الطالب حبفظ املادة فحسب.

 القواعد  )2

  تكرار  الرتمجة  تكرار  املفردات واحلروف  تكرار  القواعد  الرقم
صّرف هذه   1

  األفعال....
إمأل الفراغ   2

  (بالكلمة، االشارة)  
ترجم (النص   2

  ت)والعبارا
5  

عّني:حرف،اسم،فعل،  2
مذكر،مؤنث،معرفة، 
نكرة،مفرد،مثين،مجع، 
حروف اجلر،مبتدأ، 
  خرب، الزم ومتعدي.

اضبط النص   9
  بالشكل الكامل

3      

          1  أخرج حروف اجلر  3
احبث مجلة إمسية   4

وفعلية يف القرآن 
  واحلديث.

2          

الحظ وفرق بني   5
  األفعال

1          

          1حّول إىل نائب   6
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  الفاعل
بّني نائب الفاعل   7

  واجعله مبنيا
1          

  5    5    17  العدد
  بالنظر يف اجلدول السابق ميكن مالحظة عدة أمور منها:

أن القواعد قد احتلت املرتبة األويل يف تدريب القواعد من حيث االهتمام ا وهي   )أ 
همة يف سبعة أنواع األسئلة بعدد وحداا سبعة عشر. هذا يدل على أن القواعد م

 تعلم اللغة والبد من ضبط استخدامها.

أن تعرف احلروف وتعرف املفردات ومها املدخل الطبيعي والضروري لتعلم اللغة. كما   )ب 
نعرف أن اخلطوات األوىل لتعلم اللغة تعرف حروفها، وأصواا، ومفرداا تعرفا بصريا 

عان السؤال بعدد ومها جيدان االهتمام يف هذا الكتاب. حيث نو  وصوتيا وإدراكيا.
وحداا اخلمسة. وهذا يدل على أن ضرورة احلروف واملفردات جيدان االهتمام بعدد 

 أسئلتها اخلمسة.

أما الرتمجة ناقصة االهتمام. وهذا يعرف من نوع سؤاهلا الواحدة ولو عدد وحداا   )ج 
لغتنا اخلمسة. ورمبا هذه املهارة مهمة ألا تعلمنا كيف نرتجم اللغة األجنبية إىل 

األمي وبالعكس. ويساعدنا يف فهم مضمون القرآن الكرمي وترمجته بصحيح إىل اللغة 
 االندونسية مع أنه املصدر األساسي من حكم اإلسالم.

" هي مهارة 1من البيان السابق يوجد أن املهارة اليت اهتم ا كتاب "العربية بسيطة 
تيعاب والفهم" و"الرتاكيب" وال جياد القراءة. هذا يظهر من تدريبات اليت تكتب يف "االس

فيها تدريباب الكالم واالستماع. ألنه يهدف إىل أن يستوعب الطالل قراءة وفهم النصص 
العربية باملوضوع املتنوعة. ولذلك هذا الكتاب مناسب مبوضوعه على أنه "سلسة يف القراءة 

  العربية".

   

 الكتاب وترتيب تنظيم  .ب 
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 وترتيبه تنظيمه له التعليم عملية يف واعتمادا أساسا ليكون بإصداره يقصد كتاب كل
 مبا أعلى وحد فعايل حد على حيصل وتعلم تعليم يكون لكي وهذا. املادة تقدمي يف اخلاص
  .وصاحل بصحيح وترتيبها املادة تنظيم الكتاب من البد فلذا. واملتعلم املعلم من يرجي

  : تنظيمني وفق مكون أنه على يجدف وحمتواه، الكتاب هذا مضمون الباحث حيلل أن بعد
 ضوئها على جتري الكتاب هذا يف القواعد مادة كون وهو: املنطقي التنظيم:  األول

مراعاة الرتبيب املنطقي ملعلومات ومفاهيم القواعد بصرف النظر عن مدى  أو األصلية،
لصعوبة قابلية الطالب لذلك. ألن مادة القواعد يف هذا الكتاب جتري من السهولة إىل ا

وهي كما تكتب يف كتب القواعد. وهذا الكتاب يبدأ مواده الرتكيبية بـ"الكلمات (اسم، 
فعل، حرف) مع أن هذه املادة أقدم كتابة يف كتب القواعد. ويقدم بعدها املذكر 
واملؤنث، النكرة واملعرفة، املفرد واملثين واجلمع، حروف اجلر، اجلملة، املبتدأ واخلرب، الفعل 

  واملتعدي، ونائب الفاعل حيث أصعب من األول. الالزم 
 مواد كتابة يف السيكولوجي التنظيم الكتاب هذا يستخدم. السيكولوجي التنظيم:  الثاني
 هذا تنظيم يف اجلارية باملوضوعات مناسبة يكتب ال فيه القراءة موضوعات ألن. القراءة

 عرف الذي بدين مناسبة بتكت ولكن. واالجتماعية السياسية، تكنولوجيا، مثل الكتاب
 الكتاب هذا مستفدين وألن اإلسالم دين وهو صغارهم منذ دقيقة معرفة الطالب به

 ويكون الطريقة بأسهل مضموا وفهم تعلم يسهلم حىت. كلهم اإلسالم بدين يدينون
 تأيت القراءة تكون واملفردات القواعد إستخدام إىل بنظر ولكن. فعاال أكثر والتعلم التعليم

 الثاين الدرس من أكثر املفردات تستخدم األول الدرس يف القراءة هناك. برتتيب ليس
 بأن سلبية اثارا يؤثر هذا. أيضا والثالث الثاين من معقدة أكثر القواعد وتستخدم والثالث

  .يليها واليعرف األول يف الصعوبة يشعر
  

 ناحية السيكولوجيالتحليل من   .ج 
 أصبحت قد اللغة هذه. البسيطة اللغة يستعمل كتابال هذا السيكولوجية، ناحية ومن

 وباستعمال. عنها األجنبية اللغات لتعليم احلديثة العاملية الطريقة عليها تقوم اليت األسس من
 ىف طويال وقتا احملاضر ينفق وال الفهم ىف التفكري كبري إىل الطالب حيتاج ال سيطةالب اللغة

 الذين احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جامعة طالب أن إىل وبالنظر. املعىن شرح حماوالت
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 املدارس أو اإلسالمية، املعاهد أو اإلسالمية، املدارس من إما املختلفة املدارس من يتخرجون
 مدارسهم ألن الكتاب يف وجيمعها والصعوبة السهولة بني ما املواد باختيار فينبغي العامة،
  .خمتلفة السابقة

 بنمو موافقة الكتاب هذا تستعمله الىت الّلغة وهي  الكتاب ذاه لغة إىل الباحث ونظر
 وكذلك. ودينهم وبيئتهم يومهم ىف الطالب معرفة عن قريبا املوضوع كل كان ،الطالب نفس
 الكتاب هذا يف املقروئية املواد أكثر ألن .وقدرم الدارسني باستعداد موافقة تعليمه مادة

  .اإلسالم موضوع من تبحث
  

 ناحية التربية منالتحليل   .د 
أن لكل درس من الدروس املوجودة يف هذا الكتاب له عنصر تربوي مقدم لطالب. 

  وسيقتصر الباحث يف املواد الرئيسية األربعة. وهي:
القراءة: دف يف تقدمي القراءة زيادة املعارف واملعلومات املتعلقة مبعيشة الطالب   .1

خالق واملعاملة. وليس ذا قط بل هناك كاملسلمني مثل املوضوع املتعلق بالعقيدة واأل
األهداف السلوكية يعين بأن يعمل ويطبق الطالب ما يوجد يف القراءة يف احلياة 

 الواقعية.

مفردات: يهدف يف إعطاء املفردات أن يعرف الطالب معان الكلمات الصعبة حيت  .2
 يساعد يف فهم نصوص القراءة، ويزودهم يف مسرد املفردات.

ف يف تقدمي مادة القواعد حصول على مفهوم عن القواعد ما وراء القواعد: يهد .3
 اجلملة ويقدم لطالب كيف يركب اجلملة بالقاعدة الصحيحة.

التدريبات: يقصد ذه املادة أن ميتحن الطالب مبا وجدوا يف التعليم من فهم  .4
 النصوص ومعرفة يف املادة وتطبيق يف املفردات أو القواعد.

  

 اللغة التحليل من ناحية  .ه 

عند حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة يف "الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية 
للناطقني بلغات أخرى" أن اللغة تنقسم إىل أربعة نظم وهي نظام األصوات، نظام األشكال، 

  نظام الرتاكيب، ونظام املعىن. وكلهم ال بد من أن حيصلوا على مواقفه املعينة.
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كد يف تقدمي األصوات مع املعىن هلا يعىن يف أشكال الكلمة ألن من نظام األصوات تأ )1
املفضل يف تدريس اجلانب الصويت حماولة ربط احلروف بأصواا يف كلمات مألوفة واضحة 
املعىن وذلك لتمكني الدارس من تعرف ومتييز كلمات جديدة. وأما تدريس األصوات يف  

الكتاب يعد ملن حصل لغتهم العربية يف  غري موجودة ألن هذا 1كتاب العربية بسيطة 
 املرحلة املتوسطة صعودا إىل املرحلة املتقدمة يعين اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية.

يتضمن مجلة من املفردات  1من ناحية نظام األشكال أن كتاب العربية بسيطة  )2
مرتادفة ومتضادة.  املختلفة أنواعها. منها ذكر يف مسرد املفردات: اسم، فعل، مجع، مفردات

وهذا يدل على أن يف ذكر األشكال أو املفردات يستخدم عنصرا متنوعا وجيعل الطالب 
 سهل وسرعة التناول. 

أما يف نظام الرتاكيب أن هذا الكتاب تقدم لطالب اجلامعة بعض مواد الرتاكيب  )3
ذكر واملؤنث، األساسية عند حاجة الطالب مع إعطاء األمثلة يف البيان. وهي الكلمات، وامل

والنكرة واملعرفة، واملفرد واملثىن واجلمع، وحروف اجلر، واجلملة، واملبتدأ واخلرب، والفعل الالزم 
واملتعدي، ونائب الفاعل. ترتتب املوضوعات من الصغري إىل الكبري، ومن السهولة إىل 

عضاءها الصعوبة. وهي قبل أن يدخل إىل فهم النص العريب فال بد من معرفة الكلمات وأ
وأقسامها حيت تعلم مادة أكرب وأصعب منها يعىن مثل اجلملة. ولذلك هذا الكتاب تعترب 
 جيدا يف تقدمي مادة الرتاكيب ألا تقدم ترتيبا حسب املنطق يعىن من السهولة إىل الصعوبة.

من ناحية نظام املعين أن هذا الكتاب يقدم املعين الكامل املقدم يف نصوص  )4
 القراءة.

  

 ليل من الناحية الثقافيةالتح  .و 
املعلوم علما أن لكل النص التعليمي يتضمن اهلدف يف املعرفة أو السلوك أو الثقافة. ملن 

ثقافة إسالمية. وهذا يناسب باللغة  1والثقافة أو العادة اليت يقدمها كتاب العربية بسيطة 
لطالب يف حياته مبا العربية اليت كانت حتمل الثقافة اإلسالمية. لكي يعرف ويفهم ويعمل ا

وجده من نصوص القراءة. مثل موضوع القراءة: "إسالم والنظافة" يؤيت الطالب املعرفة على أن 
اإلسالم يعلم عن النظافة حيث سيعمل الطالب النظافة بعد قراءة هذا النص. وكما هو 

الم ومع املعروف أن طالب جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية جامعهم يدينون بدين اإلس
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هذا فاملناسب بأن يعطي مواد القراءة املتعلق بالثقافة اإلسالمية لكي يأكد على ذهنهم 
  ونفوسهم ا.

   
 مناسبة المادة بالمنهج المقرر  .ز 

قبل أن يقضي الباحث مناسبة املادة باملنهج املقرر، فيأخذ أوال بشرح مصطلح "تعليم اللغة 
" أحد مواد 1ة احلكومية. إن "تعليم اللغة العربية " يف جامعة واىل سوجنو اإلسالمي1العربية 

التعليم جبامعة واىل سوجنو. فتنقسم مواد تعليم جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية إىل املواد 
األساسية، واملواد العامة، واملواد اإلضافية. املواد األساسية هي اليت البد للطالب من أي قسم 

عددا ونوعا. أما املواد العامة هي املواد اخلاصة لكل قسم وصفتها  أن يأخذوها على وجه السواء
متفرقة لكل قسم. واملواد اإلضافية هي املواد اليت خيتارها الطالب لزيادة املعرفة واخلربة يف العلم 

مادة. تعترب مادة "تعليم اللغة العربية " من املواد األساسية اليت البد  20وعددها على األقل 
. 3، 2، 1ورها. وتنقسم هذه املادة إىل ثالث مراحل. وهي تعليم اللغة العربية للطالب مر 

  ولذلك كان اليوجد املنهج املقرر اخلاص له ولكن يوجد ختضري الدرس اخلاص.

" من ختضري الدرس 1من البيان السابق جيد الباحث أن بناء مادة "تعليم اللغة العربية 
العامة. ولذلك ميكن أن يقال أن املراد باملنهج هنا ختضري اخلاص وليس من املنهج للغة العربية 

فيقوم الباحث بطلبه يف بعض األماكن املمكنة بأخذه، منها يف . 1الدرس لتعليم اللغة العربية 
مكتب قسم تعليم اللغة العربية، و ألليث عاشقني املاجستري كمؤلف الكتاب، ومركز اللغة 

ىل سوجنو اإلسالمية احلكومية.  فوجده يف مكتب قسم تعليم والثقافة، ومكتب اإلدارة جبامعة وا
اللغة العربية يف اموعة "ختضري الدرس للمنهج يف كلية الرتبية جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية 
احلكومية". ويكتب هذا املنهج لكلية الرتبية. ولكن بعد أن يقوم الباحث املقابلة مع أستاذ 

يم اللغة العربية السابقة بسبب اإلام يف املنهج املستخدم. شجاعي الذي كان رئيس قسم تعل
فيجد أن رئيس مركز اللغة والثقافة السابق أستاذ إمام توفيق يطلب حتضري الدرس لتأليف 
الكتاب من كلية الرتبية. ولذلك كان الباحث حياول أن يقوم حتليل مناسبة مادة الكتاب 

  اىل سوجنو اإلسالمية احلكومية. بتحضري الدرس يف كلية الرتبية جبامعة و 
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احدي املواد الدراسية اليت تدرب الطالب يف املهارات اللغوية، هي  1إن تعليم اللغة العربية 
وتعقد هذه املادة يف القراءة وفهم املقروء لنصوص العربية مبوضوعاا املتنوعة وهي عما يتعلق 

" مواده عن نصوص 1"العربية بسيطة  بالعلوم اإلسالمية والقواعد واملفردات، وكان الكتاب
املقروء مبوضوعاا اإلسالمية، واملفردات، والقواعد، والتدريبات كما يشرح الباحث يف السابق. 
أما موضوعات القراءة  اليكتب يف ختضري الدرس عن أي موضوع معني، ومواد القواعد يف 

ل (الكلمات)، الدرس الرابع حتضري الدرس بعضه مناسب مبا يكتب يف الكتاب وهو الدرس األو 
  (املفرد واملثين واجلمع)، واخلامس (حروف اجلر)، والدرس السادس (اجلملة).

" املكتوبة يف 1" مناسب بصورة "تعليم اللغة العربية 1ولذلك الكتاب "العربية بسيطة 
  حتضري الدرس ملنهج كلية الرتبية عامة وغري مناسب بوحدة املادة املوجودة فيه.

  

 الكتاب ونقائصهمزايا   .ح 

 له املاجستري عاشقني أللليث 1 بسيطة العربية كتاب وكذلك ونقائص مزايا كتاب لكل

 : فهي الكتاب هذا مزايا أما ونقائص، مزايا

 العربية اللغة يف الطالب بقدرة املناسبة البسيطة اللغة املادة تقدمي يف الكتاب هذا يستخدم .1

 أو اإلسالمية، الثانوية واملدرسة اإلسالمي، املعهد مثل املختلفة، دراستهم خلفية إىل نظرا

 . العامة املدرسة

 الطالب دراسة مواد من القريبة البسيطة اإلسالمية القراءة موضوعات الكتاب هذا يأخذ .2

 .الكرمي والقرآن والنظافة، اإلسالم مثل السابقة

 .لكتابا صفحة آخر يف املوقع القاموس وهو املساعدة باملادة مكمل الكتاب هذا .3

 أو البيان يكون وقد. واإلستقرائية القياسية بطريقتني، القواعد بيان يف الكتاب يستخدم .4

 البداية يف األمثلة تكون قد العكس وعلى ،)القياسية( األمثلة بعده وتأيت البداية يف النظرية

 ).استقرائية( بعدها والنظرية
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 isy ‘al dho ma lodi nid ثلم. القواعد بيان يف (akronim) االقتصار الكتاب يستخدم .5

al، ،اإلسم يف التعريف" أل" وزيادة نداء، إضافة، موصول، ضمري، علم، إشارة . 

  : فهي الكتاب هذا نقائص أما

 ناحية من أما. اإلسالم مباحث يف أكثرها وهو التنوع ةناقص ةاملأخوذ اتاملوضوع .1

 .يكتب مل املعاصرة واملوضوعات تكنولوجيا، االجتماعية،

" املكتوبة يف 1" غري مناسب بوحدة مادة "تعليم اللغة العربية 1تاب "العربية بسيطة الك .2

 حتضري الدرس ملنهج كلية الرتبية من ناحية قراءته وقواعده. 

 أصعب األوىل القراءة مثل. القراءة يف والقواعد املفردات استخدام يف الصعوبة قدر اليرتتب .3

 .وقراءا مفرداا حيث من الثانية من

 إىل الكثري من وال. الكثري إىل القليل من يكتب ال وهو املفردات مسرد عدد يرتتب ال .4

 .معني غري ولكن القليل

 


