
 الباب الثاني

  نظرية الِوحدة وإعداد الكتب التعليمية بها
 

 مفهوم نظرية الوحدة  .أ 

 اللغة كنظام .1

كثري من التعريفات عن اللغة اليت ألقها الناس ال يشمل املعىن الشامل. عموما حيدد 

  الناس اللغة كما يلي:

  اللغة :  الكالم املقول أو املكتوب،

  اللغة :  ألة االتصال،

  والفعل والكلمات واألقوال وغري ذالك املدروسة يف املدرسة،اللغة : اإلسم 

  اللغة :  جمموعة املفردات،

  اللغة :  جمموعة القواعد.

والتعريفات املذكورة تبني عن بعض روح اللغة من وجودها ووظيفتها. واللغة حقيقة هي 

باستعمال . املقصود 1نظام الرمزي بوجود الصوت اليت يستعمل اتمع لالتصال والتفاعل

الكلمة النظام لتفريق بني اللغة ومقاطع هجائية اليت ال متلك املعىن. الرمز ميلك الفكرة 

  الثنائية أو العنصرين يعين الصغة واملعىن.

طرح الدكتور حممد علي اخلوايل أن اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 

ومن هذا التعريف يربز النقاط  2انسة.لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متج

  االتية :  

اللغة نظام يعين أن اللغة تبدي تنظيما معينا يف مستوياا الصوتية والفونيمية  .1

  والصرفية والنحوية والداللة.

 نظام اللغة االعتباطي، النظام الذي تبديه لغة ما ليس منطقيا والخيضع لتربيرات.  .2

 .نسان اللغة قبل أن يكتبهاساس صويت، تكلم اإليف األاللغة  .3

  .باملدلولاللغة رموز، فالكلمات رموز ملا تدل عليه، وليست  .4
                                                 

1 A. Akrom Malibary.LA.S، dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada 
Perguruan Tinggi Agama Islam, (Jakarta: Depag RI, 1976) hlm 19 

  15اليب تدريس اللغة العربية، بدون السنة) ص ، أساخلوايلحممد علي   2



  وظيفة اللغة نقل األفكار واملشاعر، وليس نقل األفكار فقط. .5

إذا كان املعلم أو املدرس يقوم أمام الفصل لتعليم اللغة العربية، فينبغي له أن يعلم 

ملفردات والكلمة البسيطة حىت الكلمة الطويلة، مث تالميذه باستماع أصوات اللغة، وتلفظ ا

كتابة -أى-يتبعه بفهم املعىن اجليد. وراء ذلك، يعلم املعلم أو املدرس مهارة الكتابة،

احلروف من تنظيمها يف أول أو يف وسط أو يف أخر كلمة حىت إلقاء الراءي والشعور 

  بالكتابة.

عربية تظهر مبوجود تعليم األصوات، من التصوير املذكور، أن عملية تعليم اللغة ال

واملفردات، والرتاكيب، والكتابة. من نظام األصوات صدرت احملادثة واالستماع. ومن نظام 

املفردات صدر علم الصرف. ومن نظام الرتاكيب صدر علم النحو. ومن نظام الكتابة 

  صدر اخلط، اإلمالء، واإلنشاء التحريري.

اللغة هي نظام بأجزاء النظامها. وأجزاء النظام تتكون كما هو املعروف يف علم اللغة، 

لذالك، اللغة كنظام تتكون من  3من األصوات، املفردات، الرتاكيب، واهلجاء (الكتابة).

العناصر الوظيفية اليت تدل على الوحدة ال ميكن التفريق بينها. إمهال إحدى العناصر من 

 .4النظام، يسبب اإلخالل واملنع للعناصر األخرى

 سلسلة نظرية الوحدة .2

تطبيق تعليم اللغة العربية يف املعاهد، واملدارس، حىت اجلامعة اإلسالمية وغري ذلك 

بإندونسيا، أكثرها تستخدم طريقة القواعد والرتمجة. وطرح أكرم ماليباري برهانا من 

  5خصائص تعليم اللغة العربية اليت تستخدم بإندونيسيا منها :

  للغة من املعلم وحفظ القواعد من التالميذ.إعطاء البيان بقواعد ا .1

  حفظ املفردات املعينة مث ينظمها القواعد املستعملة. .2

أنشطة الرتمجة من اللغة العربية إىل لغة التالميذكثرية، ولكن الرتمجة من لغة التالميذ إىل  .3

  اللغة العربية قليلة.

  ال يوجد التدريب باستخدام مهارة اللسان. .4

                                                 
3 Malibary.LA.S، dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam, hlm 108 
4 Ahmad Izzan, M.Ag, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora, 2007) hlm 94 
5 Malibary.LA.S، dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam, hlm 104 



 السمعية والبصرية لعملية التعليم.مل يستخدم الوسائل  .5

الفشل يف تعليم اللغة العربية باندونيسيا يسبب بطريقة القواعد والرتمجة اليت تؤثر  

  كما يلي :

 تعليم اللغة العربية مفرق بني أجزائها منذ بدايته وال ميثل على أن اللغة كنظام. .1

 6 التم بنظام األصوات كأساس مهارة االستماع والكالم. .2

يعلم تعليم اللغة العربية ال 1973اهلدف من املنهج سنة حلقيقة الواقعة و من ا

بالنسبة إىل ذلك حيتاج التعليم إىل املدخل أو الطريقة و باحملادثة.  إجيابيافحسب بل سلبيا 

مبعىن ، اجلديدة اليت يستنبط يف املنهج باستخدام الطريقة اإلمجالية املشهور بنظرية الوحدة

وهذا الرأي الذي طرح مكيت علي كوزير الشؤون  7بية يعلم وحدة مرتابطة.تعليم اللغة العر 

  الدينية يف ذالك العصر.

 تعريف نظرية الوحدة .3

  التعريفات من املعاجم عن النظرية والوحدة :

 8النظرية هي مجلة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا دف إىل ربط النتائج باملقدمات.  . أ

   9جلمايل أو القصصي بني أجزاء األثر األديب املكتمل.الوحدة هي الرتابط املنطقي أو ا

الوحدة هي ضد الكثرة /  10النظرية هي قضية حمتاجة إىل برهان الثبات صحتها.  . ب

  11الوحدة الفكلية.

النظرية هي الرأي الذي يتأسس على االستقراء واالكتشاف تأكيدا بالبيانات   . ت

  .13الوحدة هي االحتاد، األحد، املفرد 12واالستدالل.

                                                 
6 Malibary.LA.S، dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam. hlm 10 
7 Malibary.LA.S، dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam. hlm.105 
) ص 1984. (بريوت: مكتبة لبنان، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبكامل املهندس، و  جمدي وهبة  8

413.  
  .430ص  ،املصطلحات العربية يف اللغة واألدب معجم وهبة وكامل،   9

  817) ص 1976، (بريوت: دار املشرف، ، املنجد واإلعالملويس معلوف  10
  890عالم، ص معلوف، املنجد واإل  11

12 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 
1444 

13 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1231 



املراد ا يف تعليم اللغة العربية من عبد العليم إبراهيم هو أن ننظر إىل اللغة 

. ومناسبة إىل 14العربية، على أا وحدة مرتابطة متماسكة، وليست فروعيا مفرقة حمتلفة

ذالك قال أمحد عزا عن مفهوم نظرية الوحدة على أن اللغة كنظام تتكون من العناصر 

. وقال حممود يونس إن اللغة العربية تعلم  15لوحدة ال ميكن تفريقهاالوظيفية اليت تدل على ا

  كوحدة متماسكة، ال تفرق على أجزاء متفرقة. 

أن نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية تم بإلقاء املادة الدراسية إمجاال. نظرية 

لم اللغة الوحدة التشدد يف تعليم عن اللغة بل تشدد يف كفاءة استعمال اللغة. يعين يع

  العربية اليعلم عن اللغة العربية.

: األوىل التعليم يؤسس باملوضوع أو  16ويف تطبيق تعليم بنظرية الوحدة طريقتان

نص القراءة، وانطلق من نص القراءة فهم املفردات، فهم النص وحتليله، فهم األصوات 

يؤسس بنص القراءة،  اللغوية بالقراءة اجلهرية، احلوار باملوضوع املناسب، تدريب الكتابة

  فهم النص السماعي بنص القراءة، فهم الرتكيب أو القوائد يف النص.

الثانية التعليم يأسس باحلالة أو النص احلواري، وانطلق من النص احلواري تطبيق 

النص احلواري حىت احلوار التحريري، تدريب التلفظ وتفريق األصوات املعينة، تدريب 

اري إىل نص القراءة، فهم نص القراءة أو النص السماعي، وحبث الكتابة بتغري النص احلو 

  الرتكيب أو القوائد يف النص احلواري.

                                                 
  50) ص. 1119املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية. (بريوت: دار املعارف، يم، هالعليم إبراعبد  14

  
15 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.hlm. 94 
16 Ahmad Fuad Effendy, dkk, Metode dan Tehnik Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: 2002) hlm. 83 



 أسس نظرية الوحدة في تعليم اللغة .4

  .17تعتمد نظرية الوحدة يف تعليم اللغة على أسس نفسية، وأسس تربوية، وأسس لغوية

 فمن األسس النفسية:

لشوقهم، ودفعا للسأم وامللل عنهم وذلك  أن فيها جتديدا لنشاط التالميذ، وبعثا .1

 لتنوع العمل وتلوينه.

وفيها نوع من تكرار الرجوع إىل املوضوع الواحد، لعالجه من خمتلف النواحى،  .2

 ويف التكرار تثبيت وزيادة فهم.

ونظرية الوحدة تقضي بفهم املوقف الذى ميثله املوضوع فهما كليا أوال مث االنتقال  .3

جزاء، وهذا يساير طبيعة الذهن يف إدراك األشياء بعد ذلك إىل فهم األ

 . وهذا مناسب بنظرية غستالط.18واملعلومات

وأما  19" الكلية أفضل من أجزائها "فهي (Gestalt)أما نظرية غستالط 

  نظرية غستالط فهو:أسس التعلم عند 

 التعلم يبىن على الكلية .1

 كامالاملتعلم هو كلية، تربية الطالب تصميم كل شخصية الطالب   .2

 التعلم إدراك الفهم .3

 التعلم يبىن على اخلربة .4

 التعلم عملية التنمية .5

 التعلم عملية مستمرة .6

 .20التعلم أشد ناجحا حني يتعلق برغبة الطالب وغرضه .7

  ومن األسس الرتبوية:

 أن فيها ربطا وثيقا بني ألوان الدراسات اللغوية. .1

                                                 
  50ص  .اللغة العربية ياملوجه الفين ملدرسعبد العليم إبراهيم،    17
  51ص  .اللغة العربية ياملوجه الفين ملدرسعبد العليم إبراهيم،   18

19  S. Nasution,  Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 68 
20  Nasution, Asas-Asas Kurikulum, hlm. 72 



ال، اليطغى فيه لون ضمان للنمو اللغوى عند التالميذ منوا متعاد-كذلك- وفيها .2

على اخر، ألن هذه األلوان مجيعها تعاجل يف ظروف واحدة، ال تتفاوت فيها 

 .21محاسة املدرس أو إخالصه أو غري ذلك من عوامل

  وأما خصائصها فهي:. Brood Unitالدرس الذي يصنف بالكلية مشهور بـ 

 الوحدة هي كلية .1

 الوحدة حتذف أحداد الدرس .2

 ل احلديثة عن كيفية التعلم (بين على رغبة الطالب)الوحدة تبين على األقوا .3

 الوحدة تبين على احتياج الطالب .4

 الوحدة حتتاج إىل وقت طويل .5

  )Life Centeredالوحدة تتعلق باحلياة ( .6

 الوحدة تستكشف املتعلم على شكل طبيعي .7

 يف الوحدة املتعلم يقوم على الواقعة املشكلة .8

 الفرصة للتعاون بني التالميذ الوحدة يقدم تنمية االجتماعية، إعطاء .9

  .22. الوحدة مشروعة بني املعلم واملتعلم10

  ومن األسس اللغوية:

أا مسايرة لالستعمال اللغوي، ألن استعمال اللغة يف التعبري الشفوي أو 

الكتايب إمنا صدر يف كالم أو يف كتابة عن الثقافة اللغوية وحدة مرتابطة، مبعىن ال 

ليمد باملفردات اليت حيتاج إليها، مث يستشري القواعد، ليفهم   يستشري القاموس أوال،

كيف يؤلف اجلمل، ويضبط الكلمات، بل يتم التعبري بصورة سريعة فيها تكامل 

  وارتباط.

                                                 
  51ص  .املوجه الفين ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،   21

22 B. Suryosubroto, Tata Laksana Kurikulum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) 
hlm. 6 



 المواد التعليمية وأهميتها  .ب 

 إلقاء البيان منالتالميذ على ال يعتمد  هام لعملية التعليم وا املواد التعليمية هلا دور

وأن مصادر املواد التعليمية متنوعة  بأنفسهم.ولكن يستطيعون أن يتعلموا بيانا واضحا، م املعلّ 

  األفالم.و الشريط، و منها الكتاب املدرسى، 

املواد التعليمية هي املادة التعليمية  أنّ ) Pannen( فانني ندمفهوم املواد التعليمية ع

) هي ما حتتوي Kemp( كيموعند  لميذ.  يستعملها املعلم والتاليت ترتكب تابعا تنظيما اليت

عبد ايد على  ند.  وع)Attitude(أو موقف  )Skill() أو مهارة  Knowledge(علم  على

مكتوبة كانت أو غري  أن املواد التعليمية هي كل ما يستعمله املعلم يف عملية التعليم

 جدانيةو من معرفة و ون هي املواد الىت تتكالعربية فأما املواد التعليمية للغة و  23.مكتوبة

  24نظام خاص ويستعملها املعلم والتلميذ يف عملية التعليم.بتتبع  نفسية حركيةو 

تابعا على نظام من العوامل املذكورة على املواد  تويحي املدرسيكتاب المن املذكور أن 

وسائل ألقى عبد الوهاب رشيدي نقل من سوفرنو أن ال .مقرر فيقال باملواد التعليمية وإّال فال

واملادة (حاسوب برجميات)   hardwareالتعليمية انضمام من الوسيلة (عتاد احلاسوب)

software.25 .واملقصود هنا أن الكتاب هو عتاد احلاسوب واملادة هي حاسوب برجميات  

كل ما  يفإذن، املواد التعليمية إحدى العناصر األساسية يف عملية التعليم ألا تتكون 

ميذ. قامت املواد التعليمية مقاما هاما سواء كانت للمعلم أم للتالميذ وا اليقدمه املعلم للت

  تسهله يف تقومي عملية التعليم.و يعلم املعلم تنظيما 

  عناصر المواد التعليمية )1

املواد التعليمية تتكون من العناصر املتنوعة لتساعد العملية التعليمية واحلصول على 

 :ومهاعامني  يننصر ع إىل تنقسمو  الغاية املرجوة.

                                                 
23 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007) hlm 174  
24 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2008) hlm71 
25 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab.(Malang: UIN 

Malang Press, 2009) hlm 26 



 المادة األساسية .1

أساسي الذي حيتوي على األخبار أم املوضوع اليت جزء املادة األساسية هي 

   .26على الكتاب املدرسي غالبا هايستخدمها املعّلم، و شكل

  كتاب املدرسي تتكون مما يأيت :لل املادة األساسية نّ إقال القامسي 

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

قواعد الرتكيب اللغوية، سواء أصيغت باللغة العربية أم بلغة التالميذ، وتوضع بعد  )2

  النص األصلي، يف بداية كل مترين أو بنهاية الكتاب.

 متارين، يؤديها التالميذ بإشراف املدرس وتقوميه. )3

 حيتوى كشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات واملفردات والرتاكيب اللغوية اليت )4

 عليها.

مسرد باملفردات سواء أكان ذلك بالعربية أم بلغة التالميذ وسواء أوضعت مواده  )5

 27يف هوامش أم ال.

 المادة المساعدة  .2

أما املادة املساعدة فهي كل ما يساعد للحصول على املادة األساسية يف 

  : تنقسم إىل ستة أنواع وهيو املكتوبة.  أم غري كانت مكتوبةلتعليم، عملية ا

  املعجم )1

سواء أكانت معاجم ثنائية  ،مال ميكن تعليم لغة ثانية من غري معاج

  28.أم معاجم أحادية اللغة ةاللغ

 كتاب التمارين التحريرية )2

وهذا الكتاب عبارة عن جمموعة من التمارين املتدرجة الىت ختصص كل 

  29جمموعة منها بدرس أو قسم معني من دروس املادة االساسية أو أقسامها.

 )LKS(ي هذا الكتاب بورقة التدريبات مس

                                                 
26 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab,  hlm. 80 

، (الرياض : عمادة الشؤون اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى، علي حممد القامسى  27

  102- 101) ص 1979جامعة الرياض،  - املكتبات

 102، ص لعربية للناطقني باللغات األخرىيف تعليم ا حديثة اجتاهاتعلي حممد القامسى،  28

 103، ص يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى حديثة اجتاهاتعلي حممد القامسى،  29



 كتاب التمارين الصوتية )3

أما تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة لالتصال املنطوق، فيحتاج 

  لتالميذ على مساعها والتحدث ا.إىل تدريب ا

 كتاب املطالعة املتدرجة )4

قني إن الكتاب املدرسي ال يكفي وحده يف تعليم اللغة العربية لغري الناط

ا بل حيتاج معه إىل كتاب مساعد يأخذ مفردات الكتاب املدرسي وتراكيبه 

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 

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

 .الىت حتتاج إىل مزيد من اجلهد

 مرشد املعلم )6

هو الكتاب الذي يرشد املعلم إىل أفضل سبل استخدام  هذا الكتاب

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

 املدرسي.  عليها الكتاب

  أنواع المواد التعليمية )2

 30أربعة أنواع، وهي :إىل تتقسم املادة التعليمية 

 املادة التعليمية املكتوبة ( الكتاب املدرسى، املقالة ، الصورة وغري ذلك ) .1

  املادة التعليمية السمعية ( الشريط ، املذياع وغريمها) .2

 فالم وغريه )األاملادة السمعية و البصرية (  .3

 )Interaktif( التفاعلية املادة .4

 

                                                 
30 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm.174 



 

 إعداد المواد التعليمية أسس )3

النظريات متفقة بتم الرتبية احلديثة بالكتاب التعليمي وإقامتها على أسس 

  عداد املواد التعليمية فهي كما تلي:إلأما أسس و   31.الرتبوية احلديثة
 

 س الثقافي واالجتماعيااألس .1

عداد املواد التعليمية لتعليم إلأساس اجلانب الثقايف ك منعند الغايل واحلميد 

: مفهوم الثقافة بوجه عام ومفهوم الثقافة اآلتية وهيالعربية لغري الناطقني النقاط 

عالقة الثقافة بتعليم العربية لغري الناطقني و خصائص الثقافة، و اإلسالمية بوجه خاص، 

كتب تعليم العربية لغري   األمور الىت ينبغى مراعاا عند إعداد احملتوى الثقايف ىفو ا، 

عن عالقة الثقافة واحلضارة مبراعاا عند إعداد املادة  البحثوهذا  32.الناطقني ا

  التعليمية لغري الناطقني ا.

 اليعرب اإلنسان عن الثقافة باللغة اللغة عنصر أساسى من عناصر الثقافة، 

فة، وهي الوسيلة األوىل يف ميكن أن يتحدث اللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقا

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، 

تمع الذي عرف على حضارة اتدارس اللغة األجنبية أن يفينبغي لكل مولذلك قيل : 

ن تعلم ألكافيا يعصمه من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، و  يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا

  33.لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة

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

  .34ماملفردات واجلمل مبعزل عن ثقافة اتمع العريب املسل
                                                 

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

  19الغاىل، بدون سنة ) ص 

  19. ص أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ،الغاىل  32

  24. ص إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية أساس  ،الغاىل  33

  24. ص ة لغري الناطقني بالعربيةأساس إعداد الكتب التعليمي  ،الغاىل  34



  35:يطعيمة، فه عند أما املادة التعليمية للدرس اللغة العربية لغري الناطقني ا

  . ىف املطعم11    البيانات الشخصية  .1

  . اخلدمات12      السكن .2

 . البلدان واألماكني13      العمل .3

 . اللغة األجنبية14      وقت الفراغ .4

 . اجلو15      السفر .5

 . املعامل احلضرية16    العالقات مع اآلخرين .6

 . احلياة االقتصادية17  ناسبات العامة واخلاصةامل .7

 . الدين والقيم والروحية18    الصحة واملرض .8

 . االجتاهات السياسية والعالقات الدولية19    الرتبية والتعليم .9

   . العالقة الزمانية واملكانية20      ىف السوق .10

ب ومن املوضوعات الثقافية الىت ينبغي على املؤلف أن يقدمها للدارسني األجان

 36املوضوعات اآلتية كان من أمهها :

 مفهوم اإلسالم وأركانه .1

  حول القرأن الكرمي .2

 السنة النبوية (تعريفها،تدوينها، مكانتها ىف اإلسالم) .3

 سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم .4

 قصص األنبياء .5

 مصادر التشريع اإلسالمي .6

 العالقة بني اللغة العربية واإلسالم .7

 .محقوق الزوج والزوجة ىف اإلسال .8

جتماعي اعند إعداد كتاب لتعليم العربية لألجانب فينبغي أن يكون له طابع و 

  .37وثقايف إسالمي
 

                                                 
35  ِ◌Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab. hlm 98-99 

  25. ص أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ،الغاىل  36

  26. ص أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ،الغاىل  37



  س السيكولوجيااألس .2

بداية من العموم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا ىف عملية التعليم، وأنه 

هو اهلدف من عملية التعليم، فما قامت هذه العملية إال من أجل حتقيق  ايةو 

ينة لدى املتعلم، ومن مث فإن معرفة خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد أهدف مع

  مطلبا ضروريا عند إعداد حمتوى املنهح الدراسي.

ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن 

األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية 

دة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذى ينبغى الواح

  38.مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية

  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

ثري ىف الدارس التفكري ويساعد على تنمية مبا يساعده على اكتساب اللغة أن ي .3

 األجنبية (العربية)

 أن تبىن املادة التعليمية وفق استعدادات الدارسني وقدرام .4

 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغبام ويناسب ميوهلم .5

كبري ىف غري الهو أن يراعى عند التأليف املرحلة العمرية الىت يؤلف هلا، فالصغري  .6

 اكتسابه للغة األجنبية

 أن يراعى التكامل ىف املادة بني الكتاب األساسي ومصاحباا .7
 39 أن يعني الكتاب على تكوين االجتاهات والقيم املرغوب فيها لدى الدارسني. .8

 
 س اللغوي والتربويااألس .3

                                                 
  28 . صعليمية لغري الناطقني بالعربيةأساس إعداد الكتب الت  ،الغاىل  38

  34 . صأساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ،الغاىل  39



أصوات ومفردات وتراكيب  واملقصود ذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من

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

  .40للدارسني، ومدى سهولة أو صعوبة تلك املادة للدارسني

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

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

  مادة التعليم. 

هي اللغة العربية و تفق الغايل وطعيمة أن اللغة اليت ينبغي أن تقوم عليها املادة ا

الفصيحة املعاصرة. ونأخذ من فصحى الرتاث ألفاظها السهلة البسيطة واملألوفة 

زاد الغاىل اللغة الفصيحة املعاصرة   .41الشائعة املتواترة االستخدام يف احلياة احلديثة

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

ألن تعلم اللغة و . 42يكتب ا ىف الصحف واالت وغري ذلك من وسائل اإلعالم

  .العامية الميكن الدارس من معرفة أصول اللغة تارخيا وأسلوبا

هداف املرجوة لعملية لأليت تقوم عليها ىف مادة التعليم مطابق اللغة الو 

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

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

  43:االتعليمية للغة العربية لغري الناطقني ا، فمنه

  ن تعتمد املادة اللغة العربية الفصيحة لغة هلاأ  .أ 

  أن تعتمد املادة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة  .ب 

  أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلروف  .ج 

 أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم  .د 

 .أن تتجنب املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال  .ه 

                                                 
  35. ص أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ،الغاىل  40

،(جامعة أم   بلغات أخرىالكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني، حممود كامل الناقة و رشد امحد طعيمة    41

  62) ص 1983قرى : مكة املكرمة ، 

  37. ص أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ،الغاىل  42

  65-64، ص الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة و رشد امحد طعيمة  43



اليت الميكن إغالهلا عند إعداد املواد التعليمية هنالك بعض املبادئ الرتبوية 

   44األساسية ومنها:

  األهداف  .1

ذلك أنه ينبغي أن تنطلق املادة التعليمية من أهداف تعليمية حمددة 

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

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

  املتعلم.

 ختباراتالتدريبات واال .2

حيث اليتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن جمموعة من 

 التدريبات املتنوعة اليت تتناول مجيع املهارات املقدمة وتعمل على تنميتها وتثبيتها

واستخدامها، وأيضا جمموعة من االختبارات اليت تقيش حتصيل الدارس وتكشيف 

 عن مدى تقدمه ىف التعليم.

 الوسائل التعليمية .3

تقدمه من وسائل تعليمية  عادة ما تقاش جودة املادة التعليمية مبقدار ما

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

 وبإضافة وسائل جديدة.

 املصاحبات .4

ساسية ىف الكتاب من واملقصود ا مايصاحب املادة التعليمية األ

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

مهما ومكمال للمادة األساسية األصلية، وإمهاهلا يعرب نوعا  أاملصاحبات تعترب جز 

 وكفايتها. من القصور ىف إعداد املادة التعليمية وىف مشوهلا

 موضع املادة التعليمية .5

خرباء ىف اللغات  ادة أن يشرتك ىف وضع املادة التعليميةوهنا يفضل ع

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

  إخراج الكتب بل وأيضا مدرسون أكفاء.

                                                 
  55، ص الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، د طعيمةحممود كامل الناقة و رشد امح  44



  

 عامة في اختيار مادة الدرس  مبادئ )4

يار مادة الدرس رأى الدكتور حممد عبد القادر أمحد أن بعض مبادئ عامة يف اخت

  45 اليت جيب مرعاا منها :

 : أن تكون صحيحة من ناحية الفكرة و األسلوب.  صحة املادة  .1

 : أن تكون مناسبة لعقول التالميذ من حيث مستواها ولوقت احلصة.  تناسب املادة .2

: أن تكون مرتبطة حبياة التالميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها، وربط مادة   ارتباط املادة .3

 اجلديد مبادة الدرس القدمي أو ربط موضوع الدرس بغريه من موضوعات املادة.الدرس 

 : جيب أن ترتيب املادة ترتيبا منطقيا حبيث يبىن كل جزء على سابقه.  ترتيب املادة  .4

 : أن تقسم مادة املقرر إىل وحدات توزع على أشهر السنة.   تقسيم املادة .5

ة، وهذا زيادة من الدكتور حممود علي : أن تكون جارية مع منهج الدراس  جري املادة .6

 46السمان.

 

 شروط المواد )5

  وشروط املواد عند حممود يونس وقاسم بكر هي:

 جيب أن تكون املادة مالئمة للزمان. .1

 جيب أن تكون املادة موثوقة بصحتها. .2

جيــــــــــب أن تكــــــــــون املـــــــــــادة مالئمــــــــــة مبــــــــــدارك التالميـــــــــــذ وســــــــــنهم ال هــــــــــي بالصـــــــــــعبة  .3

 هولة تذهب بفائدة تعويد التفكري.اليت يتعسر فهمها والهي بالس

ينبغــــــــــــي أن تكــــــــــــون املــــــــــــادة خمتــــــــــــارة بقصــــــــــــد أن تفيــــــــــــد التالميــــــــــــذ ال لتظهرمقـــــــــــــدار  .4

 معارف املدرس. 

ـــــــــا ومقســـــــــمة إىل أقســـــــــام مـــــــــع  .5 ـــــــــا عقلي ـــــــــدرس مرتبـــــــــة ترتيب جيـــــــــب أن تكـــــــــون مـــــــــادة ال

 .47وجوب إمتام جزء وإتقانه قبل البدء يف اجلزء الذي يليه

                                                 
  21) ص 1978. (القاهرة: مكتبة النهضة، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،   45
  80) ص 1983.( دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةعلي السمان،  حممود 46
   11) ص 1975، الرتبية والتعليم. (فونورغو: املعهد العصري دار السالم, ، قاسم بكريونسحممود  47



  

  يمية المكتوبةعناصر في تصنيف المادة  التعل )6

  جيب يف املادة التعليمية املكتوبة عناصر اليت يهتم املؤلف بتصنيفها ومنها :

 ثبات على مبدأ، أن تكون ثباتة يف كتابتها. .1

والطريقة  الشكل، يعين الشكل يف كتبتها من اختيار العمود، وتفصيل املادة .2

 املختلفتني.

 التنظيم، يصنف باألخبار عن املادة. .3

 غ كل باب بالكيفية املختلفة حيث تكون جذابة.اجلذابية، يبل .4

 قياس احلروف .5

 48 اال الفراغ أو اال للصور، ليكون التالميذ اسرتاحا من القراءة. .6

  المنهج المدرسي المقرر في المدرسة الثانوية بأندونيسيا  .ج 

 ثانويةاملنهج املدرسي املقرر يف املدرسة الكتب يأن إىل تاج الباحث حي، املذكورمن و 

  .سابعللصف ال باندونيسيا

ه املعلم واملتعلم، أو املضمار الذى يسريان فيه بغية علي املنهج هو الطريق الذي يسلك

الوصول إىل األهداف الرتبوية التابعة من الرتاث املرتاكم. فيعرفون املنهج بأنه تتابع اخلربات 

فال و الكبار بوسائل تفكري املمكن حصوهلا واليت تضعها املدرسة من أجل الرتبية وذيف األط

  .49وأعمال اجلماعة

واملنهج هو عنصر أساسي من عناصر العلمية التعليمية، إن مل يكن صلبها، والسبب 

ىف ذلك أنه يقدم توصرا شامال ملا ينبغي أن يقدم للتالميذ من معلومات، وما جيب أن يكتسبه 

أن املنهج يرتجم بالفعل من مهارات، وما ميكن أن ينمى لديه من قيم واجتاهات. كما 

الىت  األهداف العامة للرتبية، ويقرتح اخلطوات الىت تيسر للمجتمع أن يبىن أفراده بالطريقة

  .50الذي يقدم للتالميذ يف مادة معني Silabusيريدها. كان يقصد باملنهج قدميا املقرر الدراسي 
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  60 -  59) ص 1986العلوم الثقافة، إبيسكو، 



درسي يشمل أنواع وهو ىف امليدان امل ا أن املنهج الدراسى هو خطة العملومعىن هذ

  . 51اخلربات والدراسات الىت توصلها املدرسة إىل التالميذ

نظرا إىل تلك املعارف املختلفة، فاملقصود من املنهج الدراسي هو خطة الطريقة أن 

  فلذا املنهج هو كل اخلطوات للحصول على األهداف. .52يسلكه الرتبويون لتحقيق أهدافهم

يف اندونيسيا هو املنهج الدراسي ملستوى املرحلة  أما املنهج الدراسي مستعمل اليوم

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan وزير الشؤون الدينية ، ويكمل هذا املنهج بتقرير

   PERMENAG no 2 th 2008/ 2008سنة  2اإلندونسية منرة 

  53فيه، فهي:) Standar Kompetensi Lulusan(وأما كفاءة التخرج املعيارية 

 ستماعاال .1

باستماع (الرأي واحلوار البسيط) عن شخصية يفهم  حماضرة الكالم يستطيع أن 

يف  النشاطات ،ساعة، النشاطات يف املدرسة، البيت، األسرة، سؤال العنوانالالنفس، 

 .البيئة حولينا ، املناسبات الدينية ، واية، اهلهنة، املالبيت

 الكالم .2

عن  قصة واحملاورةبال ة، واألخباررأي، الشعور، احلرب ال الفكرة،يلقى يستطيع أن 

 ،سؤال العنوان، الساعة، النشاطات يف املدرسة، سرةاأل بيت،، الشخصية النفس

 .البيئة حولينا ،املناسبات الدينية ، واية، اهلهنة، امليف البيت النشاطات

 القرأة .3

البسيط، باستماع واستقراء  النص املكتوب أو احلوارأنواع  يفهم  يستطيع أن

سؤال العنوان، الساعة، ، سرةاأل بيت،، الشخصية النفسعن  شاف موضوع التفكريواكت

البيئة  ،املناسبات الدينية ، واية، اهلهنة، امليف البيت النشاطات ،النشاطات يف املدرسة

 .حولينا

 الكتابة .4

                                                 
 35ص.  املوجه الفين ملدرس اللغة العربية الطبعة العاشرة ،عبد العليم إبراهيم  51

  
  59. ص. ، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأسالبه، طعيمة  52
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عن األفكار  الفكرة، الرأي، الشعور، اخلربة، واخلرب بكتابةيلقى يستطع أن 

 ،سؤال العنوان، الساعة، النشاطات يف املدرسة، سرةاأل بيت،، الشخصية النفس

  .البيئة حولينا ،املناسبات الدينية ، واية، اهلهنة، امليف البيت النشاطات

) Kompetensi Dasar( ) و الكفاءة األساسيةStandar Kompetensiوأما الكفاءة املعيارية (

  : 54هيف  األوىل توىسامل ثانويةباملدرسة ال سابعللصف ال

  الكفاءة األساسية  الكفاءة املعيارية
  ستماعاال .1

ا كــــــــــان أو نثــــــــــر  يفهــــــــــم اخلــــــــــرب الكالمــــــــــي

ن التعـــــــــــــــــارف عــــــــــــــــ ا  إســــــــــــــــتماعاحــــــــــــــــوار 

  .  بيئة املدرسةو 

ـــــــارة (  قـــــــقحي 1.1 أصـــــــوات احلـــــــرف اهلجائيـــــــة والعب

ــــــة، أو الكلمــــــة،  الكــــــالم ) عــــــن التعــــــارف اجلمل

  .املدرسةو 

تعـارف المن النص اللساين عـن  رباخل كتشفي 1.2

  .املدرسةو 

ـــــــرأي يف حماضـــــــرة الكـــــــالم أو احلـــــــوار  1.3 يفهـــــــم ال

  البسيط عن التعارف واملدرسة.

 الكالم  .2

الفكـــــــــــــرة، والشـــــــــــــعور، واخلـــــــــــــربة يلقـــــــــــــى 

نثــــــــــــرا كــــــــــــان أو حــــــــــــوارا بســــــــــــيطا عــــــــــــن 

  التعارف و بيئة املدرسة.

  يفعل احملاورة عن التعارف واملدرسة. 2.1

عـــن التعـــارف  رب لســـانا بكـــالم بســـيطاخلـــ بلـــغي 2.2

  املدرسة.و 

 لقراءةا .3

 كـــــــــــان  يفهـــــــــــم الـــــــــــنص املكتـــــــــــوب نصـــــــــــا

و عــــــــــــن التعــــــــــــارف  بســــــــــــيطا حــــــــــــوارا وأ

  بيئة املدرسة.

اجلملة،  ،الكلمةحرف اهلجائي، يلفظ  3.1

وصوابا عن جيدا والنص املكتوب  ،الكالم

  املدرسة.التعارف و 

قق الكلمة، اجلملة، الكالم، والنص حي 3.2

 املكتوب البسيط عن التعارف واملدرسة.

نص الوالرأي عن املعىن والفكرة  كتشفي 3.3

  البسيط عن التعارف واملدرسة. املكتوب

البسيط عن  والكالم ، اجلملة،يكتب الكلمة 4.1 الكتابة .4
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الفكــــــــــــــرة، الشــــــــــــــعور، اخلــــــــــــــربة، يلقــــــــــــــى 

و بيئـــــــــة كتابــــــــة عــــــــن التعــــــــارف ب واخلــــــــرب

  املدرسة.

  التعارف واملدرسة.

عن يكتب الكلمة، اجلملة، والكالم البسيط  4.2

  املدرسة.التعارف و 

وضوع يستخدام الرتاكيب (املبتدأ واخلرب) واملبتدأ يشتمل على (ضمري مفرد وإشارة مفرد) امل

  ن, وأدوات اجلر.الو ، األاتواخلرب يشتمل على الصف

الثاىن   توىسامل ثانويةباملدرسة ال ألساسية للصف السابعوأما الكفاءة املعيارية و الكفاءة ا

  :55فهي

  يةالكفاءة األساس  الكفاءة املعيارية

  ستماعاال .1

 حوارا كان نثر  يفهم اخلرب الكالمي

استماعا عن بيئة البيت، األسرة، وعنوان 

  . املنزل

أصــــــوات احلــــــرف اهلجائيــــــة والعبــــــارة (  قــــــقحي 1. 1

البيـــــــت، الكـــــــالم ) عـــــــن اجلملـــــــة، أو الكلمـــــــة، 

  األسرة، والعنوان.

البيــت، مــن الــنص اللســاين عــن  رباخلــ كتشــفي 1.2

  .األسرة، والعنوان

هم الرأي يف حماضرة الكالم أو احلوار يف 1.3

  البسيط عن البيت، األسرة، والعنوان.

 الكالم  .2

الفكرة، الشعور، واخلربة نثرا كان أو يلقى 

حوارا بسيطا عن بيئة البيت، األسرة، 

  .وعنوان املنزل

البيت، األسرة، عن يفعل احملاورة عن التعارف  2.1

  والعنوان.

البيت، عن  بسيطرب لسانا بكالم اخل بلغي 2.2

  األسرة، والعنوان.

 القراءة .3

 حوارا وأ كان  يفهم النص املكتوب نصا

بسيطا عن بيئة البيت، األسرة، وعنوان 

  .املنزل

اجلملــــــــة،  ،الكلمــــــــةحــــــــرف اهلجــــــــائي، يلفـــــــظ  3.1

عـــن  وصـــواباجيـــدا والـــنص املكتـــوب  ،الكـــالم

 البيت، األسرة، والعنوان.

ــــــــة، الكــــــــالم، واحي 3.2 لــــــــنص قــــــــق الكلمــــــــة، اجلمل

البيـــــــــت، األســـــــــرة، عـــــــــن  املكتـــــــــوب البســـــــــيط

 والعنوان.
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ـــــرأي عـــــن  كتشـــــفي 3.3 ـــــاملعـــــىن والفكـــــرة وال نص ال

البيـــــــــت، األســـــــــرة، عـــــــــن  البســـــــــيط املكتـــــــــوب

  والعنوان.

 الكتابة  .4

 الفكرة، الشعور، اخلربة، واخلربيلقى 

عن بيئة البيت، األسرة، وعنوان  كتابةب

  .املنزل

عن  بسيطال والكالم ، اجلملة،يكتب الكلمة 4.1

 البيت، األسرة، والعنوان.

عن  البسيط والكالم ، اجلملة،يكتب الكلمة 4.2

  البيت، األسرة، والعنوان.

 –خرب (فعل مضارع للمفرد)  –نعت  –مبتدأ مؤخر  - املوضوع يستخدام الرتاكيب خرب مقدم 

  .100:  1عدد (رقم) 

  

 المضمون وموافقه  صحة  .د 

  طه فهو:و ادة التعليمية، أما شر ط مضمون املو شرح عبد احلميد عن شر 

) ومناسبة بنظام Kesahihan isi / Validitasكون املضمون مناسبا بصحة املضمون (يأن  .1

 مقرر ىف بلد معني .

تتعلق مادة التعليم بصحة املضمون فلذا مادة تعليم اللغة العربية تتطور بأسس 

اسبة بنظام و فلسفة احلياة تعليم اللغة العربية وأن تكون مادة تعليم اللغة العربية من

املقرر ىف اتمع والبلد حول املدرسة. املثال، ليس املوضوع تعليم اللغة العربية ىف 

 .ياملدرسة اإلندونسية معارض بعادة اتمع اإلندونس

 مناسبا ومالئماأن يكون املضمون  .2

 غة العربية مناسباملضمون هو أن تكون مادة التعليم الل تناسباملقصود عن 

ذا كانت األهداف  هي املكتوب للمنهج املقرر ىف بلد معني. املثال، إبأهداف التعليم 

واخلرب وأمثلتها  أتعريف املبتد منواخلرب فكان مادة التعليم تتكون  مفهوم املبتدأ

  وتدريبها.

 أن يكون املضمون مفهوما .3



ميذ يف املقصود باملفهوم هو أن تكون مادة التعليم منطقيا مناسبة لعقول التال

مستويتها. مثل إلقاء املادة من البسيط إىل املعقد ومن القليل إىل الكثري ومن السهلة 

 56 إىل الصعبة.
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