
  الباب الثالث
السابع بالمدرسة  تعليم اللغة العربية للدوكتور د. هداية للصف العامة عن كتاب نظرة ال

  الثانوية
  
 ترجمة المؤلف  .أ 

ويســــــــكن مــــــــع زوجتــــــــه 1944ينــــــــايري  25لــــــــدكتور د. هدايــــــــة بســــــــوكابومى ىف التــــــــاريخ ولــــــــد ا
ــــــوري الرس  ــــــه أربعــــــة 2/5سوكيســــــيه يف ف ــــــات تــــــاعرياع، ول ــــــدو جيفوت أوالد، زيــــــن  فيســــــاعان جريين

  املتقني املاجيستري و نورليا عصمتك ولطفي عريف و رمحتنا
ـــــوم و  ـــــة جامعـــــة شـــــريف هدايـــــة اليســـــلحصـــــل علـــــى إجـــــازة دبل ـــــة يف كليـــــة الرتبي نس للغـــــة العربي

ـــــــوس و شخصـــــــيته" و  1968اهللا احلكوميـــــــة اإلســـــــالمية جاكرتـــــــا ســـــــنة  ـــــــو ن مبوضـــــــوع البحـــــــث "أب
املعاهــــــــد الدينيــــــــة بإندونيســــــــيا يف عصــــــــر  مبوضــــــــوع البحــــــــث "دور 1973نس ســــــــنة اليســــــــالدرجــــــــة 

ـــــــاريخ اإلســـــــالمية و دراســـــــة الدينيـــــــة ســـــــنة  التنميـــــــة" واســـــــتمرار درســـــــته يف اختصـــــــاص فلســـــــفة و الت
1976/1977  

ــــــــاطقني ــــــــا يف معهــــــــد  ــــــــة لغــــــــري الن ــــــــى إجــــــــازة املاجيســــــــتري يف تعلــــــــيم اللغــــــــة العربي وحصــــــــل عل
اســــــات تقابليــــــة بــــــني اللغتــــــني ( مبوضــــــوع الرســــــالة " در  1981اخلرطــــــوم الــــــدويل للغــــــة العربيــــــة ســــــنة 

العربيــــــــة و اإلندونيســــــــية ) علــــــــى مســــــــتوى الفعــــــــل مث اســــــــتمرار درســــــــته يف درجــــــــة الــــــــدكتور اللغــــــــة 
مبوضـــــــــوع الرســـــــــالة  1998العربيـــــــــة  يف جامعـــــــــة شـــــــــريف هدايـــــــــة اهللا احلكوميـــــــــة اإلســـــــــالمية ســـــــــنة 

  املنهج النحو إلبن مالك
ـــــــــدريس اللغـــــــــة العربيـــــــــة جبامعـــــــــة املتنوعـــــــــة يف جام ـــــــــة وشـــــــــغل يف ت ـــــــــة اهللا احلكومي عـــــــــة شـــــــــريف هداي

اإلســــــــالمية جاكرتــــــــا و جامعــــــــة جونــــــــوع جــــــــاتى احلكوميــــــــة اإلســــــــالمية بانــــــــدونج و جامعــــــــة علــــــــم 
القـــــــــرآن جاكرتـــــــــا. وهـــــــــو احملاضـــــــــر اللغـــــــــة العربيـــــــــة يف جامعـــــــــة مولنـــــــــا مالـــــــــك إبـــــــــراهيم احلكوميـــــــــة 

  اإلسالمية مالنج و جامعة إمام بوجنول احلكومية اإلسالمية فادانج
متنوعــــــة ، مــــــا بــــــني حماضــــــرات و مشــــــاركة يف مؤسســــــة اللغــــــة  و الثقــــــايف ونشــــــاطه النــــــدوى

ــــــة، رابطــــــة مدرســــــو العربيــــــة و العلــــــم القــــــرآن، يف وزارة الشــــــؤ  اللغــــــة العربيــــــة اإلندونيســــــية و  ين الديني
  ف اتمع القرآىنيشر تهو رئيس املعهد "سبيل السالم " و مؤسسة ل



ــــــب مؤلف بتدائيــــــة ، تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة االتعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة للمدرســــــة  ا:تــــــه منهــــــاوكت
للمدرســــــة املتوســــــطة، تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة للمدرســــــة الثانويــــــة، اللغــــــة العربيــــــة القرآنيــــــة، و البالغــــــة 

1 للجامع (درسة و نظرية و تطبيقية)
 

 
  تعريف كتاب تعليم اللغة العربية  .ب 

فوترا مسارنج  كتاب تعليم اللغة العربية، كتاب ألفه الدكتور د. هداية وطبعه مطبعة طه
نظام وزير  قررة اليوم هيملم. تنظيم هذا الكتاب يناسب باملناهج الدراسية  2008سنة 

   PERMENAG no 2 tahun 2008/ 2008سنة  2الشؤون الدينية اإلندونسية منرة 
ثالثة كتب. أما الكتاب الذي من ويتكون  ثانويةال درسةللميستخدم هذا الكتاب 

  .سابعب للصف البحثه الباحث فهي الكتاي
 

 أسس إلعداد الكتاب  .ج 

  املبادئ يف تأليف هذا الكتاب، وهي كما تلي :
 األهداف التعليمية .1

  : دف إىل ثالث قدرات وهي الثانويةعملية تعليم اللغة العربية ىف املدرسة 
على أربع مهارات (االستماع والكالم والقراءة  تويحت) Linguistikاللغوية ( كفاءةال  )أ 

 ثالثة عناصر (األصوات واملفردات والرتاكيب النحوية) والكتابة) و

ذه القدرة هي قدرة التالميذ على إلقاء ) املقصود Komunikatifتصالية (القدرة اال   )ب 
 أفكارهم باللغة العربية

ذه القدرة هي قدرة التالميذ على إلقاء أفكارهم باللغة القدرة الثقافية، املقصود   )ج 
ة العربية (الثقافة اإلسالمية خاصة والثقافة املعاصرة اليت مل العربية مطابق على الثقاف

  2 تعارض عن األسس اإلسالمية عامة)
علم ىف عملية التعليم ىف شرح املؤلف األهداف بكتابة املؤشرات تفصيليا لتسهل امل

  الفصل.
                                                 

للدكتور د. هداية (دراسة حتليلية عن  Bahasa Arab Qur’aniتعليم اللغة العربية باستخدام كتاب فضيلة الثالثة، " 1
  37)، ص 2011لليسانس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية، "، الرسالة (مسارانج، برنامج ااملادة والطريقة)

2  Hidayat, D, Pelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2008 kelas VII, (Semarang: PT 
Karya Toha Putra, 2010) hlm. ج 



 تصنيف الكتاب .2

 مصدر إعداد الكتاب .2.1

يم اللغة العربية للمدرسة لتعل )Silabusعلى برامج التعلم (يتبع الكتاب  تأليف
نظام وزير الشؤون الدينية اإلندونسية منرة قررة اليوم هي ملاملناهج الدراسية ىف  الثانوية

 على كونه اتصال من برامج التعلم للمدرسة االبتدائية. 2008سنة  2

 مستعمل الكتاب .2.2

 بتدائيةاملدرسة االيف  نيمتخارج واليس الثانويةالواقع، كل التالميذ من املدرسة 
ن مل يتعلموا اللغة احلكومية الذي بتدائيةاملدرسة االيف  وااإلسالمية وإمنا بعضهم ختّرج

العربية من قبل. املادة يف هذا الكتاب أكثر بالنسبة إىل الوقت املختاج لتعليمها، 
لذلك املدرس جيوز يف اختيار املادة، أي مادة يعلم يف الفصل وأي مادة يعلم يف 

 3 .البيت

 طريقة التنظيم أسس .2.3

  بنظر هذا االختالف فينظم الكتاب بطريقة آتية :
  ؛استخدام نظرية الوحدة ىف إلقاء املادة التعليمية  .أ 
 ارات اللغوية مناسبة حباهلا؛امله تنمية أربع  .ب 

 ؛(Fungsional)جبانب وظيفى  يتعليم تركيب اللغو   .ج 

 يهتم بالفروق الفردية؛  .د 

 4 بناء البيئة اللغوية ىف املدرسة.  .ه 

 )Silabusة برامج التعلم (تنمي .2.4

) Silabusتأليف برامج التعلم (ل ةأربعة دروس مع أا مطابق سابعللصف ال
ْدَرَسةُ ، وهي، الثانويةللمرحلة 

َ
 بَـْيُت واُألْسرَةُ لنصف السنة األول ، ال التَـَعاُرُف وامل

تـََعاُرٌف  –: مثل، الدرس األول لنصف السنة الثاين. ينقسم كل درس على وحدتني
أما الدرس . ) الَعِامُلْوَن ِيف اْلَمْدَرَسةِ 2الوحدة ( –) التَـْعرِْيُف ِباْلنَـْفِس 1الوحدة ( :

الثاين فينقسم إىل ثالث وحدات، ألن برامج التعلم يطلب زيادة املوضوع (األَْلَواُن). 
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من تلك املذكورة يرتكب   5وكذالك التنمية يف الرتكيب على أساس طريقة التنظيم.
 األتية :احملتوى 

 نظام مادة التعليم .2.5

تتكون املادة التعليمية ىف كتاب تعليم اللغة العربية من أربعة دروس وكل درس يتكون 
فلذا، يشتمل الكتاب  .أما يف الدرس الثاين فيتكون من ثالث وحدات من وحدتني
وحدات وكل وحدة تتكون من : التقدمي ، املفردات، احلوار، الرتاكيب،  على تسع

، الكتابة. وكل وحدتني يتم بالتدريب على االستماع وكل أربع وحدات أم  القراءة
هذا الكتاب كل أخر السنة (نصف السنة أم أخر السنة) يتم بتمرينات عامة ويتم 

  6 بقائمة املفردات.
 

 السابعتعليم اللغة العربية للدوكتور د. هداية للصف في الكتاب  تصوير مادة التعليم  .د 

  املادة التعليمية .1
  فهي :تتكون من ستة أجزاء كل وحدة لا املادة التعليمية أم

 التقدمي 1.1

حيتوي حوارا بسيطا لتدريب مهارة االستماع، وتعرف املفردات اجلديدة 
 والرتكيب اجلديد يف الوحدة. مهم جدا، احلوار هنا ليس للحفظ والتطبيق.

  املدرس احلوار مث يتبع التلميذ بعده. أأماخطواته فهي : قر 
تـَْعرِْيُف ِباْلنَـْفسِ قدمي للدرس األول باملوضوع المثال الت

7 :  
    السَالُم َعَلْيُكم!:   آمنة      السَالُم َعَلْيُكم!:   أمحد  

َوَعَلْيُكُم السَالم  َوَرْمحَُة :   الطالبات  َوَعَلْيُكُم السَالم  َوَرْمحَُة اهللا:   بالطال
  اهللا

  آمنة يمسِْ ، اِ َطالَِبة ناَ أَ :   نةآم    َأْمحَد يمسِْ ، اِ َطاِلب ناَ أَ :   أمحد
َهِذِه َفاِطَمة، ِهَي :       هذا إلياس، هو صديقي: 
 َصِديـَْقِيت 

 املفردات 1.2
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. أما واملفردات اليت مل تعرف فيه التقدمي يف قد عرفتاليت  املفردات حيتوي
أوالوسيلة الصورة يستخدم  . يف التعليمكل وحدة  ةمفرد 25 – 20عددها فـ

 يف الكالم املطابق،املفردات  يستطيع أن يستعمل تالميذال األخرى، حيث يكون
  .يكون وسيلة للتعميق والتقومي املفردات والتدريبات على

  :8مثال املفردات للدرس األول باملوضوع العاملون يف املدرسة
ْكَتَبة  –َخاِدَمة  –َخاِدم  –ُمَوظَفة –ُمَوظف  –ُمَدرَسة  –َمَدرس 

َ
 –َأِمْنيُ اْمل

ْدَرَسة  -نَاِظُر اْلَمَدَرَسة 
َ
  َساِئق - بـَواب  –بَائَِعة  –بَاِئع  –نَاِظَرة امل

 احلوار 1.3

حيتوي التدريبات من احملاورة واحلوار، ليكون التالميذ أن يستطيعوا احلوار 
 اللتاين قد تعرفان يف (التقدمي) و(املفردات). املرجو منالعبارات و  باستخدام املفردات

. يف املدرسة لعربيةبالبيئة ا ) حني حيثالكالم( طورا على مهارةيكون تر ااحلو 
اخلطوات لتعليم احلوار وهي قرأ املدرس احلوار مث يتبعه التلميذ مث قرأه التلميذ متزوجا 
  أمام الفصل، وشرح املدرس عن معىن احلوار باللغة العربية أوال مث باللغة اإلندونيسية.

. اتتدريب دريب، وكل حوار ثالثات للتة حوار تسعوىف هذا الكتاب 
  .التلميذ التدريب مع زمالئه فلذا ال يكون التدريب كتابة بل حوارا يف الفصل تساءلوي

 
َ
  : َراِفُق الَعاَمُة مثال احلوار باملوضوع امل

  )1تدريب (
 الصْورَة صورة/مكتبة = + : َما َهِذهِ   ؟ الصْورَة َما َهِذهِ  + :=  ُمَصلى/: ُصْورَةمثال

  ؟
  ةبَ تَ كْ مَ : َهِذِه  -              مصلى هذا:  -        

 قَاَعُة االجتماع/. ُصْورَة2    ْرَحاض/مِ ُصْوَرة .1

  )2تدريب (
ْيل/: ُمَصلىمثال َصلى  -  ُمَصلى اُْنُظْر، َهَذا + :=  مجَِ

ُ
 ليْ مجَِ : َصِحْيح، امل

 ُمَدرس/َنِشْيط - 2    ِمْرَحاض/َنِظْيف - 1

  ألجوبة مع زميلك !) تبادل األسئلة وا3تدريب (
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 أَْهًال َوَسْهًال ! . . . - 5      السَالُم َعَلْيُكم ! - 1

 َكْيَف َحاُلك ؟ . . .  - 6  ِامسِْي َأْمحَد، َما اْمسُك ؟ . . . - 2

 9َمَع السَالَمة ! . . .  - 7      َمْن َهِذِه ؟ . . . - 3

 م، . . .عَ ؟ نَـ  كَ تُ قَ يْـ دِ صَ  يَ هِ  لْ هَ  - 4

 الرتكيب 1.4

الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية أو تقومهما معا الطريقة الىت تقوم فيه هي 
متثل . خالصة حبث القواعد خبصائص الرتكيب الذي سيعلم فيه ىف تعليم الرتكيب

  .رتكيب ليكون أعمق وأقومعلى ال اتباجلدول ويتم بعده بالتدريب
لف الرتكيب شرحا واضحا، ويكمله باملثال ليسهل التالميذ على ؤ شرح امل

  بينه باللغة اإلندونيسية.فهمه، وي
  10األلوان للمذكر واملؤنث  ) أ(

  قرَ زْ أَ   رفَ صْ أَ   رضَ خْ أَ   رْمحَ أَ   دوَ سْ أَ   ضيَ بْـ أَ   ركّ ذَ مُ 
  اءقَ رْ زَ   اءرَ فْ صَ   اءرَ ضْ خَ   اءرَ محَْ   اءدَ وْ سَ   اءضَ يْ بَـ   ثنّ ؤَ مُ 
  يّ جِ سَ فْ نَـ بَـ   اِيلّ قَ تُـ رْ بُـ   يّ ميِْ رِ كَ   يّ دِ رْ وَ   ِينّ بُ   يّ ادِ مَ رَ   ركّ ذَ مُ 
  ةيّ جِ سَ فْ نَـ بَـ   ةيّ الِ قَ تُـ رْ بُـ   ةيّ ميِْ رِ كَ   ةيّ دِ رْ وَ   ةيّ نِ بُ   ةيّ ادِ مَ رَ   ثنّ ؤَ مُ 

  (ب)

  نُ وْ ا لَ مَ 

  ب ؟تاَ الكِ 
  ق ؟رَ الوَ 
  ة ؟بَ يْ قِ احلَ 
  د ؟رْ الوَ  ةِ رَ هْ زَ 

  (ج)
  ربَ الخَ   أدَ تَ بْ مُ الْ   ربَ الخَ   أدَ تَ بْ مُ الْ 

  اءضَ يْ بَـ   ةبَ يْ قِ احلَ   ضيَ بْـ أَ   ابتَ الكِ 
  اءدَ وْ سَ   ةاسَ ر الكُ   دوَ سْ أَ   ابتَ الكِ  نُ وْ لَ 
  اءرَ محَْ   ةمسََ رْ املِ   رمحَْ أَ   هُ نُ وْ لَ 
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  اءقَ رْ زَ   ةي رِ هْ الز   رفَ صْ أَ   ةبَ يْ قِ احلَ  نُ وْ لَ 
  ةيّ دِ رْ وَ   يَ هِ   ِينّ بُ   اهَ نُـ وْ لَ 

  رْمحَ أَ  هُ نُ وْ لَ الِكَتاب   =    َلْوُن الِكَتاب َأْمحَر
  دوَ سْ ا أَ هَ نُـ وْ لَ اَحلِقْيَبة   =    لون احلقيبة أسود

 القراءة 1.5

وتطبيق (املفردات ، يصنف نثرا بتنمية املادة يف (احلوار والتقدمي) ءةالقرا
، و عن حمتويات القراءة عامةوالرتكيب). حتت اشراف املدرس يبدأ التعليم بالتساؤل 

وفهم مادة القراءة بالتساؤل، حىت  ،حدااحدا فو االنص و  أيقر يتبعها باحملاكاة، و 
التعليم بالقراءة الصامتة. مث يتصل  بالرتمجة حني حيتاج، وكذلك جيوز أن يبدأ

  .للتحقيق والتعميق بالتدريب عن القراءة
  ةٌ ي اسِ رَ دِ  ةٌ رَ جْ حُ         مثال :

تَـَوِسَطة اِإلْسَالِمية. اُحلْجَرة َواِسَعة ِهَي 
َ
ْدَرَسة امل

َ
(أ)* َهَذا ُهَو الصف اَألول ِمَن امل

َلة اْنُظْر ِإَىل اَحلائِ  يـْ ط، احلَاِئط َلْونَه أَبـَْيض ! اْنُظْر ِإَىل الُصْوَرة، ِهَي ُمَنظَمة، ِهَي مجَِ
يـَْلة.   َعَلى اَحلاِئط ! الُصْورَة أَْلَوانـَُها ُمتـَنَـوَعة، ِهَي مجَِ

(ب)* اُْنَظْر ِإَىل الَسبـْورَة الَسْوَداء والَسبـْوَرة البَـْيَضاء ُصْنُدْوُق الطََباِشْري َحتَْت 
ْلَواُن الطََباِشْري ُمتَـنَـوَعة : األَبْـَيض واَألْزَرق واَألْصَفر واَألْمحَر الَسبـْورَة الَسْوَداء أَ 

  والبُـْرتـَُقاِيلّ والَسبـْوَرة البَـْيَضاء ِجبَِواِر الَسبـْورَة الَسْوَداء. 
اَألْسَواد * اُْنُظْر ِإَىل األَْقَالم اجلَافة ! ِهَي ِيف الُصْنُدْوق، أَْلَواُن اَألْقَالم ُمتَـنَـوَعة : 

ْكَتب اَألْزَهار ِيف الَزْهرِية، أَْلَوانـَُها 
َ
واَألْزَرق واَألْمحَر. * اُْنَظر ِإَىل الَزْهرِية !، ِهَي َعَلى امل

  11 ُمتَـنَـوَعة : اَألْمحَر واَألْصَفر والبُـْرتـَُقاِيلّ.
  ! 12) َأِجْب ِوفْـًقا لِلنص1تدريب (

 لطََباِشْري َلْونـَُها َأْسَود ؟َهْل ا - 5    أَْيَن الصف اَألول ؟ - 1

 أَْيَن األَْقَالم اَجلافة ؟ َما أَْلَواُا ؟ - 6    أَْيَن اَحلاِئط ؟ َماَلْونُه ؟ - 2

ْكَتب َلْونُه َوَرِدّي ؟ - 7  أَْيَن الُصْورَة ؟ َهْل َلْ◌ونـَُها َأْمحَر ؟ - 3
َ
 َهْل امل

 أَْيَن الَسبـْورَة الَسْوَداء ؟ أَْيَن الطََباِشْري ؟ - 4
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  ) تـَْرِجْم ِإَىل اِإلْنُدْونِْيِسية !2( تدريب
تَـَوسَطة اِإلْسَالِمية - 1

ُ
ْدَرَسة امل

َ
 َهَذا ُهَو الصف اَألول ِمَن امل

َلة - 2 يـْ  اُحلْجَرة َواِسَعة ِهَي مجَِ

 اُْنُظْر ِإَىل الُصْوَرة، ِهَي َعَلى اَحلاِئط - 3

 َيضالُصْورَة أَْلَوانـَُها ُمتَـنَـوَعة، واَحلاِئط َلْونُه أَبْـ  - 4

 َواْنُظْر ِإَىل اَألْزَهار !، ِهَي ِيف الزْهرِية - 5

 اِيلّ قَ تُـ رْ ر والبُـ فَ صْ ر واألَ ْمحَ ة : األَ عَ و نَـ تَـ ار مُ هَ زْ األَ  انُ وَ لْ أَ  - 6

 الكتابة 1.6

وكتابة الكلمة العربية حينما حتتاج، لتعميق فهم اإلنشاء املوّجة ب تقوم الكتابة 
قد تعلم يف الرتكيب والقراءة يف هذا الدرس  الرتكيب الكلمة أو الكالم واملفردات اليت

الواجب املنزىل. تدبريا للوقت جيوز أن يقوم  كل أو بعض من املادة ب. والدروس قبلها
له منفعة كبرية لطلب  سواء كانت منفردا أم فرقةومناقشته تقومي الواجب املنزيل 

  .غرض التعليم
  مثال الكتابة:

* Tulislah !   ع ـفع صـ ط ظ ـظ 

  ـع ـع ـ صـ صـ صـ ـ ضـ ضـ ـع
  13ط ط ط ط ـ ظ ظ ظ ظ

َُلونَة ! -أ  اإلنشاء* 
  رَتِب الَكِلَمات اِْبِتَداء ِمَن الَكِلَمات امل

تَـَوسَطة  -ِمْن  - الساِبع  - انَ أَ  -الصِف  - 1
ُ
ْدَرَسة  - َطاِلب  -امل

َ
 اِإلْسَالِمية –امل

تَـَوسَطة  –(نـُْورِالَفَالح)  – يقِ يْ دِ صَ  -ِيف  –َطاِلب  - 2
ُ
 َمْدَرَسة –امل

ْدَرَسة  - 3
َ
 َجاَكْرَتا –َشارِع  –اجلَنُـْوبِية  – انوَ نْـ عُ  -45 –(ِوْجيَايَا)  –رَْقم  –امل

ْدَرَسة  –بَِعْيد  –(ُسوَكاَجاِدي)  –ِيف  - 4
َ
 َعنْ  –البَـْيت  – ِيت يْ بَـ  –قـَْريَة  –امل

  ِيت يْ بَـ  – نُ حنَْ  –د يْ رِ فَ  –ان رَ يْـ جِ  – نْ مِ  –ب يْ رِ قَ  – تُ يْ بَـ  - 5
 تدريب على االستماع .2
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عن تدريب على االستماع هو قدرة التالميذ لتمييز صوت الكلمة، صوت  الغرض
ال يوجد الوقت  العبارة، صوت اجلملة وقدرم على فهم معىن الكلمة واجلملة املسموعة.

اخلاص لتنمية مهارة االستماع إال إدخاهلا يف (التقدمي)، (احلوار) و(القراءة) لتعميق وتقومي 
  14ىف أخر كل الدرس.تعليم االستماع يستعد املادة اخلاصة (تدريبات على االستماع) 

 مترينات عاّمة .3

لة للتقومي على األوىل يستطيع أن تكون وسيلة للتدريب وأ توىسمترينات عاّمة ىف امل
تشمل على الثانية اليت  توىسوكذلك مترينات عاّمة ىف املاألوىل.  توىسامليف  الدرسمادة 
. هذه التمرينات تتكون من فهم املفردات الثانية توىسامل األوىل و توىسامليف  املادة

 15.اكيب، واحلوار، واإلنشاء املوجهواجلمل، والرت 

 قائمة باملفردات .4

يت قد تعلم يف هذا الكتاب الدراسي. منذ بداية ينبغي للتالميذ حتتوي كل كلمة ال
ون إىل أن متارسوا يف طلب معىن جاتوا كيفية استخدام قائمة املفردات. وهم حيعرفأن ت

  16الكلمة، فضال حني يتعلمون يف البيت.
 

 مؤشرات عملية التعليم المرجوة لكتاب تعليم اللغة العربية  .ه 

 التقدمي  .أ 

  املسموع باملخرج والتنغيم سليما وجيدا يف التقدمي راحلواتكرار عبارات  .1
 قصرايذكر خمتصر احلوار  .2

 ىف احلوار يةاالتصال اتعبار ال املقصود عن يذكر .3

 املفردات  .ب 

 اجلديدة جيدا فرداتيزّوج امل .1

 لتكون مجلة مفيدةيزّوج العبارة اجلديدة  .2

 ةد بالصورة املعَ  ةمناسب ةدييذكر املفردات اجلد .3

 ختيار املفردة املعدة جيدايكّمل اجلملة با .4

 االستماع  .ج 
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 املسموعة روف العربيةصوت احلحيقق   .1

 املسموعة كلمات العربيةصوت الحيقق   .2

 اجلملة املسموعةالعبارة أو صوت حيقق   .3

 املسموعةأو اجلملة الكلمة املناسبة باملعىن من العبارة  ققحي  .4

 سموعةالعبارة املالكلمة أو العبارة املناسبة باملعىن من  ققحي  .5

 مناسبة بالسؤل املسموع جلاهزةخيتار األجوبة ا  .6

 مناسبة بالعبارة املسموعة جلاهزةخيتار الصورة ا  .7

 احلوار/ الكالم  .د 

 بني الشحصني التساؤل باستعمال السوأل املناسب .1

 بني الشحصنيالرتكيب املركب  التساؤل باستعمال .2

 بني الشحصنياملركبة  يةعبارة االتصالال التساؤل باستعمال .3

 التساؤل باملوضوع واملفردة الذان قد تعلمان يف الدرس املتعلق .4

 ل املستعد جيداوأيوجب الس .5

 بالرتكيب املركب اهزةيتعرف الصورة اجل .6

 الرتكيب  .ه 

شــــكل املــــذكر/ املؤنــــث يف اإلشــــارة والضــــمري وفعــــل  ( مثــــال فــــرق شــــكل الصــــريفي .1
 )املضارع

 من ناحية املذكر واملؤنث  أيناسب اخلرب واملبتد .2

 واخلرب إىل اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر املبتدأ تركيبيغري  .3

 استخدام أدوات اجلر يف الكلمة سليما .4

 اجلريفرق معىن أدوات  .5

 يناسب فعل املضارع واملبتدأ املفرد يف املذكر واملؤنث .6

 اجلملة إىل اللغة اإلندونسية سليما وجيداأشكال يرتجم  .7

 القراءة  .و 

 ليما و جيدانص القراءة باملخرج والتنغيم س أيقر  .1

 القراءةحمتويات جيب السؤل عن  .2



 يذكر اجلملة مناسبة بالصور املعدة .3

  مناسبة بنص القراءة من املعىنىف اجلمل  أيذكر الصحيح أم اخلط .4

  الكتابة  .ز 
 مجلة واحدة غري مرتبة كلمةيركب ال .1

 مجلة كاملة أو فقرةغري مرتبة،  عباراتيركب ال .2

 كبةكلمة املر ال وجب األسئلة باستخدام شكلي .3

 يوجب األسئلة باستخدام تركيب اجلملة املركبة .4

 يغري تركيب اجلملة ( مثال مبتدأ + خرب إىل خرب + مبتدأ) .5

 17يكمل اجلملة بالكلمة أو العبارة املطابقة .6

 
 التعليم طريقة  .و 

  بعض املهمات يف طريقة تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية:
هتمام باختيار الطريقة (إنتقائية) واختيار التقين خصائص اللغوية وبيئة التعليم حتتاج إىل اال .1

مثل التساؤل، احلوار، التدريب، القراءة، الرتمجة، وغريذلك. القراءة حتتاج إىل معظم 
االهتمام ، وتقين الرتمجة يستعمل يف فهم الكلمات العربية اليت اليوجد توافق أسلوا باللغة 

 اإلندونيسيا.

واملوارد البشرية يف املدرسة حتتاج إىل اإلشراف لتكون بيئة  الوسيلة اإلدارية واألكادمية .2
 18 عربية، ولوجود جناح التعليم وفّعاله.

 
 تقويم لكتاب تعليم اللغة العربية  .ز 

  تقومي لكتاب تعليم اللغة العربية فهي :لأما 
 الرتكيب، القراءة، الكتابة)تدريبات كل وحدة (املفردات، احلوار،  .1

 أخر الدرسستماع ىف تدريب على اال .2

 19 مترينات عامة ىف أخر نصف السنة .3
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  محتويات الكتاب تعليم اللغة العربية للصف السابع  .ح 
  فٌ ارُ عَ الدرس األول : تَـ  .1

  التَـْعرِْيُف بِْالنـَْفسِ ) 1الوحدة ( .1.1
 : احلوار عن التعريف بالنفس ويكمل بصورة عنه  التقدمي .1.1.1

أنَت، أنِت، : املفردات عن اإلشارة (هذا، هذه) الضمري (أنا،   املفردات .1.1.2
 هو، هي) وتتكون من ثالث تدريبات

 : يتكون من ثالث تدريبات يف مجلة احلوار  احلوار .1.1.3

: يبني الضمري (أنا، أنَت، أنِت، هو، هي) واإلشارة (هذا،   الرتكيب .1.1.4
 هذه) وتدريبان على الرتكيب

: نص القراءة تستخدم الضمري واإلشارة وفيها املفردات عن   القراءة .1.1.5
 تكمل بصورة عنها وتدريب على القراءةالتعريف بالنفس و 

: تتكون من كتابة احلروف للممارسة، كتابة اجلملة، واإلنشاء   الكتابة .1.1.6
 برتب الكلمات

  الَعاِمُلْوَن ِفي ْالَمْدَرَسةِ ) 2الوحدة ( .1.2
: احلوار بني الطالب واملوظف، الطالب والطالبة ويكمل بصورة   التقدمي .1.2.1

 عنه

يف املدرسة ويكمل بصورة عنها، التحية  : املفردات عن العاملون  املفردات .1.2.2
واجلواب، الضمري املتصل (أنا/ـِي، أنَت/ـَك، أنِت/ـِك، هو/ـه، 

 هي/ـها)، وثالث تدريبات على املفردات

 : يتكون من ثالث تدريبات يف مجلة احلوار وبّدل باملثال األخر  احلوار .1.2.3

، هو/ـه، : يبني الضمري املتصل (أنا/ـِي، أنَت/ـَك، أنِت/ـكِ   الرتكيب .1.2.4
، ومجلة االستفهام (ِمْن أَْيَن، َمْن، َهْل)، ويتكون من ثالث هي/ـها)
 تدريبات

: نص القراءة تستخدم الضمري املتصل واملنفصل واإلشارة وفيها   القراءة .1.2.5
املفردات عن العاملون يف املدرسة، وتكمل بصورة عنها وتدريبان على 

 القراءة



نشاء برّتب الكلمات، ويوجب : كتابة احلروف للممارسة، اإل  الكتابة .1.2.6
 األسئلة

  ) من الدرس األول2) والوحدة (1تدريبات على االستماع للوحدة ( .1.3
  يف التدريب : تتكون من مخسة أجزاء  املادة املسموعة للدرس األول .1.4
  يف التدريب : تتكون من مخسة أجزاء    ورقة األسئلة للدرس األول .1.5

  ةُ سَ رَ دْ الدرس الثاني : المَ  .2
  َراِفَق الَعامةُ المَ ) 1الوحدة ( .2.1

: احلوار عن صورة املدرسة، الفصل الدراسي، معمل اللغات،   التقدمي .2.1.1
 ويكمل بصورة عنها

املفردات عن املرافق العامة والصفات وتكمل بصورة عنهما، :   املفردات .2.1.2
 وتدريبان على املفردات

 : يتكون من ثالث تدريبات يف مجلة احلوار  احلوار .2.1.3

(مْن، َما)، املبتدأ واخلرب، وثالث تدريبات  : يبني االستفهام  الرتكيب .2.1.4
 على الرتكيب

: نص القراءة تستخدم املبتدأ واخلرب والصفات وتكمل بصورة   القراءة .2.1.5
 عنها وتدريبان على القراءة

: تتكون من كتابة احلروف ، كتابة اجلملة، واإلنشاء برتب   الكتابة .2.1.6
 الكلمات

  وضوع املذكور مكملة بصورة عنهااملفردات اإلضافية: املفردات اليت تتعلق بامل .2.2
  اَألَدَواُت الَمْدَرِسيةِ ) 2الوحدة ( .2.3

 : القراءة عن تصوير األدوات املدرسية وتكمل بصورة عنها  التقدمي .2.3.1

واجلهات وتكمل بصورة  األدوات املدرسيةاملفردات عن :   املفردات .2.3.2
 وثالث تدريبات على املفرداتعنهما، 

 يف مجلة احلوار: يتكون من ثالث تدريبات   احلوار .2.3.3

تلك)، اجلهات (يف، على، أمام، وراء، -: يبني اإلشارة (ذلك  الرتكيب .2.3.4
 فوق، حتت)، وتدريبان على الرتكيب



: نص القراءة تستخدم اجلهات وفيها املفردات عن األدوات   القراءة .2.3.5
 املدرسية وتكمل بصورة عنها وثالث تدريبات على القراءة

 : رتب الكلمات  الكتابة .2.3.6

  األَْلَوانُ ) 3الوحدة ( .2.4
 : احلوار عن األلوان واألدوات الدراسية، ويكمل بصورة عنها  التقدمي .2.4.1

: املفردات عن األلوان، وتكمل بصورة عنها، وتدريبان على   املفردات .2.4.2
 املفردات

 : يتكون من تدريبان يف مجلة احلوار  احلوار .2.4.3

: يبني األلون للمذكر واملؤنث (أبيض/بيضاء، أسود/سوداء،   الرتكيب .2.4.4
محراء، أخضر/خضراء، أصفر/صفراء،) املبتدأ واخلرب وتدريبان على أمحر/

 الرتكيب

: نص القراءة تستخدم األلوان باملوضوع حجرة دراسية وتكمل   القراءة .2.4.5
 بصورة عنها وتدريبان على القراءة

: تتكون من كتابة احلروف ، كتابة اجلملة، واإلنشاء ببدل   الكتابة .2.4.6
 جوبة من األسئلةاجلملة إىل بركيب أخر وكتابة األ

  ) من الدرس الثاين3) والوحدة (2) والوحدة (1تدريبات على االستماع للوحدة ( .2.5
: تتكون من مخسة أجزاء يف   املادة املسموعة للدرس الثاين .2.5.1

  التدريب
يف  : تتكون من مخسة أجزاء    ورقة األسئلة للدرس الثاين .2.5.2

 التدريب

  
  تمرينات عامة للدرسين األول والثاني .3

: تتكون من مترينان، األول، اخرت أنسب التكملة   اجلملاملفردات و  .3.1
  (أ/ب/ج/د)، والثاين، اخرت التكملة الصحيحة (أ/ب/ج/د) وفقا للصورة !.

  : يف الرتكيب مترين واحد    الرتكيب .3.2
  : يف احلوار والكتابة مترين واحد، أجب عن العبارات األتية!  احلوار والكتابة .3.3

 



  تُ يْ الدرس الثالث : البَـ  .4
َوانُ ) 1الوحدة ( .4.1   الُعنـْ

 : احلوار عن العنوان ويكمل بصورة عنه  التقدمي .4.1.1

- 1: املفردات تتعلق بالعنوان وتكمل بصورة عنها، واألرقام (  املفردات .4.1.2
 ) وتدريبان على املفردات100

 : تدريبان على احلوار عن العنوان  احلوار .4.1.3

بان : يبني األرقام واألعداد واملالحظة عن األعداد العطفية وتدري  الرتكيب .4.1.4
 على الرتكيب

: نص القراءة تستخدم األرقام باملوضوع حنن جريان وتكمل   القراءة .4.1.5
 بصورة عنها والتدريب إجابة األسئلة وفقا لنص القراءة

: تتكون من كتابة احلروف، اإلنشاء برتب الكلمات، وكتابة   الكتابة .4.1.6
 األجوبة من األسئلة

  بـَْيِتي) 2الوحدة ( .4.2
 فة اجللوس ويكمل بصورة عنهما: احلوار عن بييت وغر   التقدمي .4.2.1

: املفردات تتعلق ما يف البيت، وتكمل بصورة عنها، وتدريبان   املفردات .4.2.2
 على املفردات

 : يتكون من ثالث تدريبات عن مجلة احلوار  احلوار .4.2.3

: يبني اخلرب املقدم (الالم، واجلهات) واملبتدأ املؤخر، وتدريبان   الرتكيب .4.2.4
 على الرتكيب

تستخدم اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر باملوضوع  : نص القراءة  القراءة .4.2.5
بيت عمي وتكمل بصورة عنها والتدريب إجابة األسئلة وفقا لنص 

 القراءة

 : اإلمالء  الكتابة .4.2.6

  ) من الدرس الثالث2) والوحدة (1تدريبات على االستماع للوحدة ( .4.3
  : تتكون من مخسة أجزاء  املادة املسموعة للدرس الثالث .4.3.1
  : تتكون من مخسة أجزاء  رس الثالثورقة األسئلة للد .4.3.2

 



 ةُ رَ سْ الدرس الرابع : األُ  .5

  َأفْـَراُد اُألْسَرةِ ) 1الوحدة ( .5.1
 : العبارة بأفراد األسرة مراجعة بصورة عنها  التقدمي .5.1.1

 : املفردات تتعلق بأفراد األسرة، وتدريبان على املفردات  املفردات .5.1.2

 سرة: يتكون من تدريبان يف مجلة احلوار عن أفراد األ  احلوار .5.1.3

: يبني اخلرب املقدم (الالم، عند، واجلهات) واملبتدأ املؤخر   الرتكيب .5.1.4
 والنعت، وتدريبان على الرتكيب

: نص القراءة تستخدم اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر والنعت   القراءة .5.1.5
وتكمل بصورة عنها والتدريب إجابة األسئلة  باملوضوع حديقة البيت

 وفقا لنص القراءة

 الء، واإلنشاء برّتب الكلمات وَضْع سؤاال مناسبا: اإلم  الكتابة .5.1.6

  َأْعَماُل اُألْسَرةِ ) 2الوحدة ( .5.2
 : احلوار عن أعمال األسرة ويكمل بصورة عنه  التقدمي .5.2.1

: املفردات تتعلق بأعمال األسرة من االسم والفعل، تصريف   املفردات .5.2.2
 الفعل، وتدريبان على املفردات

 مجلة احلوار عن أعمال األسرة: احلوار يتكون من تدريبان يف   احلوار .5.2.3

: يبني تصريف الفعل املضارع (أنا، أنَت، أنِت، هو، هي،   الرتكيب .5.2.4
 حنن)، وتدريب على الرتكيب

: نص القراءة تستخدم الفعل املضارع/حنن باملوضوع أسريت   القراءة .5.2.5
وتكمل بصورة عنها والتدريبان على إجابة األسئلة واختيار العبارة 

 نص القراءةصحيح أو خطاء وفقا ل

: تتكون من كتابة  الفقرة، وإبدال الكلمة على الرتتيب مع   الكتابة .5.2.6
 تغيريما يلزم

  ) من الدرس الرابع2) والوحدة (1تدريبات على االستماع للوحدة ( .5.3
: تتكون من مخسة أجزاء يف   املادة املسموعة للدرس الرابع .5.3.1

  التدريب



يف  ء: تتكون من مخسة أجزا    ورقة األسئلة للدرس الرابع .5.3.2
  التدريب

  تمرينات عامة للدرسين الثالث والرابع .6
: يف املفردات واجلمل مترين واحد، اخرت أنسب التكملة   املفردات واجلمل .6.1

  (أ/ب/ج/د) !
  : يف الرتكيب  مترين واحد، اخرت أنسب التكملة (أ/ب/ج/د) !    الرتكيب .6.2
 ت األتية !: يف احلوار والكتابة مترين واحد، أجب عن العبارا  احلوار والكتابة .6.3

  جمموعة املفردات اليت قد تعلمت يف هذا الكتاب.:   قائمة بالمفردات .7
  

 الكتب المراجع .8

تتكون من معجم لوجنمان بالصور الفوتوغرافية إجنليزي عريب، والعربية بني يديك (كتاب الطالب)، 
ية والتجريبة، ، والعربية للناشئني (كتاب التلميذ)، وتنمية اللغة العرب2إط  1والعربية للحياة ج 

وغري ، PERMENAG no 2 tahun 2008/ 2008سنة  2نظام وزير الشؤون الدينية اإلندونسية منرة و 
 ذلك.


