
  لباب الرابعا
  السابع بالمدرسة الثانويةالتحليل عن كتاب تعليم الّلغة العربية للدكتور د. هداية للصف 

 
 بنظرية الوحدة التحليل من ناحية المادة  . أ

املفهوم واملقصود من نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية هو إلقاء املادة الدراسية 
  نفسي، أساس تربوي، وأساس لغوي.إمجاال. وتعتمد على ثالثة أسس وهي: أساس 

 من ناحية إلقاء المادة .1

من أربعة دروس وكل درس يتكون من  املادة التعليمية يف هذا الكتاب تتكون
 فلذا، يشتمل الكتاب على تسع .أما يف الدرس الثاين فيتكون من ثالث وحدات وحدتني

يب، القراءة، الكتابة. وحدات وكل وحدة تتكون من : التقدمي ، املفردات، احلوار، الرتاك
كل أخر السنة (نصف   ب على االستماع، وكل أربع وحدات أووكل وحدتني يتم بالتدري

هذا الكتاب بقائمة املفردات. املوضوعات  ويتم  ،السنة أم أخر السنة) يتم بتمرينات عامة
  كل وحدة كعنوان فرعي وهي بيانة من الدرس األول حىت الدرس الرابع.

"تَـَعاُرف"، ليكون التالميذ معرفة كيفية التعارف بالعربية مبتدأ من الدرس األول 
من الدرس الثاين  بالتعريف بنفسها، ومعرفة العاملون يف املدرسة بالعربية واعرتافا إليها.

ْدَرِسية، واألَْلَوان بالعربية.
َ
رَاِفق الَعامة، واألََدَوات امل

َ
ْدَرَسُة"، ليكون التالميذ عارفني امل

َ
من  "امل

َوان بالعربية، ومعرفة  الدرس الثالث "البَـْيُت"، ليكون التالميذ عارفني كيفية التساؤل عن الُعنـْ
من الدرس الرابع "اُألْسَرُة"، ليكون التالميذ عارفني أَفْـَراُد اُألْسَرة،  البيت وما فيها بالعربية.
  وَأْعَماُل اُألْسَرة بالعربية.

االبتدائية اإلسالمية مثل تـََعاُرف، اُألْسَرُة، بعض املوضوع قد تعلم يف املدرسة 
ْدَرَسُة، وغري ذالك. واملقصود من التكرار هنا، ألن تصنيف هذا الكتاب يهتم مببدأ 

َ
امل

الفروق الفردية، كل التالميذ ال يتخرجون يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية ولكن بعضهم 
  يتخرجون يف املدرسة االبتدائية احلكومية. 

عليم يف هذا الكتاب يؤسس بنص القراءة أو النص احلواري مكمال بالصور  والت
كتقدمي وخرج منهما التعليم عن املفردات، التعليم عن احلوار (الكالم)، التعليم عن 
الرتكيب (القوائد النحوية)، التعليم عن القراءة وتلفظ األصوات، التعليم عن الكتابة، 



با على االستماع. لذلك، املادة يف كتاب تعليم اللغة والتعليم عن االستماع ولوكان تدري
العربية للدكتور د.هداية للصف السابع مبدرسة الثانوية تلقي باإلمجالية، وتم يف إلقاء أربع 
مهارات اللغوية وثالثة عناصر اللغوية. حيث يكون فهم التالميذ املهارات اللغوية والعناصر 

  اللغوية متعادال.
 هذا الكتاب تتكون من االسم والفعل ولو كان إلقاء الفعل مادة املفردات يف

قليال. مادة املفردات تلقي متدرجة ومناسبة لعقول التالميذ مستوى الثانوية من إلقائها 
ومكملة بالتدريبات. وبعض املفردات قد عرفت يف  ومقدارها، ومراجعة إىل التقدمي،

باإلشارة، مث يتبع بالضمري املنفصل واملتصل، التقدمي. إلقاء املفردات يف هذا الكتاب مبتدأ 
واالمساء اليت تتعلق كل موضوع يف هذا الكتاب،  والصفات، واجلهات، واأللوان، واألرقام،

  ومؤخرا بالفعل املضارع وتصريفه. ويف هذا الكتاب املفردات اإلضافية وقائمة باملفردات.
ثال مث يتبع بالتدريبات مع مادة احلوار يف هذا الكتاب تلقي بالتدريب مقدمة بامل

تلوينها. ونظر الباحث إىل كثري تدريب احلوار يف هذا الكتاب يدل على أن التعليم يف هذا 
الكتاب إجيابيا باحملادثة، ولوكان أساليب احلوار بسيطة مناسبة لتفكري التالميذ مستوى 

لممارسة حيث يكون الثانوية للصف السابع وقدرم على استعماهلا. وكثري تدريب احلوار ل
  التالميذ ماهرين باحملاورة.

مادة الرتكيب كل وحدة يف هذا الكتاب تلقي وتبني بسيطة متدرجة مناسبة لعقول 
التالميذ مستوى الثانوية للصف السابع ومكملة بتدريبات. مبتدأ بالضمري املنفصل 

الصفات، مث املبتدأ  واالشارة، مث يتبع بالضمري املتصل واالستفهام، مث املبتدأ واخلرب من
واخلرب من اجلهات، مث املبتدأ واخلرب من األلوان، مث األرقام واألعداد، مث اخلرب املقدم واملبتدأ 
املؤخر واخلرب من اجلهات، مث عندي+يل واخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر باملوصوف، ومؤخرا 

  بالفعل املضارع وتصريفه.
واملؤنث بالرتكيب املبتدأ واخلرب، يف املثال:  نظر الباحث إىل إلقاء األلوان للمذكر

َلْوُن اْلِكَتاب َأْمحَُر، َلْوُن احلَِْقْيَبِة َأْسَوُد هذا متحري لدى التالميذ مستوى الثانوية، ألن املثال 
  ال يصاحب باألخبار على أن االضافة اليت حتكم هي املضاف.

لكتاب تستخدم املفردات نظر الباحث إىل أن املادة يف تعليم القراءة يف هذا ا
والرتاكيب اليت قد تعلمت يف كل وحدة، مناسبة مبوضوعها. وتلقي مراجعة بالصورة عنها 



لتسهيل التالميذ على فهم حمتوى القراءة. مادة القراءة مكملة بالتدريبات استفهاما 
اكيب وتكرار املفردات والرت  مستوى الثانوية للصف السابع عن مشتمالت القراءة، للتالميذ

  يف القراءة زيادة لفهم التالميذ عن املادة.
مادة الكتابة يف هذا الكتاب مبتدئة باعرتاف كتابة احلروف والكلمة تدريبا ومتبعة 
بالتدريب اإلنشاء املوجه عن ترتيب الكلمة مجلة كاملة وتبديل اجلملة إىل تركيب أخر. كل 

م.تدريبات مقدمة باملثال، لتناسب عقول التالميذ وقدر  
املادة املسموعة كلها تلقي خبمسة تدريبات، وفيها ورقة األسئلة لدرس األول 
خبمسة تدريبات. والغرض منها لتمييز أصوات احلروف، أصوات احلروف يف الكلمات، 
أصوات الكلمات، أصوات اجلمل، وفهم الكلمات. مادة االستماع يف هذا الكتاب 

لمات سليمة وفصيحة. مادة االستماع يف تطلب كفاءة املدرس على تلفظ احلروف والك
هذا الكتاب تلقي يف أخر كل درس، ال يف أخر كل وحدة. وفيها تدريب لتمييز أصوات 
احلروف يف الكلمات يف املادة املسموعة وورقة األسئلة لدرس األول مل يتعرف قبله. إذن، 

حيتاج إىل كبري إلقاء مادة االستماع يف أخر كل درس، وبعض التدريب مل يتعرف قبله، 
  لدى التالميذ مستوى الثانوية. تفكري

وكل الدرسني األول والثاين مترينات عامة وتتكون من ثالثة مترينات، وهي مترين 
عن املفردات واجلمل، ومترين عن الرتاكيب، ومترين عن احلوار والكتابة. ولكن مترين عن 

  القراءة واالستماع ال يوجد.



 دةمن ناحية أسس نظرية الوح .2

نظر الباحث إىل أن املادة يف هذا الكتاب تلقي  من ناحية األساس النفسي
باملوضوع الواحد كل وحدة، حىت يفهم التالميذ املادة كليا أوال، مث االنتقال إىل فهم 
األجزاء من املهارات اللغوية والعناصر اللغوية. يف هذا الكتاب تكرار التعليم مراجعا إىل 

 ا اال للصور تكملة للمادة وتنوع التعليم.املوضوع الواحد. وفيه

نظر الباحث إىل أن املادة يف هذا الكتاب مرتبطة وثيقة  من ناحية األساس التربوي
بني أنواع تعليم املهارات اللغوية والعناصر اللغوية. وكل مادة يف هذا الكتاب تلقي متعادال 

  بني أربع مهارات اللغوية وثالثة عناصر اللغوية.
نظر الباحث إىل أن املادة كل وحدة يف هذا الكتاب  س اللغويااحية األسمن ن

أوهلا التقدمي بنص احلوار أونص القراءة، مث يتبعها التعليم عن املفردات، احلوار، الرتكيب، 
منهما التعليم عن املفردات، واحلوار،  القراءة، الكتابة، واالستماع. ويف تطبيقها صدر

  وغريذلك راجعا إىل نص احلوار أو نص القراءة. وفيها التدريب للممارسة.
 

 نوع تعلمها بنظرية الوحدةالتحليل من ناحية   . ب

 ويف تطبيق تعليم نظرية الوحدة نوعان األوىل التعليم يؤسس باملوضوع أو نص القراءة،
. وانطلق من نص القراءة فهم املفردات، فهم النص احلواري الثانية التعليم يأسس باحلالة أو

النص وحتليله، فهم األصوات اللغوية بالقراءة اجلهرية، احلوار باملوضوع املناسب، تدريب الكتابة 
يؤسس بنص القراءة، فهم النص السماعي بنص القراءة، فهم الرتكيب أو القوائد يف النص. 

نص احلواري حىت احلوار التحريري، تدريب التلفظ وتفريق انطلق من النص احلواري تطبيق الو 
األصوات املعينة، تدريب الكتابة بتغري النص احلواري إىل نص القراءة، فهم نص القراءة أو 

  النص السماعي، وحبث الرتكيب أو القوائد يف النص احلواري.
القراءة مث مفرداته  يرى الباحث أن نظام هذا الكتاب يبدأ بالتقدمي التحريري من احلوار أو

ويف تطبيقها هذا الكتاب مث مادة التعليم من أربع مهارات اللغوية وثالثة عناصر اللغوية. 
. يستخدم نص القراءة يف الدرس الثاين يف ونص احلواري يستخدم التعليم يؤسس بنص القراءة،

َْدَرِسيةِ الوحدة الثاين باملوضوع 
أَفْـرَاُد  الوحدة األول باملوضوع ويف الدرس الرابع يف األََدَواُت امل

  ، سوى مها يستخدم نص احلواري.اُألْسَرةِ 
  الصحيفة  القراءة  الحوار  الرابع –الدرس األول 



  1    التَـْعرِْيُف بِْالنَـْفسِ   الدرس األول الوحدة األول
ْدَرَسةِ   الدرس األول الوحدة الثاين

َ
  8    الَعاِمُلْوَن ِيف ْامل

رَاِفَق الَعامةُ   ولالدرس الثاين الوحدة األ
َ
  24    امل

ْدَرِسيةِ     الدرس الثاين الوحدة الثاين
َ
  35  اَألَدَواُت امل

  45    األَْلَوانُ   الدرس الثاين الوحدة الثالث
َوانُ   الدرس الثالث الوحدة األول   64    الُعنـْ
  74    بـَْيِيت   الدرس الثالث الوحدة الثاين
  89  اُألْسَرةِ أَفْـَراُد     الدرس الرابع الوحدة األول
  97    َأْعَماُل اُألْسَرةِ   الدرس الرابع الوحدة الثاين

  
 ناسبها بالمنهج المقرر للصف السابعالتحليل من ناحية ت  . ج

الشؤون  اجلديد هو النظام املقرر عن وزير اليوم أن املنهج مقرركما هو املعروف 
 Standar Kompetensiية (م عن كفاءة التخرج املعيار  2008سنة  2منرة الدينية اإلندونسية 

Lulusan) واحملتوى املعياري (Standar Isi.لّلغة العربية (  
 ،وكفاءة القراءة ،أما كفاءة التخرج املعيارية املقررة فهي كفاءة االستماع، وكفاءة الكالم

ساعة، النشاطات ، البيت، األسرة، سؤال العنوانال، شخصية النفسعن ال ،وكفاءة الكتابة
  .البيئة حولينا ،املناسبات الدينية ، واية، اهلهنة، امليف البيت النشاطات ،يف املدرسة

 يفهم اخلرب الكالميفهي:  السابع) للصف Standar Kompetensiأما الكفاءة املعيارية (
 الفكرة، والشعور، واخلربة نثرا كان أو حوارا بسيطا،يلقى و  ا  إستماعا،حوار ا كان أو نثر 
 الفكرة، الشعور، اخلربة، واخلربيلقى و  بسيطا، حوارا وأ كان  ايفهم النص املكتوب نصو 
 بيئة البيت، األسرة، وعنوان املنزل بيئة املدرسة، ،التعارف املوضوع عن، كلها كتابةب

املبتدأ واخلرب) واملبتدأ يشتمل على (ضمري مفرد وإشارة مفرد) واخلرب (باستخدام الرتكيب 
خرب (فعل  ،نعت+ خرب مقدم مبتدأ مؤخر و  ات اجلرن, وأدو الو األو ، اتيشتمل على الصف
  .100:  1عدد (رقم)  –مضارع للمفرد) 

 بيتوال درسةهي التعارف وامل السابعمن تلك املذكورة أن املادة املقررة للصف 
فهي:  املادة  السابع. أما املادة املكتوبة من الكتاب للدوكتور هداية للصف سرةواأل



ستخدام ىف املدرسة" با عاملون" و"النفسالب تعريفوهي "ال إىل مادتني شرحتو  رف"ا"تع
. و املادة املتصلة فردةاملواالسم، الضمائر  ضمائر املفردة واالسم، اإلشارة املفردةلرتكيب الا

و "األلوان" " األدوات املدرسية" و "املرافق العامةد وهي "وامثالث إىل  شرحتو "  درسة"امل
 .واملبتدأ واخلرب واخلرب من الصفات واجلهات واأللوان واإلشارةاالستفهام باستخدام الرتكيب 

األرقام واألعداد بالرتكيب  "بييت" و "عنوان" تنقسم إىل مادتني " البيتوبعدها املادة "ال
" و أفراد األسرة" ويشرحها إىل "سرة. واملادة األخرية هي" األواملالحظة عن األعداد العطفية

وتصريف الفعل  اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر والنعت الرتكيب" باستعمال أعمال األسرة"
الشؤون الدينية  النظام املقرر عن وزيرإذن، كل مادة يف هذا الكتاب مناسبة ب .املضارع

 .م 2008سنة  2منرة اإلندونسية 

يف هذا الكتاب تلقي متدرجا تنظيما منطقيا سيكولوجيا، يعين تبني من  ادةاملو 

وأما ترتيب  .تالميذ ورغبتهماجات الحل تلقيو . د، من السهل إىل الصعبالبسيط إىل املعق

هذا الكتاب فنظر الباحث على أن املوضوعات املكتوبة مبتدئة بالتعارف مث املدرسة مث 

البيت ومؤخرة باألسرة. واملادة يف هذ الكتاب تلقي وتبني ترتيبا ثقافيا، يعين املوضوع الذي 

ْدَرَسة والبَـْيت يتعلق بنفس التالميذ من ال
َ
تَـَعاُرف بالتعريف عن نفسها مث يتبع بالبيئة يف امل

 واُألْسَرة. وكل املوضوعات مرتبطة بعضها من بعض.

يرى الباحث أن املادة يف هذ الكتاب قد ثبت على مبدأ، من شكلها واختيار 

ته عمودها وقياس حروفها، ويف الكتاب األخبار عن املادة من استعماله واختيار طريق

وتصنيفه، ولكن موجود املادة املتحرية اليت ال تصاحب باألخبار عنها. وفيها املادة اجلذابية 

العربية من إلقائها بتنوع العمل واال الفراغ أو اال للصور. واحلروف املستخدمة هي 

  مها مقروئتان لدى التالميذ من اختيار حروفها وقياس حروفها. و واإلندونيسية 

 اب ونقائصهمزايا الكت  . ح

لكل كتاب مزايا ونقائص وكذلك كتاب تعليم اللغة العربية للدكتور د. هداية 
  له مزايا ونقائص، أما مزايا هذا الكتاب فهي : السابعللصف 

 .م 2008سنة  الثانويةاملادة يف هذا الكتاب جارية مع املنهج الدراسي يف املرحلة  .1



م اليت يعيشون فيها ومستواهم العقلي، هذه املادة موافقة مرتبطة حبياة التالميذ وبيئته .2
  لتالميذ أن يستعملوا الكتاب بسهل.متكن ا

 كل مادة التعليم مصاحبة بالتدريبات، وا وسيلة التعمق للتالميذ. .3

املساعدة بصورة ورقة األسئلة ومترينات عامة وقائمة باملفردات املادة يف هذا الكتاب  .4
 صارت مراجعة للتالميذ.و 

ملستعملة ىف هذا الكتاب مكملة بصورة لتشّجع التالميذ على تعلمها املفردات ا .5
  .وتسّهل على حتصيل الفهم، وفيه املفردات اإلضافية وقائمة املفؤدات

  أما نقائص هذا الكتاب فهي :

 تعليم االستماع ال يصاحب بالشريط أو القرص عن مادة االستماع. .1

ول كل وحدة، تعليم اللغة مبتدأ تعليم االستماع يلقي يف أخر كل وحدة ال يف أ .2
باالستماع مث الكالم مث القراءة ومؤخرا بالكتابة. وينبغي أن يلقي االستماع والكالم يف 

 أول كل وحدة.

 إلقاء مادة املفردات من األفعال يف هذا الكتاب قليلة. .3

يف املادة مفرادت من الفعل الذي اليعرف قبله، ولكن موجود التمارين والتدريبات  .4
 .عنه

 .يف املادة مفرادت اليت التعرفوا قبلها ولكن ال تكتبوا يف قائمة املفردات .5


