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اَعلاُُكۡ ثَۡعِقلُوَن  ا ل ُه قُۡرَءََّٰنا َعَرِبّيّٗ ٓ َأنَزلۡنَ َٰ َّنا
ِ
 إ

 ﴾2:  يوسف﴿ 

 -ريض هللا عنه-من وصية معر 

هنا ثثبت إلعقل وتزيد يف إملروءة"  "ثعلموإ إلعربية فا 

 (1/77)ايقوت: معجم إلأدابء، 
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 اإلهداء
إىل من شجعين وزرع يف نفسي الطموح ..من أجزل 

التضحية والوفاء يل العطاء ومحل يف قلبو كل معاين 
ليعّلم أبناءه معىن احلياة والدي العزيز...إجالال 

 وإكبارا
إىل اليت علمتين صفاء النفس وأعانتين على حتمل 

 الصعاب..من ال أستطيع الوفاء حبقها مدى احلياة
 أمي احلنون ..حبا ووفاء.. 

إىل اللذين أحبهما قليب أميا حب وكانا سراجا يل 
 يضيئ كل درب أخي وأخيت

 إىل الثالثة الدرر ...طموحي وأملي يف احلياة
 بنيّت وابين

إىل من بادلين احلب والوفاء وغمرتين بالود واحلنان 
ووقف إىل جانيب يف كل خطوة من خطوات إعداد 

 ىذا البحث زوجيت الغالية
إىل كل من ساعدين يف إجناز ىذا البحث ..إليهم 

مجيعا أىدي ىذا اجلهد العلمي ادلتواضع ..
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 رشكر وتقدي
 

 
 

 القائلوالشكر أوال وأخًنا، بنعمتو تتم الصاحلات، فلو الثناء  احلمد  الذي
، والصالة 4إبراىيم األية :  ﴿ لئن شكرمت ألزيدنكم ﴾: يف حمكم تنزيلو

، وعلى آلو ف اخللق وخامت النبيٌن وادلرسلٌنوالسالم على سيدنا حممد أشر 
 وصحبو ومن اتبع ىداه إىل يوم الدين.

عزمان إمساعيل ادلشرف  لفضيلة األستاذ الدكتور بالشكر اجلزيل الباحث تقدمي
، والشكر ادمن نصح وتوجيو وإرش ألول على إعداد البحث؛ دلا قدم لوا

الثاين على إعداد ىذا البحث، حيث أزوير ادلشرف  موصول للدكتور الفاضل
 كلمة شكر وتقدير  الباحث سجلالتوجيهات والنصائح القيمة، كما يب أمده

قدم لدكتور الفاضل حممد فجر الفالح الذي لرئيس قسم تعليم اللغة العربية ا
 يف إعداد ىذا البحث.  الباحث طوخي إرشادا وتوجيها هبما لو

فضيلة األستاذ  الكرمية لجنة ادلناقشةن لالشكر والعرفا الباحث قدموكذلك ي
واألستاذ الفاضل سوىًنمان سكرتًن ، ادلناقشةالدكتور عزمان إمساعيل رئيس 

حلمي ادلناقش األول، والدكتور الفاضل إمساعيل والدكتور الفاضل ادلناقشة، 
بدر الزمان ادلناقش الثالث، والدكتور  كتور الفاضل، والد حممد ادلناقش الثاين

 .، ومجيل اإلرشادعلى حسن التوجيو الفاضل أزوير ادلناقش الرابع
لو  إىل كل من يقدم شكره وامتنانوأن  وال يفوت الباحث يف ىذا ادلقام ادليمون

أطال ا   تعاىل يف وصولو إىل ىذه ادلرحلة والداه العزيزانبعد ا وعليالفضل 
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 ،وفقها ا للخًن كلو العزيزة وزوجتو ،وأمدمها بالصحة والعافية يف عمرمها
وخيص بالذكر   ،يف أيام الدراسة إىل ىذه ادلناسبة الغالية مجيع أصدقائو رفاقوو 

، ويف لص الشكر والتقديرخا فلهم منو ،ادي بشرى حفظو يالعزيز إ صديقو
 خًنا وقدم لو عونا وأسدى للكل من  لعرفانالشكر واالباحث دد اخلتام جي

   فجزاىم ا عنو خًن اجلزاء.  .أثناء القيام هبذا البحث
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Pembimbing I  :  Prof. Dr. Azman Ismail, MA 

Pembimbing II  :  Dr. Azwir, MMLS 
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Penelitian ini membahas tentang teks-teks materi bacaan dalam buku 

bahasa Arab untuk kelas tiga Aliyah dan tata bahasa (qawa’id) yang 

menyertainya. Hal ini didasarkan pada pengamatan peneliti yang 

mendapatkan ketidaksesuaian antara pola-pola kalimat yang di muat 

pada materi bacaan dengan pola-pola kalimat yang menjadi topik 

pembahasan pada materi tata bahasa (qawa’id). Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui kesesuaian teks-teks pada materi bacaan dengan 

materi tata bahasa (qawa’id), dan  memberikan usulan serta masukan 

yang membangun dalam rangka merevisi buku. Penelitian ini 

mengikuti pendekatan deskriptif (al-manhaj al-washfiy) dengan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumen untuk mengumpulkan data. 

Peneliti mengadopsi metode analisis kualitatif dalam mengolah data 

penelitian. Penelitian ini mendapatkan dua hasil. Pertama adalah materi 

bacaan dalam buku bahasa arab untuk kelas tiga Aliyah tahun 2019 

tidak sesuai dengan tata bahasa (qawa’id). Materi bacaan tidak 

mencakup pembahasan-pembahasan inti dan sebahagian dari teks-teks 

tersebut keluar dari pokok pembahasan pada materi tata bahasa 

(qawa’id). Terdapat satu dari lima (5) teks yang di muat pada materi 

bacaan yang sesuai, namun teks tersebut tidak seimbang dalam 

menampilkan pola-pola kalimat yang telah di pelajari pada materi tata 

bahasa (qawa’id). Kedua Penyusunan buku ajar seharusnya 

berdasarkan pada aspek-aspek psikologi, kebudayaan, pendidikan, dan 

bahasa, serta berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan kognitif, 

keterampilan, dan emosional. Sehingga mewujudkan pondasi 

kesesuaian, bertahap, dan seimbang dengan memperhatikan kegemaran 

siswa dan perbedaan individual antara mereka. 

 

  



 

 ي 
 

 مستخلص البحث
 : حتليل مادة القراءة يف كتاب اللغة العربية للصف الثالث  عنوان الرسالة

 من وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية 0106  الثانوي سنة                     
 (دراسة حتليل اتوى من حيث القواعد)                     

 31053503: ولدان شاه/  االسم ورقم القيد 
 : األستاذ الدكتور عزمان إمساعيل ادلاجستًن ادلشرف األول
 : الدكتور أزوير ادلاجستًن ادلشرف الثاين

 : حتليل، مادة القراءة، القواعد الكلمة ادلفتاحية 

تناول البحث نصوص مادة القراءة يف كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي والقواعد 
على مالحظة الباحث الذي اكتشف عدم ادلالءمة بٌن تراكيب التابعة ذلا. وىذا مبين 

اجلمل الواردة يف مادة القراءة والرتاكيب ادلدروسة يف مادة القواعد. وىدف البحث إىل 
التعّرف على مالءمة تلك النصوص الواردة يف مادة القراءة القواعد ادلصاحبة ذلا، واخلروج 

ب ادلبحوث. اتبع البحث ادلنهج الوصفي بادلقرتحات البناءة يف سبيل تعديل الكتا
مستعينا بادلالحظة، وادلقابلة الشخصية، والوثائق جلمع البيانات، وتبىن الباحث طرق 
التحليل الكيفي يف معاجلة بيانات البحث. توصل البحث إىل نتيجتٌن، أوذلما أن مادة 

مالءمة للقواعد.  م غًن0106القراءة يف كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي سنة 
أن معظم النصوص الواردة يف مادة القراءة مل تستوعب أىم ادلباحث ادلشروحة يف مادة و 

القواعد. وأن بعضها خارج عن نطاق ادلادة. ويوجد نص واحد مالئم من مخسة 
النصوص الواردة يف مادة القراءة، لكنو غًن متوازن يف عرض الرتاكيب ادلدروسة داخل 

أن تأليف الكتب التعليمية وإعداد موادىا جيب أن يكون معتمدا على ما . وثانيهفقراتو
األسس النفسية والثقافية والرتبوية واللغوية، ومتماشيا مع أىدافها ادلعرفية وادلهارية 
والوجدانية، وحمققا دلبادئ االنسجام والتدرج والتوازن، ومراعيا لرغبات الدارسٌن والفروق 

 الفردية بينهم.
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Thesis Title : Analysis of Reading Materials in Arabic  textbook 

for the third grade of Madrasah Aliyah 2019 

edition from the Ministry of Religious affair of 
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from a grammatical perspective) 

Name /NIM  : Wildansyah / 30183813 

Supervisor I : Prof. Dr. Azman Ismail, MA 

Supervisor II : Dr. Azwir, MMLS 
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This study discusses reading material texts in Arabic book for the third 

grade Aliyah and the grammar (qawa'id) that accompanies them. This 

study aimed to determine the suitability of the texts in the reading 

material with grammatical material (qawa'id) and providing 

constructive suggestions to revise the book. The researcher found a 

discrepancy between the sentence patterns on the reading material and 

the sentence patterns that became the topic of grammatical material 

(qawa'id). This study followed a descriptive approach (al-manhaj al-

washfiy) with observation, interview, and document techniques to 

collect data. The researcher adopted qualitative analysis methods in 

processing research data. This research got two results. First, the 

reading material in Arabic books for the third grade of Aliyah in 2019 

is not following the grammar (qawa'id). The reading material does not 

cover the core discussions. Moreover, some texts are out of the subject 

of the grammatical material (qawa'id). There is only one proper text of 

five texts in the reading material. However, the text is not balanced in 

displaying the sentence patterns that have been studied in the grammar 

material (qawa'id). Second, preparing textbooks must be based on 

aspects of psychology, culture, education, and language. Further, the 

reading material should operate according to cognitive, skill, and 

emotional goals. Thus, it can realize the foundation of conformity, 

gradual, and balanced by considering students' interests and individual 

differences. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 مشكلة البحث .أ

رض هي مع"إن اللغة مرآة الفكر وأداته، ومثرة العقل ونتاجه، مث 
الثقافة اإلنسانية وحضارهتا، ووسيلة للتواصل البشري يعرب هبا اإلنسان عما 

من أفكار ومشاعر، أما اللغة العربية فهي واسطة عقد خيتلج يف صدره 
اللغات العاملية ملسايرهتا الزمن وطواعيتها للنمو والتقدم، وقدرهتا الفطرية 

 1."على التعبري عن الذات واملوجودات
واللغة العربية أثبتت أهنا حية ابقية، ومن عالمات حياهتا استمرار 

ندية، من األلفاظ الفارسية، واهلمنوها وتطورها، فقد اتسع صدرها لكثري 
لسفة، يف القرون الوسطى كانت املؤلفات العربية يف الف"واليواننية وغريها، و

والطب، والرايضيات، مراجع يعتد هبا لدى األوروبيني، وكانت اللغة العربية 
منها احلضارة العربية  أداة التفكري، ونشر الثقافة يف األندلس اليت أشرقت

دت ظلمات جهالتها، ودفعتها للتطور والنهوض، وهي اليوم على أوراب فبد

                                                             
ذو احلجة ، 11العدد: جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند،   1
 .43م، ص1114نوفمرب  -هـ، أكتوبر 1141
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 اللغة الرمسية يف مجيع األقطار العربية، كما أهنا لغة التعليم يف مجيع املدارس
  1."مبختلف مستوايهتا

لغة غنية دقيقة، متتاز ابلوفرة اهلائلة يف الصيغ، وهي  لغة  "وهي
عند  جهاز النطق متميزة من الناحية الصوتية؛ فأصواهتا تستغرق كل

لغة مرنة؛ ويظهر ذلك من طواعية  -إضافة إىل ذلك  -اإلنسان، وهي 
األلفاظ للداللة على املعاين، وهذه الطواعية تتمثل أكثر ما تتمثل يف ظاهرة 
َولَّد 
ُ
الرتادف، واالشتقاق بصفة خاصة، ويف قدرهتا على استيعاب امل

َُعرَّب، والدخيل بصفة عامة
  4."وامل

ت هذه اللغة خبصائصها العجيبة ومميزاهتا الفريدة منها وقد متتع
اخلصائص الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، ومنها خصائص تتعلق 
مبخارج حروفها وظاهرة اإلعراب فيها، وتعدد أبنيتها وصيغها، ووفرة 
مصادرها ومجوعها وجودة مفرداهتا واشتقاقها والدقة يف تعابريها وتراكيبها، 

يقول أرنست رينان العامل الفرنسي: "إن هذه اللغة قد بلغت حد  ويف ذلك
الكمال يف قلب الصحراء عند أمة من البدو الرحل ففاقت غريها من 
اللغات بكثرة مفرداهتا، ودقة معانيها، وحسن نظام مبانيها"، وقال عبد 

                                                             

 -هـ 1114، )دمشق : دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  1  
 .11 -13ص  ،م(1111

دار الفكر  :رة القاه)، الطبعة الثالثة تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور :   4
 .43، ص (م1111 -هـ 1114، العريب 
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الرزاق السعدي أحد أعالم اللغة واألدب: "العربية لغة كاملة معجبة تكاد 
ر ألفاظها مشاهد الطبيعة، ومتثل كلماهتا خطوات النفوس، وتكاد تصو 

تنجلي معانيها يف أجراس األلفاظ، كأمنا كلماهتا خطوات الضمري، 
   1ونبضات القلوب، ونربات احلياة".

إذا كانت اللغة العربية هبذه اخلصائص واملميزات فإن هلا شأان آخر 
ال لكرمي والسنة الشريفة، كما قيزيدها أمهية وعظمة وهو أهنا لغة القرآن ا

َوَما يـَْنِطُق  {وقال:  5}( 1ِإانَّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآانا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ) {تعاىل: 
أي إهنا اللغة اليت اختارها  3}( 1( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى )4َعِن اهْلََوى )

ل مجيعا، ومن هنا كان على كرب العاملني لتكون لغة الوحي ألهل األرض 
مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا أن يهتم هبا اهتمامه ابلعقيدة اإلسالمية 
اليت حيرص عليها، وأن يعتز هبا ويفضلها على لغات األرض األخرى مبا 

  3فيها لغته القومية .

                                                             
، ملةمقومات العاملية يف اللغة العربية وحتدايهتا يف عصر العو  ،عبد الرزاق السعدي  1

 .13، ص1111حبث منشور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، العدد الثالث والستون، 
 .1ية: اآلسورة يوسف،   5
 .1-4ية: اآلسورة النجم،   3
دار : بريوت ) 1ط، خصائص العربية وطرق تدريسها ،انيف حممود معروف  3
 . 11 ص ،(م1113النفائس، 
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ونظرا ألمهية اللغة العربية جاء االهتمام األويل ابلكتاب املدرسي، 
ور أساسي يف العملية الرتبوية فهو تعبري صادق عن املنهج حم"ذلك ألنه 

وهو املرجع األول للمعلم والطالب وهو الذي حيدد املعلومات اليت تناسب 
الطلبة من حيث الكم والكيف ويعد من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية 
وكفاءة فهو ميثل عنصرا ال غىن عنه يف أي برانمج تربوي وهو دليل أساسي 

وهو بعبارة أخرى  1."وى الربانمج ولطرق التدريس ولعملية التقوميحملت
قد عرفه اللقاين أبنه: ذلك الوعاء الذي يضم "العمود الفقري للمنهج، و

احملتوى من املادة الدراسية شامال الوسائل التعليمية واألنشطة، ووسائل 
التقومي، ومقدمة ختص الطالب، وفهرسا يعرض املقرر بشكل عام، هذا 
 1."إضافة إىل املصطلحات، وهو خيص الطالب ابلدرجة األوىل وقبل املعلم

ومن أهم املوضوعات اليت يتضمنه الكتاب املدرسي ويركز عليه هو 
شأهنا فقد حث اإلسالم عليها من أول  علوالقراءة و  وألمهيةمادة القراءة، 

}اقرأ ابسم ربك الذي  بزغ فيه هذا الدين، فقال تعاىل: يوم

                                                             
تقومي كتايب األدب والنصوص والقراءة ملادة اللغة العربية  ،حممد عبده خالد  1

ة، جامعة ، رسالة ماجستري، كلية الرتبياجلمهورية اليمنيةللصف األول الثانوي )العاشر( يف 
 . 5م، ص1115صنعاء، 

عامل  : القاهرة) املنهج: األسس، املكوانت، التنظيمات ،أمحد حسني اللقاين  1
 . 11 ص  ،(م1111الكتب، 
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ذات أمهية كبرية للفرد واجملتمعات، فهي عملية مستمرة  والقراءة11خلق{
دائمة يزاوهلا الفرد داخل املدرسة وخارجها، وهبذا متتاز عن سائر املواد 

والقراءة أساس   11الدراسية، ولعلها أعظم ما لدى اإلنسان من مهارات.
د الفرد تزو ومفتاح جلميع املواد الدراسية، حيث  كل عملية تعليمية،

ألفكار واملعلومات، وتطلعه على تراث البشري، ومتد املتعلمني اب
ابملعلومات اليت تساعدهم على تنمية ميوهلم، وحل الكثري من مشكالهتم، 
وتعينهم كذلك على اإلعداد العلمي، والتوافق الشخصي واالجتماعي، 
وابلنسبة للمجتمع تعد القراءة من الوسائل املهمة لالرتقاء به، وتدعو إىل 
التقارب والتفاهم بني عناصر اجملتمع، وجتعله جمتمعا راقيا ميتاز ابلوحدة 

والقراءة تعد مصدرا أساسّيا لتعلم اللغة  11الفكرية، والثقافية بني أفراده.
ولكوهنا  14العربية للطالب، وهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة.

ها الوافر من ن أتخذ حظتجب أيف تعليم اللغة العربية ف املواد األساسيةمن 
االهتمام و العناية من حيث سالمة تراكيبها، ووضوح معانيها، ومتاشيها 

                                                             
 .1 :يةاآلسورة العلق،  11
 ،(1115كتب، عامل ال) 1، طتعليم اللغة العربية املعاصرة، القاهرة ،سعيد اليف 11

   .113 ص
 (1115عامل الكتب،  :القاهرة) ،1ط تعليم اللغة العربية املعاصرة، ،سعيد اليف 11

 .113ص 
، اإضاءة ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هب ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 14

 .11، ص (1115العربية للجميع،  : الرايض)
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درس القواعد؛ وذلك ألن  من أمههامع ابقي دروس الكتاب املدرسي و 
مادة القراءة يف احلقيقة هي عبارة عن ترمجة لكافة العناصر اللغوية ومهاراهتا 

 ن تكون مالءمة معها متماشيةيف كل درس من دروس الكتاب، فينبغي أ
هبا، وخاصة مع درس القواعد؛ ألن انسجام النصوص القرائية ومناسبتها 

يف نفس  -على فهمها واستيعاهبا، ويؤكد هلم  الطلبةدرس القواعد يعني 
أمهية الدرسني القراءة والقواعد وأهنما مرتابطان متالزمان إذ ال  -الوقت 

رفة القواعد وال جدوى للقواعد يتحقق فهم النص صحيحا من دون مع
 بدون توظيفها داخل أمناط اجلمل و فقراهتا. 

الثانوي  الصف الثالث ح  على كتاب اللغة العربية لطلبةومن املال
 م1111نة س وزارة الشؤون الدينية ابجلمهورية اإلندونيسية من قبل الصادر

ءمة تكن مالدروس الكتاب مل معظم أن مضمون مادة القراءة املعروضة يف 
متماشية مع القواعد التابعة هلا، ليضرب الباحث مثالني يظهران عدم 
مالءمة مادة القراءة القواعد املصاحبة هلا وهو ما كان مشاهدا يف مادة 
القراءة من الدرس األول بعنوان الرايضة، حيث تضمن النص املقروء يف 

فية ب الوصهذا الدرس الرتاكيب الوصفية واإلضافية غري أن الرتاكي
بينما   ،منحصرة يف حالة اإلفراد ابعتبار العدد وحالة الرفع ابعتبار اإلعراب
 الةح كانت القواعد التابعة هلذا النص شاملة حاليت التثنية واجلمع جبانب

من حيث  الرفع حالة اإلفراد من حيث العدد وحاليت النصب واجلر جبانب
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لدرس الثاين حيث كانت اإلعراب. واملثال اآلخر ما كان ملموسا يف ا
القواعد املصاحبة ملادة القراءة تتحدث عن الفعل املبين للمعلوم والفعل 
املبين للمجهول وطريقة بناء الفعل املعلوم جمهوال بينما كان النص املقروء 

 محل يف طياته كان الفعل الناقص مع امسها وخربها وهكذا.
ستقل إىل حبث م أن األمر حبق حيتاج ظهرسرده سبق و على ما قد 

مفصل يف هذا الشأن نظرا لكون عدم االنسجام بني مادة القراءة والقواعد 
دروس هذا الكتاب على اختالف نوعها  معظماملصاحبة هلا حصل يف 

وقدرها، وهذا ما شجع الباحث على القيام هبذه املهمة اليت يسأل هللا 
ضال عن أن ف تعاىل أن  جيعلها إسهاما يف تعديل هذا الكتاب مستقبال

هذا الكتاب نسخة جتريبية وقد صرحت وزارة الشؤون الدينية ابجلمهورية 
ة أبن الكتاب خاضع لفرتة التجربة العامة املؤقتة وأن اجلهة سياإلندوني

 حيح والتحسني.التص املختصة به تتقبل االقرتاحات واملداخالت يف سبيل
كتاب من البناء على ذلك فقد رغب الباحث يف القيام ببحث هذا 

 ا بعدها.      هستدري فيه القواعد التابعة هلا املراد حيث مالءمة مادة القراءة
 

 البحث سؤال .ب
 البحث على ما يلي : سؤالتركز انطالقا مما سبق بيانه فقد 

 كيف كانت مالءمة مادة القراءة للقواعد التابعة هلا ؟ .1
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 ذا الشأن ؟يف ه ما املقرتحات املقدمة يف سبيل حتسني الكتاب .1
 

 البحث هدفا .ج
 :اللذان يود الباحث الوصول إليهما فهما  هدفا البحثأما 
 .هلا املصاحبةإدراك طبيعة مالءمة مادة القراءة للقواعد  .1
  .قبالالكتاب مست حتسني خروج مبقرتاحات بناءة يف سبيل .1

 
 أمهية البحث .د

وحدة بني حتقيق معىن ال يسعى يفتعليم اللغة العربية الذي يعد 
غي أن من املتطلبات اهلامة الضرورية اليت ينب وعلومها عناصر اللغة ومهارهتا

ملقررة بل واضعي الكتب اأتخذ نصيبها األوفر من االهتمام والعناية من ق
ومؤلفيها؛ ألن اللغة ينظر إليها على أهنا وحدة مرتابطة متماسكة، وليست 

  11.فروعا متفرقة خمتلفة
م بل وتعد انفذة للعلو  ،القراءة نفسها إحدى مهارات اللغة اهلامةو 

واملعارف، وطريق معرفتها وإجيادها يكون عرب استيعاب القدر الكايف من 
الطالب  وابلتايل فإن استيعاب ،القواعد اليت هي أحد عناصر اللغة احلاكمة

                                                             
رابعة عشرة ، الطبعة الملدرسي اللغة العربيةاملوجه الفين عبد العليم إبراهيم،  14

 .51. )القاهرة: دار املعارف، بدون سنة(، ص
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قراءة لالقواعد أمر البد من حتقيقه، ويسهل ذلك ويتيسر إذا كانت مادة ا
حتتوي على اجلمل والعبارات اليت سيتم شرحها ووصفها ضمن درس 

 القواعد املصاحبة هلا. 
لذا فكان من األمهية مبكان إجراء هذا البحث ملعرفة مالءمة مادة 

 د من جوانب االنسجام بينهما وعدمه،لقواعد التابعة هلا، وأتك  لالقراءة 
كتب املقررة مث األخذ يطلع عليه املسؤولون يف شأن المن أجل أن 

 ليكون على بصرية من أمره، حىت هها، وكذا املعلمابإلجراءات الالزمة جتا
ة القراءة ن اجلانبني )تناسب ماديتخذ املقرتاحات يف سبيل حتسني هذي

 لقواعد( بعني االعتبار والعمل.اب
 

 مصطلحات البحث .ه
حث لباابحيسن حيمل عنوان البحث بعض املصطلحات اليت 

 الفقرة وهي كما يلي : يف هذه توضيحها
 حتليل -1

ثي قياسي على زنة "تفعيل" من الفعل الثال مصدر لغة التحليل
 املزيد 
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ا، العقدة أي حله حّللحيّلل( ويرجع إىل الثالثي )حّل(، -)حّلل
والتحليل يف االصطالح , 15،وحّلل الشيء مبعىن رجعه إىل عناصره

ب وعناصرها اليت يرتكهو "جتزئة الشيء إىل مكوانته األساسية 
قدرة الفرد على الفحص املدقق ملادة " ، ويقصد به أيضا13منها"

علمية ما وجتزئتها إىل عناصرها، وحتديد ما بينها من عالقات، وفهم 
البناء التنظيمي هلا، وقد تكون املادة التعليمية نصا أدبيا أو علميا أو 

لك من إىل غري ذاترخييا أو عمال فنيا أو خريطة أو جتربة علمية ، 
  13."صور املادة التعليمية
 ادة القراءةميف هذا البحث هو حتليل مالءمة وأما التحليل املعين به 

يف كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي جتاه القواعد املصاحبة 
 هلا.
 الكتاب املدرسي -2

 هذا الرتكيب )الكتاب املدرسي( مكون من الصفة واملوصوف،

                                                             
القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ، الطبعة الرابعة، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  15

 .194ص. م(. 4004-هـ1445
هدافه، أحتليل احملتوى : مفهومه، أمهيته، فوائده، خصائصه، خالد حسني،  13

 .11ص  (1115 )مغرب : األلولة ،أنواعه، شروطه
لطبعة ، امعجم املصطلحات الرتبوية والنفسيةحسن شحاتة، وزينب النجار:  17

 . 11م(، ص. 1114 -هـ 1111األوىل، )القاهرة : الدار املصرية اللبنانية، 
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بَه يف اللغة: مشتق من َكتَـَبه َكْتباا وِكتاابا : َخطَّه كَكتـَّ  كتابالو 
. َبه واْكتَـتَـَبه أو َكتـََّبه : َخطَّه واْكتَـتـََبه : اْسَتمالَه  كاْسَتْكتَـ 
واُة والتـَّْوراُة والصَّحيفُة والَفرْ  ُض والِكتاُب : ما ُيْكَتُب فيه والدَّ

 11واحلُْكُم والَقَدُر.
الوسيلة اليت تعرض فيها املادة "والكتاب اصطالحا: هو 

املختارة بطريقة منظمة يف موضوع معني، وقد وضعت يف نصوص 
  11."مكتوبة، حبيث تناسب موقفا بعينه يف عملييت التعليم والتعلم
مصدر "الكتاب املدرسي كما يعرفه برانمج التعليم املفتوح أنه 

ب نمن مصادر التعلم املقروءة، يشتمل بطريقة منظمة على اجلا
املعريف املنوي إكسابه املتعلم، وعلى جوانب مساندة ومساعدة يف 

على أبواكتساب املتعلم هلذا اجلانب أبقل جهد ووقت وتكلفة 
 11."إنتاجية

                                                             
ححة طبعة جديدة موثقة ومص ،القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي  11

 . 111 ، ص( م1111 دار الفكر، : بريوت)
هضة املصرية، مكتبة الن : القاهرة)، الكتاب العريب يف الوطن العريب ،زينب حمرز  11

 .41 ، ص( م1131
دس املفتوحة، جامعة الق : غزة)، املنهاج الرتبوي املعاصر ،برانمج التعليم املفتوح 11

 .141 ، ص(م1111
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توى يف نظام كلي يتناول عنصر احمل"ويعرفه مرعي واحليلة أبنه: 
املنهاج ويشتمل على عدة عناصر: األهداف واحملتوى واألنشطة 

هدف إىل مساعدة املعلم للمتعلمني يف صف ما ويف والتقومي، وي
مادة دراسية ما على حتقيق األهداف املتوخاة كما حددها 

 11."املنهج
 هو كتاب اللغةوأما الذي قصده الباحث يف هذا البحث ف

نة الصادر من وزارة الشؤون الدينية س العربية للصف الثالث الثانوي
  .نسخة جتريبية م1111

 القواعد -3
مجع قاعدة وهي تتكون من علمي النحو والصرف،  القواعد

حيث يعىن علم النحو بضبط أواخر الكلمات، ودراسة العالقة بينها 
داخل اجلمل، أي حتديد موقعيتها وصلتها ببعضها البعض،  يف حني 

  11يهتم علم الصرف بدراسة التغريات اليت تطرأ على بنية الكلمة.

                                                             
دار املسرية ) 1ط ،املناهج الرتبوية احلديثة، عمان ،توفيق مرعي وحممد احليلة 11

 .445 ص (م1111للنشر، 
، علم الكتب : القاهرة) 1، طتعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  11

 .134، ص (م1115



14 
 

 

 يت تتناولاملادة ال تلك هيايل والقواعد اليت يعنيها البحث احل
راءة( وهي تتبع مادة القراءة )نصوص الق الرتاكيب النحوية والصرفية

  يف كل درس من دروس الكتاب املبحوث. 
 

 الدراسات السابقة .و
 دراسة عني املرضية )حتليل كتاب العربية حنو املستقبل مبعيار -1

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى  14،(1114منهج 
تناسب كتاب العربية حنو املستقبل ابملدخل العلمي 

(Seientific Approac)  والتعرف على مدى تناسب كتاب
. (penilaian antentik)العربية حنو املستقبل ابلتقييم األصيل 

وأما منهج البحث الذي استعانت به الباحثة فهو منهج 
البحث الوصفي بنوع حتليل احملتوى، وابلنسبة إىل أدوات 
البحث اعتمدت على استمارة التحليل، وخرج البحث 
ابلنتيجتني األوىل أن مناسبة الكتاب مبعيار املدخل العلمي 

                                                             
، رسالة 2113حتليل كتاب العربية حنو املستقبل مبعيار منهج  ،عني املرضية 14

ماجستري غري منشورة، )برانمج الدراسات العليا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه، 
1113 .) 
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لغ بيف املئة، ومناسبته مبعيار التقييم األصيل  51،4وصل إىل 
  يف املئة. 11

اسة كوهنما در فاق بينها وبني الدراسة احلالية  ونقطة االت
معتمدة على منهج البحث التحليلي بنوع حتليل احملتوى، وأما 
موطن االختالف بينهما أن الدراسة السابقة تتحدث عن 

الدراسة  بينما، 1114حتليل حمتوى الكتاب مبعيار منهج 
تبار من حمتوى الكتاب ابعاحلالية فإهنا تبحث يف جزئني 

مالئتهما ومتاشيهما مضموان، كما أن الكتاب الذي خيضع 
 يضاأحتت عملية التحليل  بني الدراسة السابقة واحلالية 

 خمتلفان.
( بعنوان حتليل بنود أسئلة 1113دراسة عقيل سليم ) -1

االختبار يف مادة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية ابملعهد 
. هدفت الدراسة إىل التعرف 11علوم بندا أتشيهالعصري دار ال

ختبار من حيث صدق احملتوى، على مناسبة بنود اال
يل الثبات، والصعوبة، والتمييز. واتبعت منهج حتل ومستوايت

                                                             
انوية حتليل بنود أسئلة االختبار يف مادة اللغة العربية يف املدرسة الثعقيل سليم،  11

لدراسات العليا )برانمج ارسالة ماجستري غري منشورة، ابملعهد العصري دار العلوم بندا أتشيه، 
 (.1113جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه، 
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احملتوى، وتوصلت إىل النتائج أمهها أن بنود أسئلة االختبار 
 مناسبة الثبات، وغريمناسبة ابعتبار صدق احملتوى ومستوى 

 التمييز.و من جهة مستوي الصعوبة 
وموطن التناسب بني هذه الدراسة والدراسة احلالية أن كلتامها 
دراسة من نوع حتليل احملتوى، والفرق بينهما كان يف عينة 
البحث إذ تبحث الدراسة السابقة يف حتليل بنود أسئلة 

يف  بحثت حيث الدراسة احلالية خبالف ما يفاالختبار، 
 من املواد الدراسية الواردة يف )القراءة والقواعد( حتليل مادتني

    الكتاب املدرسي.  
( حتليل أخطاء الرساالت 1113دراسة رئيسة حممد مجيل) -4

العلمية عند طلبة قسم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية 
إىل التعرف على األخطاء  الدراسة هدفتلقد  15احلكومية.
 1111ئية والنحوية والصرفية يف الرساالت العلمية سنة اإلمال

وكان جمتمع  ، وحتليلها مث تصويبها.م بقسم تعليم اللغة العربية
 ،م1111سنة يف ال املطبوعةكل الرساالت العلمية   الدراسة

                                                             
 حتليل أخطاء الرساالت العلمية عند طلبة قسم اللغة العربيةرئيسة حممد مجيل،  15

ا رسالة ماجستري غري منشورة، )برانمج الدراسات العليجبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، 
 (.1113اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه،  جبامعة الرانريي
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 رساالت عينة هلا. 5رسالة، ومت انتقاء  11وبلغ عددها 
اتبعت الدراسة منهج الوصفي التحليلي، واستخدمت توثيق 

ا أن النتائج أمههعن الدراسة  وأسفرتالبياانت أداة للدراسة. 
معظم األخطاء املوجودة يف الرساالت العلمية كانت يف 

 41،31نحو ابلنسبة اليليه يف املئة، و  31،5اإلمالء ابلنسبة 
يف  1،11 وهي ابلنسبة القليلة الصرف  يف املئة، ويليهما

 املئة.   
وأما العالقة بني هذه الدراسة والدراسة احلالية فتظهر على 
 ،اتفاقهما أهنما دراسة متبنية منهج الوصفي التحليلي
واختالفها يف كون األوىل تركز على حتليل األخطاء املوجودة 
يف الرساالت العلمية، والثانية كانت تركز على حتليل درسني 

املدرسي ابعتبار تناسبهما ومتاشيهما مع من دروس الكتاب 
 البعض.  

( حتليل نصوص كتاب 1111دراسة نساء الفضيلة النور ) -1
هدفت  13اللغة العربية للصف الثاين يف املرحلة املتوسطة.

                                                             
رللة حتليل نصوص كتاب اللغة العربية للصف الثاين يف امل،  نساء الفضيلة النور 13
رسالة ماجستري غري منشورة، )برانمج الدراسات العليا جبامعة الرانريي اإلسالمية املتوسطة، 

 (.1111احلكومية، بندا أتشيه، 



13 
 

 

الدراسة إىل التعرف على مضمون نصوص الكتاب والعناصر 
والتعرف على احملاوالت اليت يقوم هبا  ،املعارضات فيها

املعلمون لعالج هذه املشكلة، واتبعت الدراسة منهج حتليل 
احملتوى، واستخدمت املالحظة والتوثيق واملقابلة أداة جلمع 
املعلومات، واختذت كتاب درس اللغة العربية للفصل الثاين 

عينة للبحث،  1115سنة ال يفمن املرحلة املتوسطة املنشور 
خرجت الدراسة ابلنتائج أمهها : أن مضمون نصوص و 

الكتاب تشتمل على القواعد املدروسة وغري املدروسة، حيث 
منوذجا، والعناصر املعارضة  33بلغت القواعد املدروسة 

منوذجا، وأما احملاوالت اليت عملها املدرسون فتمثلت  111
يف عملية تقومي الكتاب، وجتهيز مصادر املواد التعليمية 

 ألخرى، وتقدمي الدروس اإلضافية للطالب.ا
وجهة التوافق بني هذه الدراسة والدراسة احلالية تظهر يف أهنما 
دراسة معتمدة على منهج الوصف التحليلي، وكذا موضوع 
التحليل الذي يتناول نصوص القرائية مع القواعد الدراسية 

لبحث االتابعة هلا. وأما الفرق البني اجللي بينهما كان يف عينة 
حيث إن الدراسة السابقة حتلل الكتاب املدرسي املنشور يف 
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م بينما حتلل الدراسة احلالية الكتاب املدرسي 1115سنة ال
 م. 1111سنة اليف  الصادر

حبث ساريتا رزقى، وسالمي حممود، وصفرية، بعنوان حتليل  -5
الكتاب املدرسي للغة العربية يف املرحلة االبتدائية مبدخل 

 13العلمي.
هدف البحث إىل التعرف على مطابقة املواد الدراسية مع 
الكفاءة األساسية يف كتاب مدرسي، واتبع منهج الوصف 

أدة كة الواثئقية  طريقبالتحليلي بنوع حتليل احملتوى، واستعان 
مجع البياانت، وتوصل البحث إىل أن الكتاب مل يكن مطابقا 

احملتوى،  أهليةملدخل العلمي، وفيه من األخطاء يف اجلوانب اب
 واملالءمة العرضية، وجدوى اللغة. 

ووجه التوافق بني هذه الدراسة والدراسة احلالية هي كوهنما 
دراسة مبنهج الوصف التحليلي، واالختالف بينهما كان يف 

لتحليل إذ أخذت الدراسة السابقة حتليل الكتاب موضوع ا
منهج العلمي بينما جعلت الدراسة احلالية  املدرسي يف ضوء

مادتني من املواد الدراسية الواردة يف الكتاب على حتليلها 

                                                             
ة يف حتليل الكتاب املدرسي للغة العربيود، وصفرية، ساريتا رزقى، وسالمي حمم 13

 (1111، سنة 11)جملة لساننا، اإلصدار املرللة االبتدائية مبدخل العلمي، حبث منشور 
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من جهة مناسبتهما )القراءة والقواعد( املدرسي 
 وانسجامهما. 

( حتليل حمتوى الكتاب 1113دراسة مائدة سافطري ) -3
هدفت الدراسة إىل  11التعليمي وفق املنهج املتكامل.

وى الكتاب التعليمي وفق أسس إعداد الكتاب اكتشاف حمت
التعليمي اجليد، واكتشاف حمتوى الكتاب التعليمي وفق 

لي نهج الوصفي التحليالدراسة م املنهج املتكامل. واتبعت
أدة كعلى املدخل الكمي، واستخدمت االستبانة والواثئق  

البحث، وتوصلت الدراسة إىل النتائج أمهها أن كتاب 
للغة العربية التمهيدية منهج متكامل لفهم التدريب دروس ا

وترقية املفردات ابعتبار أساس إعداد الكتاب التعليمي اجليد 
على املستوى الناقص من اجلوانب حمتوى الكتاب، وتقدمي 
املفردات، وتدريس النحو وحمتوى الثقافة. وكذا على املستوى 

 مرونته.وى و عمق احملت ابعتبارالناقص ابعتبار املنهج املتكامل 

                                                             
سالة ر حتليل حمتوى الكتاب التعليمي وفق املنهج املتكامل، مائدة سافطري،  11

ية ك إبراهيم اإلسالمية احلكومماجستري منشورة، )برانمج الدراسات العليا جبامعة موالان مال
 (1113ماالنج، 
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ونقطة االنسجام بني هذه الدراسة والدراسة احلالية أهنما 
 ختالف أنوع الوصف التحليلي، وأما موضع االدراسة بن

هذه الدراسة قامت على حتليل حمتوى الكتاب التعليمي 
ابملدخل املتكامل بينما تقوم الدراسة احلالية على حتليل جزئني 
من أجزاء الكتاب املدرسي ابعتبار موافقتهما ومالئمتهما 

 مضموان.   
دراسة أمحد حممد اببكر، بعنوان حتليل النص التعليمي يف  -3

واليت هدفت إىل بناء  11لناطقني بغريها.تعليم اللغة العربية ل
أداة للتعرف على النص التعليمي، وحتليل سياقه، وحتديد 

تبعت وا أهدافه، وخصائصه إلحداث التعلم والتعليم الفعالني.
ناء نتائج أمهها : بالصلت إىل الدراسة املنهج الوصفي، وتو 

استمارة لتحليل النص التعليمي، وحتديد اإلجراءات اليت 
 ينبغي اتباعها لتحليل النص التعليمي. وبيان كيفية صياغات

 األهداف السلوكية.

                                                             
ة للناطقني بغريها، عربيحتليل النص التعليمي يف تعليم اللغة الأمحد حممد اببكر،  11

، (1111، سنة 11)جملة علمية، كلية اللغة العربية جبامعة إفريقيا العاملية، العدد ورة شدراسة من
 .113ص 
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وجه االتفاق بني هذه الدراسة والدراسة احلالية أهنما دراسة 
معتمدة على املنهج الوصفي، وأن التحليل وقع يف النص 
التعليمي، وأما وجه االختالف فظاهر من جانب عينة 

لغرض  ليل النص التعليميالبحث وأهدافه اليت ترمي إىل حت
بناء أداة لتحليل النص وحتديد أهداف تدريسه، وخصائصه 
إلحداث التعلم والتعليم الفعالني. خبالف ما يف الدراسة 
احلالية اليت تعىن بتحليل مالءمة النص املقروء للقواعد 

 املصاحبة له يف سبيل أتكيد قدر الرتابط فيما بينهما.
( حتليل حمتوى كتاب 1111دراسات فيقي إدي تريونو ) -1

الذي  1114تعليم اللغة العربية على أساس املنهج الدراسي 
نشرته وزارة الشؤون الدينية لطالب املدرسة الثانوية 

 41اإلسالمية.
هدفت الدراسة إىل وصف املهارات اللغوية األربع االستماع 
والكالم والقراءة والكتابة الواردة يف كتاب تعليم اللغة العربية 

ي، مية، واتبعت املنهج الوصفطالب املدرسة الثانوية اإلسالل
                                                             

اس املنهج تعليم اللغة العربية على أس حتليل حمتوى كتاب،  فيقي إدي تريونو 41
 ، الذي نشرته وزارة الشؤون الدينية لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية 2113الدراسي 

رسالة ماجستري منشورة، )برانمج الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 (1111احلكومية ماالنج، 
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صلت إىل نتائج خالصتها أن حمتوى املهارات اللغوية وتو 
األربع يف كتاب تعليم اللغة العربية موافقا ألساس املنهج 

 إال يف بعض عناصرها فلم تكن موافقة له.    1114الدراسي 
ا الية أهنموموضع التوافق بني هذه الدراسة والدراسة احل

دراستان معتمداتن على املنهج الوصفي، وأما االختالف 
بينهما فقد ظهر يف موضوع التحليل حيث أخذت الدراسة 

 1114السابقة حتليل مجيع املهارات األربع مبعيار املنهج 
راءة مهارة الق كان التحليل يف الدراسة احلالية أخذتبينما  

 وموافقتها القواعد التابعة هلا.
( حتليل حمتوى كتاب 1111دراسة غسان ايسني العدوي ) -1

 41القراءة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ومؤشراهتا.
هدفت الدراسة إىل إعداد معايري جودة حمتوى كتاب القراءة 
للصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي، وتعرف مدى 
حتقق هذه املعايري يف الكتاب. واتبعت الدراسة منهج الوصف 

تحليلي، واستخدمت قائمة معايري اجلودة ومؤشراهتا يف ال

                                                             
كتاب القراءة يف ضوء معايري اجلودة   حتليل حمتوى،  غسان ايسني العدوي 41

م، 1111 1+4العدد  15)جملة جامعة دمشق، اجمللد ، دراسة منشورة الشاملة ومؤشراهتا
 (.533ص 
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إجراء عملية التحليل. وخلصت إىل نتائج أن دروس القراءة 
ينقصها الكثري من املكوانت األساسية مثل حتقيق مستوى 
القراءة السريعة مع احملافظة على الفهم، ومستوى معرفة 
خصائص األسلوب األديب، ومستوى تذوق مجاليات 

األدبية واالستمتاع هبا، ومستوى معرفة خصائص األعمال 
 التعبري البياين، ومستوى معرفة احملسنات أبنواعها.

نقطة االتفاق بني هذه الدراسة والدراسة احلالية أهنما دراسة 
مبنهج الوصف التحليلي، وأن موضوع التحليل كان يف حمتوى  
 كتاب القراءة، وأما االختالف الظاهر بينهما فقد تبني من
خالل عينة البحث إذ كانت العينة يف الدراسة السابقة هي  
كتاب القراءة للصف اخلامس من املرحلة االبتدائية بينما 
تكون عينة البحث للدراسة السابقة هي الكتاب املدرسي 
للصف الثالث الثانوي، وكذا طريقة التحليل يف كلتا 

ملة االدراستني، حيث حتلل األوىل يف ضوء معايري اجلودة الش
 والثانية حتلل يف ضوء موافقة مادة القراءة للقواعد التابعة هلا. 
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( بعنوان حتليل تدريبات 1114دراسة إسالم انجي الضبة ) -11
وأنشطة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا يف ضوء 

 41مهارات التفكري فوق املعريف وتصور مقرتح إلثرائها.
 لكتب اللغة العربية يفهدفت الدراسة إىل إجراء التحليل 

ضوء مهارات التفكري فوق املعريف, وتقدمي تصور مقرتح 
إلثرائها. واتبعت الدراسة منهج الوصف التحليلي، حيث  
كانت العينة هي كامل األسئلة والتدريبات يف كتب اللغة 

لة الثالث( من املرح -الثاين  -العربية للصفوف )األوىل 
(. 1114-1111الثاين ) األساسية الدنيا الفصل الدراسي

 النتائج أن كتب اللغة العربية لتلكعن وقد أسفرت الدراسة 
الصفوف حمتوية على املهارات الفرعية الثالث ملهارات 

ارات السياقية امله –ارات املفاهيمية عريف )املهالتفكري فوق امل
املهارة اإلجرائية( وإن كان توزيع تلك املهارات غري متوازنة،  –

وأن تلك الكتب كذلك حتتاج  إىل كثري من املهارات الفرعية 
 الفردية جبانب تلك املهارات الثالث املذكورة. 

                                                             
حتليل تدريبات وأنشطة كتب اللغة العربية للمرللة ،  إسالم انجي الضبة 41

رسالة ماجستري ، اهاألساسية الدنيا يف ضوء مهارات التفكري فوق املعريف وتصور مقرتح إلثرائ
غزة، عمادة الدراسات العليا، كلية الرتبية قسم املناهج وطرائق  –منشورة، )اجلامعة اإلسالمية 

 .(1114التدريس 
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وموطن الالتفاق بني هذه الدراسة والدراسة احلاليه أهنما 
ع ا موضدراسة معتمدة على منهج الوصفى التحليلي، وأم

االختالف فإنه حصل ملضمون التحليل حيث قامت الدراسة 
السابقة على حتليل أسئلة الكتب وتدريباهتا بينما قامت 
الدراسة احلالية على حتليل مادة القراءة جتاه القواعد التابعة 

   هلا.
 

 طريقة كتابة البحث .ز
 فيعتمد الباحث على ما قررته الرسالةأما طريقة كتابة هذه 
امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف جبالدراسات العليا 
 الكتاب املسمى : 

“Pedoman Penulisan Tesis Bahasa Arab Tahun 2018” 

سم جة املاجستري بقر "دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية لد
 تعليم اللغة العربية"
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 الكتاب املدرسي ومباحثه -أ
 مفهوم الكتاب املدرسي. .1

إنه مصدر من مصادر التعليم املقروء، يشمل بطريقة منظمة 
ساندة معلى اجلانب املعريف املنوي اكتسابه للمتعلم،  وعلى جوانب 

ومساعدة يف اكتساب املتعلم هلذا اجلانب أبقل جهد ووقت وكلفة 
  1وأبعلى إنتاجية.

 الصورة التطبيقية للمحتوى، والذي يرشد املعلم"ويعرف أبنه: 
إىل الطريقة اليت يستطيع هبا إجناز أهداف املناهج العامة واخلاصة،  

لتلميذ، نظرا اكما أنه ميثل يف الوقت نفسه الوسيلة األكثر ثقة يف يد 
 ملقاييس الرقابة الصارمة اليت ختضع هلا حمتوايته من السلطات العليا،
لذلك فهو جدير ابالطمئنان إليه ألن واضعوه هم عادة من 

 7".املختصني يف الرتبية واملادة العلمية

                                                             

 . 11، منشورات جامعة القدس، ص. 7، طاملناهج الرتبويةإسحاق الفرحان :  1 
اآلوىل،  ، الطبعةاملنهج والكتاب املدرسيرحيم على صاحل، و مساء تركي داخل،  7 

 .152 .م( ص7112 -هـ 1341)بغداد: مكتب نور احلسن للطباعة والتنضيد، 
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كيزة ر "ويعرف ابعتبار أمهية حمتواه أو ما يقدمه من مادة أبنه: 
يضة التعليمية، فهو يفسر اخلطوط العر أساسية للمدرس يف العملية 

للمادة الدراسية، وطرائق تدريسها، ويتضمن أيضا املعلومات 
ف ابعتبار ويعر  4."واألفكار واملفاهيم األساسية يف مقرر معني

املعلمني،  ىل مساعدةإام كلي يرمي نظ"عناصره وأهدافه أنه: 
 :ويشتمل على عدة عناصر
ىل إف وهبذا فإنه يهد ،التقومينشطة، و ألاألهداف، واحملتوى، وا

مساعدة املعلمني واملتعلمني يف صف ما، ويف مادة دراسية ما على 
    3".حتقيق األهداف املتوخاة كما حددها املنهاج

 ن الكتاب، فتلخص أتعاريفوعلى ما سبق عرضه من ال
الذي يستقي منه املعلم حمتوى ما يريد  املدرسي هو ذلك الوعاء

 لىع للمتعلمني، وطرائق إيصاله إىل أذهاهنم، ووسائل تعينه تعليمه
م حنو تعليمية هتدف إىل إاثرة انتباهه، مث أنشطة عملية التعليم أداء

      ما قد تلقاها املتعلمون منه.يخ التعلم، وترس
 
 

                                                             

 152ص.  ...،املنهجرحيم على صاحل، و مساء تركي داخل،  3 

 .151 .ص ...،املنهجرحيم على صاحل، و مساء تركي داخل،  3 
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 .أمهية الكتاب املدرسي .7
 إن للكتاب املدرسي أمهية كربى يف جمال التعليم والرتبية، لكونه

كن ميدرا ال يستغين عنه املعلم واملتعلم يف عملية التعليم والتعلم، و مص
 5لكل من املعلم واملتعلم فيما أييت: مهيةاألتلك أن تتضح 

سرعة  تفريد التعليم : يقصد به أن املتعلمني يتباينون يف (أ
تعلم طريق الكتاب يستطيع امل قراءاهتم وفق قدراهتم، وعن

أن يقرأ مادة الدرس بصورة انفرادية وحبسب قدراته 
العلمية، وهذا يعطي للمتعلم ذاتية التعليم، وهذا يعد من 

 التوجيهات احلديثة.
تنظيم التعليم : إن الكتاب املدرسي حيتوي خربات،  (ب

سئلة منظمة تساعد على تلقي املادة بصورة أوأنشطة، و 
 منتظمة.

درسي داخل  التعليم : املعلم ذلك املنفذ للكتاب املحتسني (ج
غرفة الصف، وبقدر إحسانه يف التعامل مع الكتاب 

 تتحقق تبادلية العلمية بينهما جتاه املتعلمني.
ر ذلك من خالل استخالص تنمية مهارات القراءة : يظه (د

 األفكار واملعاين الرئيسة واجلزئية. املتعلمني
                                                             

 .161 .ص ...،املنهجرحيم علي صاحل ومساء تركي داخل،  5 
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اجليد هو الذي يالئم روح  مواكبة العصر: إن الكتاب (ه
العصر، ويكون الرافد للمعلم واملتعلم يف معرفة آلية التطور 

هارات احلاصل يف البلدان، لكونه أداة للتقدم والتزود ابمل
وحماكة الفنون اإلبداعية يف كل اجملاالت، وليس وسيلة يف 

     6التلقني ونقل املعرفة فحسب.
 رسي.ومواصفات تصميم الكتاب املد معايري .4

عتمد عملية تومن املعلوم أن وضع الكتاب املدرسي وتصميمه 
ىن اليت ستتحقق عن طريقها مع املقاييسعلى بعض املعايري، و 

الصالحية واجلودة لكتاب مدرسي ما، وابلتايل سيأيت الكتاب 
بثمارها املرجوة يف اجملال املعريف، واملهاري، واخللقي الوجداين، ومن 

  2:تلك املعايري هي
أن تكون أهداف الكتاب حمددة بدقة ومنصوص عليها  (أ

 فيه.
أن تكون هذه األهداف متفقة متاما مع أهداف املقرر   (ب

 الدراسي.

                                                             

 .161 .ص ...،املنهجرحيم علي صاحل ومساء تركي داخل،  6 
، )القاهرة: دار السحاب، تكنولوجيا إنتاج مصادر التعلمحممد عطية مخيس،  2 

 .61 .م( ص7116
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أن تكون موضوعات الكتاب ومادته العلمية مناسبة   (ج
 لتحقيق تلك األهداف.

 فكار حديثة وصحيحة علميا.ألأن تكون املعلومات وا (د
 ريقة منطقيةأن تكون املوضوعات واألفكار منظمة بط (ه

سليمة، تراعي التسلسل والرتابط والتكامل الوظيفي 
 بينها.

أن تصاغ املوضوعات واألفكار يف فقرات حمددة، تشمل   (و
 كل منها على فكرة واحدة فقط.

أن يشتمل الكتاب على أسئلة ومواقف وتطبيقات  (ز
 مناسبة ترتبط ببيئة الطالب وحياهتم.

ة ية املناسبأن يزود الكتاب ابلصور والرسوم التعليم (ح
 للموضوع والطالب.

أن تكون هذه الصور والرسوم جيدة وصاحلة من الناحية  (ط
 الفنية.

أن تكون هذه الصور والرسوم موظفة جيدا ترتبط ابلنص  (ي
 وتتكامل معه تفاعليا. 

أن يشمل الكتاب على ملخصات تربط بني املوضوعات  (ك
 والفقرات.
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أن يشمل الكتاب على أنشطة تفاعلية حتث الطالب  (ل
 على املشاركة النشطة.

أن ينتهي كل فصل مبلخص له يوضح النقاط الرئيسة  (م
 فيه.

أن ينتهي كل فصل أبسئلة وتدريبات مناسبة ومتنوعة  (ن
 وشاملة تفيد األهداف.

 أن ينتهي الكتاب بنماذج من االمتحاانت النهائية.  (س
أن يزود الكتاب املتعلمني ابملراجع واإلجاابت الصحيحة  (ع

 واالختبارات.لألسئلة 
لغات للناطقني بمواد وكتب تعليم اللغة العربية أسس إعداد  .3

  .أخرى
إن عملية إعداد املواد التعليمية يف األساس عملية علمية 

تقوم على جمموعة من األسس واملبادئ املستمدة من  وهي. تربوية
، وهي مما ن تعاجل يف املواد التعليميةأاجملاالت واجلوانب اليت ينبغي 

 1يلي:

                                                             

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية محد طعيمة، أ يحممود كامل الناقة ورشد 1 
-13رى، م القأ، )مكة املكرمة: جامعة تقوميه –حتليله  –للناطقني بلغات اخرى إعداده 

 .72 .صم( 1214 -هـ 4
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 اجلانب النفسي (أ
يعد اجلانب النفسي جانبا مهما يف أية عملية تعليمة، 
ويظن كثري من املتخصصني يف تعليم اللغات األجنبية أن هناك 
عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد وبني القدرة على تعلم اللغة 
 األجنبية، وأن هناك فرقا حمسواب بني تعلم الصغري وتعلم الكبري

وط التعرف على الشر  ورةوهذا يشري إىل ضر للغة األجنبية، 
واملبادئ النفسية اليت ينبغي أن تراعى عند وضع مادة لتعليم 

 2 اللغة العربية للناطقني بغريها، وهي فيما يلي:
أن تناسب املادة اخلصائص النفسية والثقافية  -

للدارسني مفرقة يف ذلك ما يقدم للصغار وما يقدم 
 للكبار.

 هتمامات وأغراضأن تراعي املادة الفروق بني ميول وا -
 الدارسني من تعلم اللغة.

مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف املادة  أن حتدد -
املقدمة، وما ينبغي أن يعطى لكل منها من هذه 

 املادة.

                                                             

 .42-41ص.  ...،الكتاب األساسيمحد طعيمة، أ يحممود كامل الناقة ورشد 9 
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أن حتدد بوضوح مستوايت األداء املطلوبة يف كل  -
مهارة من مهارات اللغة ومراعاة ذلك يف املراحل 

 املختلفة من املادة.
ب سقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتنايتتابع تأن  -

مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم مع تدرج تو 
 املهارة إال يف وقتها املناسب.

 فت املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي:تلتأن  -
 .املهارات اليت تتصل ابجلانب الصويت 
 .مهارات تعرف الكلمة وحتليلها وتركيبها 
 ها وتركيبها.مهارات تعرف اجلملة وحتليل 
 .مهارات الفهم العام والفهم التفصيلي 

أن حتقق املادة املطالب األساسية للدارسني من تعلم  -
 اللغة.

أن تكون مشوقة جامعة بني الفكاهة واحلكاية  -
 والنادرة وكل ما من شأنه حيقق االستمتاع للدارس.

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات  -
 يف مستوى املادة.عن طريق التنوع 
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أن تراعي املادة استعداد الدارسني للتعلم، وأن تلجأ  -
ىل وسائل متعددة لتنشيط هذا االستعداد وهتيئة إ

 الدارس للتعلم.
 أن حتقق املادة للدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه -

وبشكل سريع إمتام عملية اتصال ابللغة مساعا 
 وحديثا.

الدارسني واستعداداهتم أن تراعي املادة إاثرة رغبة  -
 لتعرف اللغة عن طريق األنشطة واملمارسات.

ليه إأن يستند إعداد املادة وتنظيمها إىل ما انتهت  -
 نظرايت التعلم من حقائق و مفاهيم.

غ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف ا أن تص -
 تدريس اللغات.

أن هتيئ املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب  -
  عن طريق تعلم اللغة وممارساهتا. عليها 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام  -
 ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية.
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 اجلانب الثقايف  (ب
نظمتها أحتتل الثقافة ابعتبارها طرائق حياة الشعوب و 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية مكانة هامة يف 
 تعلم اللغات األجنبية.تعليم و 

لقد أثبتت الدراسات أن معظم الدارسني يعلمون أن 
ي من أهداف أي ساملعارف الثقافية هدف أساو املعلومات 

مادة تعليمية لتعلم اللغة األجنبية، كما يعلمون أيضا أهنا عامل 
 مهم من عوامل النجاح يف تعلم اللغة واستخدامها.

الرتبية فهناك و  مجماالت التعليوألمهية اجلانب الثقايف يف 
 احملتوى يف ن تراعىأجمموعة من الشروط واملبادئ اليت ينبغي 
عربية للناطقني لغة الالثقايف للمادة التعليمية األساسية لتعليم ال

 11:بغريها وهي
 أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية.  -
تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف أن  -

 األقطار العربية.

                                                             

-33ص. ...، الكتاب األساسيمحد طعيمة، أ يالناقة ورشدحممود كامل  10 
36. 
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أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  -
 للدارسني على اختالفهم.

ثقافية  االتأن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين وجم -
وفكرية متعددة يف إطار من الثقافة العربية 

 اإلسالمية.
أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من  -

 .قافات واألغراضالدارسني من خمتلف اللغات والث
أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني  -

ولكن أيضا مع أهداف العرب من تعليم لغتهم 
 ونشرها.

أال تغفل املادة جوانب احلياة العامة واملشرتك بني  -
 الثقافات.

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر  -
 يف إطار العصر الذي يعيش فيه.

ويدفعه إىل  ،متعلمللتوى الثقايف احمل املادة ثريأن ت -
 تعلم اللغة واالستمرار يف هذا التعلم. 
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أن ينظم احملتوى الثقايف إما من القريب إىل البعيد،  -
أو من احلاضر إىل املستقبل، أو من األسرة إىل 

 اجملتمع األوسع.
أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج  -

 حنو املستوى املعنوي.
 توسع املادة خربات املتعلم أبصحاب اللغة.أن  -
أن ترتبط املادة الثقافية خبربات الدارسني السابقة  -

 يف ثقافاهتم.
أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب  -

 عمر الدارسني ومستواهم التعليمي.
أن تلتفت املادة وبشكل خاص إىل القيم األصيلة  -

 مية.املقبولة يف الثقافة العربية واإلسال
ن من ملا يف عقول الكثرييأن تقدم تقوميا وتصحيحا  -

 أفكار خاطئة عن الثقافة العربية واإلسالمية.
 أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية. -
 أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرى. -
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 اجلانب الرتبوي (ج
عادة ما تعرب املبادئ الرتبوية عن النظرة التطبيقية يف 
عملية التعلم ملا تقدمه األسس األخرى من معلومات مثل 

ساعد تاألساس النفسي والثقايف والرتبوي. ومعرفة هذه املبادئ 
 حليلها،لتوضع املواد التعليمية واختيارها  علىاملسئولني 

طه لى ختطيوحتديد أيها يصلح للربانمج الذي يقومون ع
 11وتنفيذه.

وية الرتباملبادئ جمموعة من الشروط و  وميكن تلخيص
ة اليت ينبغي مراعاهتا عند وضع مادة تعليمية لتعليم اللغة العربي

 لغري الناطقني هبا وهي:
ظم املواد ابلشكل الذي تتكامل فيه املهارات أن تن -

 اللغوية واملعلومات الثقافية.
أن يضبط فيها عدد املفردات حبيث تقدم العدد  -

الذي يكفي لتقدمي النص املطلوب دون تقليل أو 
 إكثار. 

أن تضبط نوعية املفردات حبيث تتحرك من احلسي  -
 إىل اجملرد.
                                                             

 32ص.  ...،الكتاب األساسيمحد طعيمة، أ يحممود كامل الناقة ورشد 11 
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أن تكرر كل مفردة عددا من املرات يكفي لتعرفها  -
 وتثبيتها واستخدامها.

 بأن خيصص يف املادة التعليمية جزء معني للجان -
 الصويت حبيث يكون برانجما منظما لتعليم األصوات.

أن يتكامل الربانمج الصويت مع بقية عناصر مادة  -
 تعليم اللغة ومهاراته.

أن تستمد الرتاكيب اللغوية يف املادة من الرتاكيب  -
 17 الشائعة املألوفة االستخدام.

أن يضبط عدد الرتاكيب املقدمة حبيث ال يقدم  -
 موضع واحد.أكثر من تركيب يف 

 أن تتحرك الرتاكيب من البسيط إىل املعقد. -
ال  بشكل طبيعي حبيثأن تستخدم األمناط اللغوية  -

 طنعة ومتكلفة.تبدو اللغة مص
أن تعاجل الرتاكيب أبسلوب تربوي يربزها يف املادة  -

 ويلفت نظر الدارس إليها.
أن تضبط عملية تقدمي املفاهيم واملصطلحات  -

 هل إىل الصعب.النحوية وتتدرج من الس
                                                             

 .52ص.  ...،الكتاب األساسيمحد طعيمة، أ يحممود كامل الناقة ورشد 12 
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أن يتجنب تقدمب القواعد بطريقة مباشرة مع تفادي  -
 الشرح النحوي املعقد.

أن تعاجل املفاهيم الثقافية بشكل جيعل املادة صاحلة  -
 لتعلم مهارات اللغة.

أن يناسب مستوى املفاهيم الثقافية الدارسني فال  -
 يرتفع حبيث يصبح صعبا وال ينخفض حبيث يصبح

 طفوليا واتفها.
 يتجنب استخدام األساليب األدبية الرفيعة.أن  -
ى و ة مستأن يساير حجم حروف الطباعة أو الكتاب -

 14 الكتاب ويفضل احلروف الواضحة الكبرية.
 أن تكتب املادة خبط نسخ. -
كون الصفحة املكتوبة متسعة متزنة مرحية غري أن ت -

 مزدمحة.
أن يقلل عدد األسطر يف الصفحة، وأن تتسع  -

 الكلمات وبني السطور.املسافات بني 
أن يستخدم الورق األبيض املصقول غري الالمع جتنبا  -

 لسوء الطباعة وإرهاق العني.
                                                             

  .52ص.  ...،الكتاب األساسيمحد طعيمة، أ يحممود كامل الناقة ورشد 13
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 أن يضبط النص ابحلركات الثالث ضبطا كامال. -
أن تزود املادة ابلصور والرسوم التوضيحية بشكل   -

 كاف ومناسب وجذاب.
أن تتنوع طريقة تناول املادة بني احلوار والسرد  -

 القصصي.واألسلوب 
عليه عنوان واضح وصورة  ،أن يكون الغالف جذااب -

 تدل على غرضه.
اب تبشكل يسمح بفتح الكأن يكون التجليد  -

على املكتب عند  هبسهولة، ويسمح ببسط
 االستعمال.

الكتاب مناسبا حبيث يسهل محله  أن يكون حجم -
 رساله وتناوله بسهولة.وإ
مع األغراض اليت وضعت من  املادة أن تتمشى -

 تغطي كل أوجه التعلم يف الربانمج. نجلها وأأ
أن تكون املادة اقتصادية يف الوقت الذي تستغرقه،  -

 ويف اجلهد املطلوب من املعلم  التكلفة املاديةويف
 مع توافر الكفاءة والفاعلية. والتلميذ
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أن يستفاد يف وضع املادة بنتائج الدراسات  -
يم لوالبحوث يف ميدان إعداد املواد األساسية لتع

 اللغات. 
أن جترب املادة وتقوم وتعدل يف ضوء نتائج  -

 .التجريب
 التدريس اجليد. أن تتفق املادة ومبادئ -
أن تراعي إعداد املتعلم ملراحل أخرى من إتقان  -

 املهارات وتعلم مهارات جديدة.
 أن تزود املتعلم بثروة لفظية مناسبة. -
فواي اللغة ش معمتكن الدارس من التعامل أن  -

 وحتريراي.
أن تعطي الفرصة للمعلم للتعديل والتوفيق والزايدة  -

 والتنمية.
أن تنطلق املادة من أهداف تعليمية حمددة لكل  -

 .مهارة
 صياغة سلوكية. األهداف أن تصاغ -
أن تتضمن جمموعة من التدريبات املتنوعة حبيث  -

 تشمل مجيع املهارات وتعمل على تنميتها وتثبيتها.
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يت لإىل الصعوابت واملشاكل ا أن تلتفت التدريبات -
بها اللغة العربية أم يواجهها الدارس سواء أكان سب

 لغته األم.
اليت تقيس  أن تتضمن جمموعة من االختبارات -

حتصيل الدارس وتكشف عن مدى تقدمه يف 
 التعلم.

أن تزود املادة ابقرتاحات الستخدام الوسائل  -
 التعليمية بشكل فعال.

ل ستخدام الوسائالفرصة التتيح املادة للمعلم أن  -
 التعليمية املختلفة بقدر اإلمكان.

وعة من التسجيالت الصوتية مأن يصاحب املادة جم -
 املتنوعة.

ن يصاحب املادة كراسات للتطبيقات اللغوية أ -
 والواجبات اإلضافية.

ابملفردات املتضمنة  اأن يصاحب املادة معجم -
 ومعانيها ومرادفاهتا، ويفضل أن يكون مصورا.
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للمعلم يتضمن ثالثة أمور  ان يصاحب املادة مرشدأ -
:13  

   التصور الفلسفي واللغوي والثقايف والرتبوي
 الذي استندت إليه.

   أجل أهداف املادة واملهارات اليت وضعت من
 أنسب الطرق اليت ينبغي اتباعها يفو  ،تنميتها

 التدريس.
   مناذج من الدروس تعاجل معاجلة منوذجية حيتذي

ويعرف من خالهلا كيفية تناول كل  هبا املعلم
 درس داخل حجرة الدراسة.

اد سة املو ان يستفاد عند وضع املادة من نتائج در أ -
والكتب السابقة مع جتنب سقطاهتا وجوانب 

 قصورها.
أن يشرتك يف وضع املادة خرباء يف اللغوايت ويف  -

الالجتماع والثقافة وعلم النفس واملناهج والتعلم 
ضا ييمية وفن إخراج املواد التعليمية أائل التعلسوالو 

 مدرسون أكفاء.   
                                                             

 .61ص.  ،...الكتاب األساسي، محد طعيمةأ يكامل الناقة ورشد  حممود 14 
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 اجلانب اللغوي (د
تعد املادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة، واللغة نظام، 
بل عندما حنللها سنجد أهنا أكثر من نظام. إهنا يف احلقيقة 
نظام النظم، فأوهلا نظام األصوات الذي يتكون منه نظام 

بدوره إىل نظام البنية  األشكال )الكلمة( الذي يؤدي
نظمة الثالثة تؤدي إىل نظام رابع هو نظام ألوالرتكيب. وهذه ا

 املعىن.
نبغي اليت ي اللغوية، جمموعة من املبادئ واألسسوهناك 

 أن تراعى يف إعداد املواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 15وهي:

 أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى.  -
تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من أن  -

 معلومات لغوية.
 لوفة طبيعية وليستأن تكون اللغة املقدمة لغة مأ -

 لغة مصطنعة.
أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما  -

 أمكن ذلك.
                                                             

 .63ص.  ،...الكتاب األساسي، محد طعيمةأ يحممود كامل الناقة ورشد 15 
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ومنذ البداية اجلانب الصويت من  أن تعاجل املادة -
 خالل الكلمات واجلمل ذات معىن.

 مز والصوت لكل حرف.أن تعتين ابلر  -
 أن تظهر العناية ابلنرب والتنغيم. -
 تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية.أن  -
 .كيب الشائعة االستعمالد املادة على الرتا أن تعتم -
 أن أتخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا. -
 أن هتتم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم. -
ان يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج  -

 الدراسات اللغوية التقابلية.
اللغوية اليت تربزها  أن تلتفت إىل املشكالت -

 الدراسات والبحوث.
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 .نصوص الكتاب ومباحثها -ب
  .مفهوم القراءة .1

 مصدر قرأ : نقول قرأ الكتاب قراءة و قرآان، ومعناها القراءة
 ق هبا،تتبع كلماته نظرا ونطق هبا، أو تتبع كلماته ومل ينط" يف اللغة:

 16."ومسيت حديثا ابلقراءة الصامتة
ا موالتعريف اللغوي مشل القراءة اجلهرية، والقراءة الصامتة، أ

هو : "نطق الرموز وفهمها وحتليل املقروء  التعريف االصطالحي
ونقده والتفاعل معه، واإلفادة منه يف حل املشكالت، واالنتفاع به 

  12.يف املواقف احليوية، واملتعة النفسية ابملقروء"
ة اليت مفهوم القراءة يشمل تلك العمليأن  التعريف يتبنيوهبذا 

تنطلق من العني ابلنظر إىل الرموز اللفظية، ويصحبها اللسان بنطقها 
سرا كان أو جهرا، مث يستقبلها القلب بتفسري معانيها، والذهن 
ابستيعاب تلك املعاين، والنفس ابلتفاعل مع ما فيها من الفوائد 

 واملنافع. 
 

                                                             

 (ون سنةدب، )طهران، املكتبة العلمية 7، جـاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية :  16 
 .272 .ص

عة الرابعة، ، الطبوطرائق تنميتهااملهارات اللغوية ماهيتها أمحد فؤاد عليان،  12 
 .111 .م( ص7111 -هـ 1341)الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع، 
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 أمهية القراءة يف احلياة  .7
تعد الكلمة املقروءة أو املكتوبة من أقوى وسائل اكتساب 

 11املعرفة وأوسعها لألسباب اآلتية:
القراءة تتيح لإلنسان حرية اختيار الكتاب واملوضوع  (أ

َل وال مَيل،  والزمان واملكان، وهو الصديق الذي ال ميم
 والشاعر يقول :"خري رفيق يف الزمان كتاب".

ئ القراءة حتقق لإلنسان التنوع يف املعرفة فتنتقل ابلقار   (ب
من فكر إىل فكر ومن جمال إىل جمال، وبذلك تزدهر 

ئ ار قشجرة املعرفة، وتنمو األفكار وتزيد، فيستفيد ال
 ويفيد اآلخرين.

تعد الكلمة املكتوبة يف صحيفة أو جملة أو كتاب،   (ج
ن م وخاصة بعد تطور وسائل الطباعة والتصوير السريع

 أرخص وسائل املعرفة وأيسرها.
إن الكلمة املكتوبة يف صحيفة أو جملة أو كتاب تقدم  (د

للقارئ يف سطور قليلة أفكارا متنوعة، ومعارف 
 متجددة.

                                                             

 .117 .ص ...،املهارات اللغويةأمحد فؤاد عليان،  11 
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ي اللغة ه - غالبا -تستخدم يف الكتابة  إن اللغة اليت (ه
العربية الفصحى، لغة الثقافة واملعرفة، فتكون أكثر 

ر طه ابألسلوب األرقى، والفكفائدة لإلنسان؛ ألهنا ترب
 األمسى، واألداء السليم، واألسلوب الرصني.   

 .أهداف تدريس القراءة العربية .4
تعترب القراءة املهارة األوىل اليت يلج هبا الدارس عامل املعرفة 
واالستيعاب عن طريق املادة املكتوبة. وهلا أهداف مميزة كبقية 

 أهداف فنون اللغة العربية، 
 12فيما يلي:وتتلخص 

اكتساب مهارات القراءة األساسية اليت تتمثل يف  (أ
القراءة اجلهرية مقرونة بسالمة يف النطق، وحسن 
األداء، وضبط للحركات والضوابط األخرى، ومتثيل 

 للمعىن.
القدرة على القراءة االستيعابية الواعية ابلسرعة املناسبة،  (ب

دراك ما إواستنباط األفكار العامة واملعلومات اجلزئية، و 
 بني السطور من معان وما وراء األلفاظ من مقاصد.

                                                             

)بريوت  ،، الطبعة اخلامسةخصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف معروف،  12 
 .11 .م( ص1221 -هـ 1311: دار النفائس، 
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إثراء ثروة الطالب اللغوية، ابكتساب األلفاظ  (ج
 والرتاكيب واألمناط اللغوية اليت ترد يف نصوص القراءة.

االستفادة من أساليب الكتاب والشعراء، وحماكاة اجليد  (د
 منها.

ارتقاء مستوى التعبري )الشفهي والكتايب( وتنميته  (ه
 سلوب لغوي صحيح.أب

توسيع خربات الطالب املعرفية والعلمية والثقافية، مبا  (و
يكتسبه من بطون الكتب واجملالت والصحف وغريها 

 من وسائل النشر واإلعالم.
شاطا حمببا لدى الطالب لالستماع يف جعل القراءة ن (ز

 وقت فراغه بكل ما هو انفع ومفيد ومسل.
يف  والعلوم، وذلكتوظيف القراءة يف اكتساب املعارف  (ح

العودة إىل املصادر واملراجع والواثئق والبحوث 
 والدراسات املختلفة.

متكني الطالب من حتقيق مردود أفضل نوعا وأكثر كما  (ط
جبهد أقل وزمن أقصر، عند أدائه ألعماله املختلفة، 

يف  ة لديه من اختزالذلك نتيجة ملا توفره مهارة القراءو 
 إلجناز.اجلهد والوقت مع جودة يف ا
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 مساعدة الطالب على تعلم املواد الدراسية املختلفة يف (ي
سيىة أداة التعلم األسا مجيع مراحل التعليم. فالقراءة هي
، نسان والعامل احملاط بهوهي اجلسر الذي يصل بني اإل

ن أي إخفاق يف السيطرة على هذه املهارة سيؤدي وإ
ىل إىل اإلخفاق يف احلياة املدرسية أوال، وقد يؤدي إ

 اإلخفاق يف احلياة أيضا.
وأوال وأخريا أن القراءة تؤكد الصلة وتعززها بكتاب هللا  (ك

وسنة نبيه، واالعتزاز مبا خلفه لنا اآلابء واألجداد 
 واألسالف من تراث فكري وعلمي وأديب ولغوي.

إن كل ما أسلف إيراده يوضح للمعلم وطالبه القدر الكبري 
. غاايت الساميةمن ال يس القراءة العربيةتدر  ملا يرمي إليه والوزن الثقيل

يد قلب سأول آية أنزهلا هللا على قد أشار إليه القرآن حيث إن و 
ك الذي قرأ ابسم ربهي قوله عز وجل : }ااملرسلني وخامت النبيني 

. وهبذا ينبغي لكل مسلم أن يصدق العناية ابلقراءة وتكون 71خلق{ 
      يد من العلم واملعرفة.حياته حافلة ابلقراءة وعامرة بطلب املز 

 
  

                                                             

 .1: يةاآل لعلق،سورة ا 71 
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 طرق تدريس القراءة يف املرحلة الثانوية : .3
ختتلف طرائق التدريس ابختالف املراحل الدراسية، وذلك نظرا 
لتميز مستوى الطالب ابعتبار أعمارهم، ونضج عقوهلم، ورغباهتم، 

 .واهتماماهتم وغريه من االعتبارات
وطرائق التدريس اجليدة هي اليت تراعي خصائص الطالب  
لتكيف كذلك تسعى يف ا، و سيخضعون حتت عملية التعليمالذين 

بيان  ناسبكان من املمقبولة لديهم، لذا فمع طبيعتهم لتكون 
 71بعض من تلك الطرائق اليت تناسب هذه املرحلة، وهي فيما أييت:

امة اليت يف املناقشة العإطالة فرتة القراءة الصامتة، والتوسع  (أ
 تعقبها.

جتزئة املوضوع، ومعاجلة كل جزء على حدة من حيث   (ب
الشرح اللغوي والقراءة واملناقشة؛ وذلك ألن املوضوعات 
يف كتب هذه املرحلة طويلة غالبا، وليس املقصود هبذه 
التجزئة التقيد ابلفقرات املطبعية، ولكن الغرض أن يقسم 

 املوضوع وحدات متكاملة.

                                                             

لرابعة عشرة ، الطبعة ااملوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  71 
 .172-171)القاهرة: دار املعارف، بدون سنة(، ص 
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يكتفي بقراءة كل جزء مرة واحدة، مث يعاجل ابملناقشة، إال  (ج
بة أدبية، ويف أسلوبه ومفرداته و املوضوع ذا صعكان إذا  

وأفكاره نوع من السمو أو العمق، فيقرأ كل جزئ من 
املوضوع أكثر من مرة، حىت يتاح للتالميذ فهمه فهما 

 دقيقا.
علومات العناية ابلشرح ما تضمنه املوضوع من احلقائق وامل (د

املختلفة على أال يطغى ذلك على وقت القراءة، ويقتضي 
العناية إبعداد الدرس، واستشارة املراجع  دةهذا زاي

املختلفة، واتصال املدرس بزمالئه مدرسي املواد األخرى؛ 
 للتثبت من املعلومات اليت سيعرض هلا.

، إذا هتيأت املناسبة، من ذلك اللغويةشرح بعض الفوائد  (ه
شرح الفرق بني "نسي" و "تناسى" وما يشبههما مثال: 

مثل"جهل" و"جتاهل"وذلك إذا وردت يف املوضوع كلمة 
 "تناسى".

تدريب التالميذ على نقد املقروء من حيث الفكرة  (و
 واألسلوب.
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 توجيهات لتعليم القراءة: .5
لم عموما عملية التعليم والتعيف جناحه  إن مما يعني املعلم على

 حبه ملطالعة بعض أدبيات اخلرباء يف اخصوص ءةتدريس مادة القراو 
 جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت تعىن  ابلتوجيهات
واإلرشادات حول تعليم اللغة العربية عموما ومادة القراءة خصوصا، 

لنافعة لعلمه لتلك التوجيهات ا متابعتهمناسبا له، و مث تبنيه ما يراه 
ه ية حبتة. ومن تلك التوجيهات القيمة ما كتبأهنا جمربة ال جمرد نظر 

 وهي مما يلي:   77عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان يف كتابه
 تنبه إىل أن اهلدف األساسي للقراءة هو فهم املقروء. (أ

اهلدف األساسي للقراءة اآللية هو القدرة على هتجي   (ب
 احلروف والكلمات.

 القراءة.اهلدف األساسي للقراءة اجلهرية هو صحة  (ج
ال جتعل صحة القراءة هدفا أساسيا يف غري القراءة اجلهرية؛  (د

فصحة يف نطق األصوات لعنصر األصوات، وصحة 
 اإلعراب هدف الرتاكيب والقواعد.

                                                             

 إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقنيعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  22 
 .111. م( ص7115 -هـ 1346للجميع، الطبعة الثانية، )الرايض: العربية هبا، 
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عود طالبك على سرعة القراءة مع التفكري يف معىن ما  (ه
 يقرؤون.

 األصل يف القراءة أن تكون سرية ال جهرية. (و
د وقت دريباهتا االستيعابية، وإذا وجيبدأ ابلقراءة السرية وت (ز

 بعد ذلك للقراءة اجلهرية تقرأ.
ال تقدم هلم يف القراءة غري اآللية موضوعات يعرفوهنا متاما،  (ح

ألن فهمهم للقراءة قد يكون من معلوماهتم السابقة، ال 
 من فهمهم للنص.

 حاول معاجلة مشكلة بطء القراءة لدى طالبك. (ط
 أسس اختيار نصوص القراءة: .6

مما قد سبق عرضه أن اجلوانب اليت ينبغي أن حيرص عليها 
نفسي انب الأثناء وضع الكتاب املدرسي هو ما كان له ارتباط ابجل

والثقايف والرتبوي مث اللغوي، وكذلك األمر ابلنسبة الختيار نصوص 
القراءة ووضعها يف مادة تعليمية، فإن هلا أسس وصفات ينبغي أن 

 74تتصف هبا، وهي مما يلي:
 تكون املادة القرائية جذابة وشيقة. (أ

 وى الدارسني اللغوي.تكون مناسبة ملست  (ب
                                                             

 . 22 .ص ...،إضاءاتعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  74 
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 تكون مناسبة ملستوى الدارسني الثقايف. (ج
 تكون مناسبة ملستوى الدارسني العمري. (د
 تليب حاجات الدارسني. (ه

 توفريها يف نصوص الكتاب الشروط األساسية الواجب .2
فسية الن املنهج الصاحل هو ذلك الذي يهتم حباجات الطالب

واالجتماعية واجلسمية، وحاجاته العملية، وحاجات اجملتمع منه.  
كما يهتم مبناسبة املوضوع لتطور الطالب ومنوه الفكري والعاطفي 
االجتماعي. وإن أهم ما يعىن هبذه األمور هو نصوص الكتاب 
املدرسي يف مجيع مراحل الدراسية، ولذا فكان من الالزم إدراك 

اليت جيب توافرها يف نصوص الكتاب، وهي مما الشروط األساسية 
  73يلي:

الفكرة: جيب أن تكون واضحة للقارئ غري غامضة، قليلة  (أ
التعبري اجملازية، كما جيب أال تقتصر على هدف تعليمي 
واحد أو هدف خلقي أو ديين فحسب؛ ألن التنويع يثري 
الشوق والرغبة، وكما أن الرتكيز على لون واحد من التوجه 

 على امللل والضجر وضيق األفق.يبعث 

                                                             

طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا للمرحلة عابد توفيق اهلامشي،  73 
 . 155 .ص ،(7116، )بريوت: مؤسسة الرسالة، الدراسية



51 
 

 
 

من االعتناء ابألفكار اخلالدة اليت والبد ملادة القراءة 
هي اليت ترسي و حيتاجها اإلنسان يف كل زمان ومكان، 

قواعد فلسفته، وتثبت مفاهم احلياة هبا، ويضمن له 
واحلرية، أو االهنزام  االستقرار واالطمئنان وعدم الرتدد

ث فدة والتيارات الدخيلة اليت تعبالسليب إزاء األفكار الوا
 ابلعقيدة واخللق، وتفسد الفرد ومتزق األمة.

 اللفظ، إن اللفظ اجليد هو:  (ب
 أن يكون من الفصيح املألوف غري املبتذل. -
 أن يكون سهل النطق بعيدا عن تنافر احلروف. -
 استعمال اللفظ يف معناه العريب الصحيح. -
 معىن.دقة املعىن وعدم اشرتاك اللفظ بعدة  -
النطق السليم للفظ من غري شذوذ عن العرف العريب  -

 السليم.
  تناسب األلفاظ لفكرة املوضوع. -

 األسلوب، إن األسلوب اجليد هو: (ج
حيسن أن يكون وعاء مناسبا هلا، فليس هو  -

 ابإلسهاب اململ.
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وإن عالج املوضوع الواحد يفضل أن يكون على  -
 شكل واحد.

ن قصص إىل البد من التنوع يف عرض املوضوع م -
 وصف إىل نصائح إىل حوار إىل افرتاض.

سالمة األسلوب من تنافر الكلمات وتكرارها وتنافر  -
 حروفها.

 وضوح املعىن وسبك العبارة. -
 لعوامل النفسية املثرية للشوق يف القراءة.ا -
 األسئلة التلخيصية واالختبارية يف هناية كل موضوع. -

 مراعاة مراحل النمو املختلفة واجلنس. (د
 نصوص اجليدةالاالقرتاحات على إعداد  .1

إن إعداد املواد التعليمية عملية حتتاج إىل مراعاة جوانب شىت، 
 طرف يكون يفسمن تدريسها، و  لكوهنا نشاط يتعلق ابملواد املراد

إىل  ةتلك املواد حباجوهم الدارسون، لذا فعملية إعداد استقباهلا، 
  75األخذ ابعتبار األمور التالية:

                                                             

نظرية  يف التعليم العام تدريس العربيةرشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،  75 
 . 137-131 .م( ص7111، الطبعة األوىل، )القاهرة: دار الفكر العريب، وجتارب
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تكون ابللغة العربية الفصحى، أي ال حتتوي على كلمة أن  (أ
 عامية.

أن تالئم اهتمامات الطالب وميوهلم وأعمارهم، فال يقدم   (ب
للكبار نصا ميكن أن يقدم لألطفال،  فيشعرون ابملهانة 

 واستصغار تفكريهم.
ن حيتوي النص على مفردات مرتبطة ابهتمامات أ (ج

 الطالب.
نمط قية معينة، أو يعرفهم بأن يبين لدى الطالب قيما أخال (د

ثقايف إسالمي معني دون أن يتعارض مع قيم الطالب، أو 
 ميتهن ثقافتهم.

ث كم املفردات أن يتدرج النص ابلطالب من حي (ه
والرتاكيب ونوعها، فيبدأ مبا درسوه شفهيا، وما يستطيعون 
استعماله يف مواقف االتصال، مث ينتقل هبم إىل ما هو 

 أال حيتوي النص على مفردات صعبة جديد. املهم يف األمر
جدا وتستغرق جهد الدارس يف معرفة معناها، وتضيع عليه 

 لذة حتصيل املعرفة.
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وقد أبدى الدكتور رمحان إبراهيم اقرتاحه أبنه ينبغي أن يقوم 
إعداد نصوص مادة تعليم القراءة على مبدأ التدرج وهو على النحو 

 76التايل :
ا مساعها وفهمها ورمب للدراسأن تكون العبارات قد سبق  (أ

 حفظها عن ظهر القلب.
أن تكون امللصقات املكتوبة خبط كبري واضحة يف حدود   (ب

 حصيلة الطالب اللغوية.
أن تتناول بعض عناوين الصحف واجملالت املألوفة لدى  (ج

 الطالب.
أن تكون من بياانت جوازات السفر واهلواايت وبعض  (د

 ئة والشيكاتاالستمارات وبطاقات املعايدة والتهن
اصة أن حتوي بعض املعلومات املوجودة على التذاكر اخل (ه

 بوسائل املواصالت املختلفة وطوابع الربيد. 
 

 ومباحثها القواعد -ج
 حملة يف تطور النحو العريب .1

                                                             

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية رمحان إبراهيم،  76 
 .744-747 .، )القاهرة: دار الفكر العريب(، صاألخرى لغري الناطقني هبا
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النحو العريب أبدوار عديدة حىت استقر على حاله الذي  مر
هو عليه اآلن؛ وذلك بدءا من التقعيد يف أول األمر على يد اإلمام 
علي وتلميذه )أيب األسود( مرورا ابلقياس على يد سيبويه ومدرسته 
 .يف البصرة، وانتهاء ابلتعليل والتأويل على يد علماء اللغة فيما بعد

 عن تطور النحو العريب، ولعل تتحدثلقد كثرت البحوث 
من الصواب القبول بتقسيم العصور املختلفة إىل أربعة عصور رئيسة، 

 72وهي :
العصر السابق لسيبويه، حيث كان االهتمام متجها حنو  (أ

 أتصيل القواعد النحوية.
عصر سيبويه وأصحابه: وفيه وضعت علل القياس   (ب

حوية ارس النالنحوي، مع اختالف يف أمر القياس بني املد
 املختلفة.

عصر التعليل: ويوصف أبنه عصر الشواذ النحوية والبحث  (ج
هـ(، وثعلب  716عن العلل هلا. ومن رواده: املربد )ت 

 هـ(.422هـ(، وأبو علي الفارسي )ت 721)ت 
أما العصر الرابع واألخري فهو عصر التطوير النحوي على  (د

بعده، ه(، ومن جاء 427يد العامل اللغوي ابن جين _ت 
                                                             

 .123-124 .ص ...،خصائصانيف معروف،  72 
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ه(، وابن األنباري )ت 541أمثال : الزخمشري )ت 
ه(، وآخرون 527، وابن مضاء القرطيب )ت ه(522

ذ أصبح هم العلماء ساروا على هنجهم حىت يومنا هذا، إ
يدور يف تنظيم قواعد اللغة العربية وتبسيطها وتيسري 

 أساليب تدريسها.
ة منذ عهد الصحاب وهكذا بدأ النحو العريب ابلظهور والنمو

إىل أن  يستمر يف التطور والتقدمالكرام رضوان هللا عليهم مجيعا، وس
، وذلك ألن النحو العريب يف احلقيقة هو نتاج الفكر والسلوك شاء هللا

اإلنساين، كما قال ابن جين : إن العامل الذي هو سبب اإلعراب 
ضاء م هو اإلنسان نفسه ال أثر كلمة يف كلمة أخرى، مث جاء ابن

القرطيب فوضع كتااب حاول فيه أن يدحض نظرية العامل، وقال :"لو 
لكنا قبلنا هذا اإلعراب"، وهذا  أو )زيٍد( ن العرب قالوا : إن )زيٌد(أ

يؤكد املعىن أن النحو سيبقى ما بقي اإلنسان ألنه ليس خاصا 
ابلعرب وإمنا لكل من أراد اللحوق ابلعرب يف الفصاحة وإن كان 

 عرب.ليس من ال
وهذا ما قد قرره ابن جين يف تعريفه للنحو حيث قال :"هو  

انتحاء مست كالم العرب، يف تصرفه من إعراب وغريه، كالتثنية 
واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك، 
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نطق أبهلها يف الفصاحة، فيليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
ن شذ بعضهم عنها رد به إليها، وهو يف إو مل يكن منهم أ هبا وإن

األصل مصدر شائع أي حنوت حنوا، كقولك قصدت قصدا، مث 
  71القبيل من العلم". هذا ءخص به انتحا

 القواعد النحويةتدريس  أهداف .7
للغة حق وال ينتفع املتعلم من االنحو سلم ملعرفة اللغة العربية 

وظائفه وأدواره، لكونه االنتفاع إال إذا كان عاملا ابلنحو مدركا 
مكمال للمعىن ومتما للفائدة ، لذا فله من األهداف اجلليلة العديدة 

  72 ميكن تلخيصها فيما أييت:
 .مساعدة املتعلم على التحدث السليم دون وقوع يف اخلطأ (أ

 اكتساب القدرة على القراءة وفهمها.  (ب
 طاء.الية من األخب القدرة على الكتابة السليمة اخلاكتسا (ج
 مساعدة املتعلم على فهم املسموع. (د
 إعانة املتعلم على فهم اجلملة ومتييز عناصرها. (ه
 ظة.تنمية القدرة على دقة املالح (و

                                                             

 .125 .ص ...،خصائصانيف معروف،  71 
، بامل الكتطبعة األوىل )القاهرة: ع، التعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  72 

 .723-724 .( ص7115
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 مة سواء كانت فعلية أويسلالقدرة على بناء اجلملة ال (ز
 امسية.

ستنتاج الالتدريب على دقة التفكري والربط والتحليل ل (ح
 والنقد.

 الوقوف على وظائف اجلمل. (ط
 احلكم اإلعرايب والعالمات املتصلة به.معرفة  (ي
 التمييز بني اجلملة السليمة وغري السليمة حنواي. (ك
 تنمية الثروة اللغوية لدى املتعلم. (ل
تنمية القدرة على التذوق من خالل دراسة األمثلة  (م

 واألساليب املختلفة.
 التدريب على االشتقاق واستخدام املعاجم العربية. (ن
 واحلكم. تنمية القدرة على املوازنة (س
 استخدام اللغة العربية الفصحى. (ع

 أمهية تدريس القواعد النحوية .4
اهلدف األساسي من تعليم اللغة هو متكني املتعلم من الفهم 
واإلفهام عن طريق التعبري السليم الواضح الذي ينطق به، أو يستمع 
إليه سواء أكان شفواي أم كتابيا. ومما يكفل سالمة التعبري أن تكون 
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تراكيبه ملة و اجلاأللفاظ املستخدمة يف عربية صحيحة، وأن تكون 
 سليمة على أساس من القواعد النحوية والصرفية.

وعلى هذا فإن قواعد اللغة ليست غاية يف ذاهتا وإمنا هي 
وسيلة لغاية سامية مهمة وهي متكني املتعلم من النطق الصحيح 

 الواضح والفهم السليم املدقق ملا يستمع إليه.
 مهية تدريس النحو يفأوعلى ضوء ما سبق ميكن تلخيص 

 41املدارس ابلنقاط التالية :
متكني الطلبة من حماكاة األساليب الصحيحة لغواي،  (أ

بنية على أساس مفهوم بدال من أن وجعل هذه احملاكاة م
 كون آلية حمضة.ت
تنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقات   (ب

 الرتاكيب املتشاهبة.املختلفة بني 
داء وتقومي األمتكني الطلبة من سالمة العبارة وصحة  (ج

 اللسان وعصمته من اخلطأ يف الكالم.
م، ترتيب املعلومات وتنظيمها يف أذهاهن من متكني الطلبة (د

 وتدريبهم على دقة التفكري والتعليل واالستنباط.

                                                             

)لبنان:  ،املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احلالق،  41 
 .416 .( ص7111املؤسسة احلديثة للكتاب، 
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لنحو ألن قواعد ا ؛وقوف الطلبة على أوضاع اللغة وصيغها (ه
وبيان  ،ا هي وصف علمي لتلك األوضاع والصي إمن

للتغريات اليت حتدث يف ألفاظها وفهم لألساليب املتنوعة 
 اليت يسري عليها أهلها.

 .أسس تدريس القواعد النحوية .3
التدريس الناجح هو الذي يقوم على أسس وضوابط توجه 

 ية احملددة،لتعليمعملية التعليم والتعلم حنو حتقيق أهداف املواد ا
سها هلا أسس ينبغي أن يعتمد تدريإن لقواعد النحوية فوابلنسبة ل

 41النقاط التالية :عليها، وهي جمملة يف 
 ه إىل تعلم قواعد النحو الوظيفية.التوج (أ

يقصد بذلك التخري من النحو ما له صلة وثيقة حبياة 
الطالب العامة وما يستخدمه بصفة مستمرة يف قضاء 

 حاجاته حتداث وكتابة.
 استغالل الدافعية لدى املتعلم.  (ب

عي يف تعلم القواعد والسإىل الدافعية هي ما تدفع املتعلم 
واعد اسة قر استيعاهبا، وميكن ذلك من خالل جعل املعلم د

نظر على الحل املشكالت، وحث املتعلم شكل اللغة على 
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فيه مث  اردةالو  أدائهم الشفهي والكتايب وحتليل األخطاء يف
 ح من قبل املتعلم نفسه.القيام ابلتصحي

 .البعد عن الرتتيب التقليدي يف معاجلة مشكالت النحو (ج
من كثري من الشوائب و  ليص النحوختتتم هذه املعاجلة عرب 

من املصطلحات الفنية والشوارد اللغوية اليت ال تعود  
 ابلفائدة على الطالب، واإلقالل من حفظ املصطلحات.

 املهارات النحوية يفالرتكيز على إكساب األطفال بعض  (د
 .املرحلة االبتدائية من خالل القوالب اللغوية

يعىن به تعريف هؤالء املتعلمني بتلك القوالب اللغوية 
شرط عدم بو  وتراكيبها منذ أن كانوا يف املرحلة االبتدائية،

إىل أن يتهيأ هؤالء  النحوية الدخول يف املصطلحات
 ذهنيا ونفسيا. املتعلمني

النحوية ابلشكل نصا وشرحا وقاعدة ضبط الكتب  (ه
 .وتدريبات

 مني والطلبة معا،همة املعلمل إن اهلدف منه هو تسهيل
 وحىت ال تقع العني إىل على الكلمة الصحيحة فتألفها.

وإغنائها  على إخراج كتب النحو إخراجا جيدا،العمل  (و
 ابلوسائل املعينة.
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 .لغةلالتدرج يف نوعية األمثلة املستخدمة يف كتب قواعد ا (ز
 اخلربة املباشرة للمتعلمني يفوكان ذلك ابالعتماد على 

 املرحلة االبتدائية.
 ابية.ب قواعد اللغة إىل شفوية وكتفصل التمرينات يف كت (ح

قال وعلى أن يتم االنت ،ابلشفوية أوال يكون ذلك ابلبدء
التمرينات الكتابية  وختاطب ،من السهل إىل الصعب

 املستوايت العليا من املعرفة.
ئلة الضبط ستنويع األسئلة يف التمرينات، حبيث حتظى أ (ط

 لعناية.ابوالتعليل واإلعراب 
 وكان اهلدف منه أن أيخذ كل، ختصيص وقت للتدريبات  (ي

من عناصر اللغة ومهاراهتا القدر الالزم الكافية من 
ن ال يزبد أالتدريبات، وابلنسبة إىل نصيب القواعد فينبغي 

ة، العربية يف املراحل كافعن ثلث الوقت املخصص للغة 
وعلى أن يستمر تدريس النحو حىت هناية املرحلة 

 47الثانوية.
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  .االجتاه الصحيح يف تدريس القواعد .5
حيدد هذا االجتاه اإلميان أبن القواعد وسيلة ال غاية، ويتحقق 

   ذلك يف:
ي االختبارات. و فيما يل –الطريقة )املدرس(  –الكتاب  –املنهج 

 44تفصيل كل من األمور األربعة : 
 املنهج : (أ
ينبغي االقتصار على األبواب اليت هلا صلة بصحة الضبط،  -

 يوأتليف اجلملة أتليفا صحيحا؛ وهلذا نرى أنه ال داع
، غري والنسبصمطلقا لدراسة الصور الفرضية يف الت

 وغري ذلكوإعراب السيما، وأحوال بناء الفعل املاضي، 
 مما ال يتصل بضبط الكلمات.

رس لى الناحية العملية. ففي دعاالجتاه يف أبواب الصرف  -
ذا ه بتدريب التالميذ على االنتفاع من اجملرد واملزيد يعىن

الباب يف معرفة طريقة الكشف عن املفردات اللغوية يف 
 املعجمات.
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التدرج يف عرض أبواب القواعد فتدرس بعض األبواب  -
 أحد الصفوف، مث تعاد دراستها يف صف اتل جمملة يف

 مع شيء من التفصيل.
جعل املنهج وحدات متكاملة، تشمل كل وحدة عدة  -

 أبواب متجانسة أو متحدة الغاية.
 43يف الكتاب :  (ب
جيب أن يكون الكتاب مسايرا للمنهج يف اجتاهه وروحه،  -

 وأال يتخذ منه املؤلفون معرضا إلظهار علمهم وإحاطتهم.
يار لك ابختذاللغة نفسها أساسا لدراسة القواعد، و اختاذ  -

ن اخلربة م تتصل ابحلياة، وتزود التالميذ أبلوان األمثلة اليت
والثقافة، ال األمثلة اجلافة املبتورة، واجلمل املصنوعة 

 املتكلفة.
اإلكثار و دبية، ل التمرينات التطبيقية حول نصوص أجع -

 العناية بتنويعها.مع منها، 
املوضوعات  تاب على طائفة صاحلة مناشتمال الك -

 الشائقة الصاحلة للقراءة والتطبيق.الثقافية، والقصص 
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 45يف الطريقة : (ج
ينبغي مناقشة األمثلة من الناحية املعنوية، قبل مناقشة  -

دالالهتا النحوية، وخباصة األمثلة املختارة من احلكم أو 
 األمثال أو الشعر.

يف ضبط  تفاع ابلقواعدجيب أن ترمي الطريقة إىل كيفية اال -
 استيعاب الصور، وحفظ األحكام. إىلالنطق والكتابة، ال 

نوعة تيب املسالميذ من أداء املعاين املختلفة ابألمتكني التال -
الصحيحة: كالنفي والتوكيد والشرط والتعليل والوصف 

ين اليت اتوقيت والتخصيص، وغري ذلك من املعوالقسم وال
ب نها يف القوالعبري عن، وحيتاج التتعرض يف الذه

 الصحيحة.
دراسة بعض األبواب بطريقة عملية، تساير االستعمال  -

الفطري، وذلك كالضمائر، وأمساء اإلشارة، واألمساء 
 املوصولة، واالستفهام واجلواب، وحنو ذلك.

ىل إجتنب الطريقة اجلدولية املعقدة لليت حتول درس القواعد  -
 درس شبيه ابلقواعد الرايضية
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ائل املعينة على الفهم والتعبري وسالجعل القواعد من  -
 السليم.

 يف االختبارات (د
 جيب أن يراعى فيها ما أييت :

مدى انتفاع التالميذ ابلقواعد يف أتليف اجلمل وضبطها  -
 ضبطا صحيحا.

ترك املطالبة بتكوبن مجل تثقلها القيود والشروط؛ فتخرج  -
 .بذلك عن مجال الصياغة، وعن الصبغة األدبية

ترك املطالبة بذكر األنواع والتقاسيم والتعاريف ونص  -
 القواعد.

 طرق تدريس القواعد يف املرحلة الثانوية .6
يسري درس القواعد يف هذه املرحلة على الطريقة املرسومة يف 
املرحلة اإلعدادية، من حيث اخلطوات وترتيبها، ومن املمكن 
االستغناء عن السبورة اإلضافية، واعتماد التالميذ على الكتاب يف 

 ألمثلةاقراءة القطعة املساعدة، واستخدام السبورة األصلية يف تدوين 
 رس والتالميذ من القطعة عن طريق املناقشة.اليت يستنبطها املد

 46ويراعى ما أييت يف درس القواعد:
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قطعة املساعدة على سبورة إضافية، ويكتب على لتعد ا (أ
 ظهرها التطبيق الكلي )لغري املرحلة الثانوية(.

ية قاعدة، جيب التطبيق عليها تطبيقا أبعد استنباط   (ب
 جزئيا.

 تنسق األمثلة يف إذا اشتمل الدرس على أكثر من قاعدة، (ج
 طوائف منفصلة، على حسب ألوان القاعدة.

 جيب أن تتعدد أمثلة النوع الواحد. (د
يف منهج املرحلتني اإلعدادية والثانوية بعض أبواب رمبا ال  (ه

يتسىن دراستها ابلطريقة اليت رمسناها، وإمنا على أهنا 
 االختصاص، وينبغيو أساليب كاإلغراء، والتحذير، 

بهم تفهيم معانيها للتالميذ، وتدريعلى  دراستهاب العناية
 على استعماهلا، والقياس عليها.

 .توجيهات لتعليم الرتاكيب والقواعد .2
من التوجيهات اليت تموّجه ملعلمي اللغة العربية عموما ومعلمي 

 42القواعد خصوصا هي ما يلي:
وى اللغوي املستهدف بعيدا عن املراحل تد املسحدّ  (أ

 .ضرورة أن يكون بينها ارتباطالتعليمية؛ ألنه ليس ابل
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دّرس تركيبا أو تركيبني يف التدريب الواحد، وأما يف الدرس   (ب
 الواحد فقد يزيد على ذلك.

، )هذا هقّدم نواة التدريب األولية واألساسية قبل تفريعات (ج
 رجل( قبل )هذا رجل طويل(، وهكذا.

اهتّم ابجلانب الواظفي واجتنب النظري إال ابحلدود  (د
 )قواعد نظرية تعليمية(التعليمية 

 قّدم األكثر شيوعا على غريه، )املذكر قبل املؤنث، مثال( (ه
 قّدم ما ميكن تعلمه على ما ال ينبغي تعليمه.   (و
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 
 منهج البحث .أ

إن ما يقصد مبنهج البحث هو :"الطريق املؤدي إىل الكشف عن 
احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، هتيمن على سري العقل 

  1إىل نتيجة معلومة". وحتدد عملياته حىت يصل
 أسلوب من"هو الذي  نهج الوفف املهذا البحث على ويعتمد 

أو موضوع  رةعلى معلومات كافية ودقيقة عن ظاه أساليب التحليل املركز
نتائج  إىلذلك من أجل الوفول فرتات زمنية معلومة، و  منحمدد، أو فرتة 

علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية 
ومنظم  نهج يقوم على وفف دقيقامل" وهوليل اتحمتو  بنوع حتو  2للظاهرة".

                                                             

بعة الثانية، ، الطالسلوكيةاملدخل إىل البحث يف العلوم فاحل بن محد العساف،  1 
 .02 .م(، ص222)الرايض: مكتبة العبيكان، 

 ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد دويدري،  2 
  -هـ 1221الطبعة األوىل )دمشق: دار الفكر، 

 .182م(، ص. 2222
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تحمتو  نصوص مكتوبة أو مسموعة من خالل حتديد موضوع الدراسة 
  3."وهدفها

عن طريقة ( هو: "عبارة 1092وحتليل اتحمتو  كما عرفه بريلسون )
حبث يتم تطبيقها من أجل الوفول إىل وفف كم  هادف ومنظم تحمتو  

 2أسلوب االتصال".
ما كوأما خطوات حتليل املعلومات اليت قررها فاحل بن محد العساف  

حتديد تبدأ بتصنيف اتحمتوايت املبحوثة، و  فإهنا يف كتابهه  موضحة 
فريغ، جداول التوحدات التحليل، وتصميم استمارة التحليل، وتصميم 

وتفريغ حمتو  كل وثيقة ابالستمارة اخلافة هبا، وتطبيق املعاجلات 
 9اإلحصائية الالزمة الوففية منها والتحليلية، وسرد النتائج وتفسريها.

 البحث يتناول البياانت واملعلومات ذات طابع نظري  هذا ولكون
ند سيستعني بطرق التحليل الكيف  ع وه  نصوص القراءة فإن الباحث

                                                             

الطبعة  ،أسس كتابتهو  حث العلمي مناهجهبال ،نوح عبد الرؤوف حامد التكينة 3 
  .30( ص. 2212ج  اتون،  ةاألوىل، )اخلرطوم: مطبع

 . 239ص.  ...،املدخلفاحل بن محد العساف،  4 
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 يأيت تفصيل هذه الطريقة يف الفقراتسو  6معاجلة بياانت البحث املقصودة.
 القادمة من هذا الفصل.  

 
 مصادر البحث .ب

 تنقسم املصادر يف هذا البحث إىل نوعني رئيسني ومها :
 املصادر األساسية -1

لعربية اكانت املصادر األساسية يف هذا البحث هو كتاب اللغة 
للصف الثالث الثانوي الذي فدر من قبل وزارة الشئون الدينية 

حبيث يكون الكتاب املقصود هو حمل  م،2210 سنةة ياإلندونيس
ءمة التعرف على طبيعة مال ألجلالبحث وخاضع لعملية التحليل 

 مادة القراءة جتاه القواعد التابعة هلا.
  املصادر اإلضافية -2

، تبه  تلك الكفاملصادر اإلضافية  وأما ما يقصده الباحث من
عربية ، واجملالت اتحمكمة اليت تتناول جمال تعليم اللغة الالعلمية والرسائل

من طرائق تدريس عنافرها ومهاراهتا، وإعداد املناهج الدراسية 
لتوجيهات ذا اجملال مبا فيه من اهبوالكتب التعليمية وكل ما له ارتباط 

                                                             

 ،مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعيةإبراهيم البيوم  غامن،  6 
 .191. م(، ص2228الدولية، الطبعة األوىل، )القاهرة: مكتبة الشروق 
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من قبل هؤالء اخلرباء يف ميدان تعليم  السديدة واإلرشادات اجملربة
 اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 

 
 مجع البياانت أدوات .ج

 ه  اليت استعان هبا الباحث جلمع البياانت كانت األدوات
 يما يل :فوأييت تفصيلها واملقابلة الشخصية، والواثئق،  املالحظة،
 املالحظة -1

ا املنهجية استخدامتعترب املالحظة من أقدم وأوسع األدوات 
جلمع بياانت البحث العلم ، وه  تعين: "التتبع املباشر لبعد أو 
أكثر من أبعاد الظاهرة اليت يسعى الباحث لدراستها؛ وذلك عن 

وعرف فاحل بن  7طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات مساعدة.
محد العساف أبهنا: " االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو 

  8معني بقصد متابعته ورفد تغرياته.مجاع  
( إن املالحظة أفل كل العلوم، وإمنا 1088وقال انسوتني )

يعمل العلماء ابالعتماد على البياانت، وه  احلقائق املرتبطة بواقع 

                                                             

 .87ص  ...،مناهج البحثإبراهيم البيوم  غامن،  7 
 .226ص.  ...،املدخلفاحل بن محد العساف،  8 
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وتعتمد املالحظة على رؤية  0احلياة اليت يتوفل إليها عرب املالحظة.
الباحث أو مساعه وتسجيل ما يالحظ، وال يعتمد على استجابة 
أفراد العينة ألسئلة أو عبارات يقرؤوهنا يف االختبار أو االستبيان أو 

 12ما تلقى عليهم يف املقابلة.
واملالحظة اليت يرم  إليها البحث احلايل هو قيام الباحث 

اءة والقواعد التابعة هلا يف الكتاب إىل مادة القر  بتدقيق النظر
ة التعرف بغي (القراءة)ادة تلك املهلدف حتليل  همافحصاملقصود، و 

ة من وهذه املالحظ هلا. الءمتها لدرس القواعد التابععلى طبيعة م
أدوات مجع البياانت اليت جيب على الباحث تبنيها لكوهنا سبيال له 

 يف احلصول على بياانت البحث.  
 ة الشخصيةاملقابل -2

املقابلة أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل 
مصادرها البشرية، ذلك ألهنا متكن الباحث من دراسة وفهم 

أتثره على مد  انفعاله و التعبريات النفسية للمفحوص واالطالع
ابملعلومات اليت يقدمها، كما أهنا متكن الباحث من إقامة عالقات 

                                                             
9 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, cetakan kesembilan, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hal 64. 

)القاهرة:  ،النفسية والرتبوية مناهج البحث يف العلومرجاء حممود أبو عالم، 12 
 . 230( ص. 2211النشر للجامعات، 
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ساعده على الكشف عن املعلومات ثقة ومودة مع املفحوص مما ي
رب مد  يضا أن خيتأاملطلوبة، ويستطيع الباحث من خالل املقابلة 

فدق املفحوص ومد  دقة إجاابته عن طريق توجيه أسئلة أخر  
      11مرتبطة ابجملاالت اليت شك الباحث هبا.

تعريفات متعددة ختتلف يف ألفاظها وتتحد يف  مقابلةولل
مدلوالهتا، ومنها ما عرفه بنجهام حيث قال إن املقابلة ه : "اتحمادثة 
 12اجلادة املوجهة حنو هدف حمدد غري جمرد الرغبة يف اتحمادثة بذاهتا".

 موقف "تفاعل لفظ  بني فردين يفوقال ماكويب يف حد املقابلة أهنا: 
 مها أن يستثري بعض املعلومات أو التغريات لد املواجهة وحياول أحد

 13اآلخر حول خرباته وآرائه ومعتقداته إزاء موضوع معني".
أبهنا: "حمادثة موجهة يقوم هبا  أيضا وعرف اجنلش املقابلة

شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استثارة أنواع 
هبا يف  ةمعينة من املعلومات الستغالهلا يف حبث علم  أو لالستعان

 12التوجيه والتشخيص والعالج".

                                                             
)مصر: دار ، دون سنة البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات وآخرو،  11 

 .135ص.  الفكر(،

 388 ص. ...،املدخلفاحل بن محد العساف،  12 

باعة، )عمان: ديبونو للطالطبعة األوىل، طرق حبث العلم، حممد جاسم العبيدي،  13
 .26م(،  ص.2212والتصوير، والتوزيع، 

 .388 ص. ...،املدخلفاحل بن محد العساف،  14 
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ومن هذا املنطلق اتضح للباحث أن املقصود من املقابلة ه  
إىل  والناس عموما الباحث خصوفاجمموعة املثريات اليت يرسلها 

الطرف اآلخر ليتلقى منه استجاابت معينة جتاه أهدافه من أجل 
معاجلة  ا يفاملعلومات، أو اخلربات، أو اآلراء يستغله احلصول على

 حبثه.
ويف هذا البحث فقد عمد الباحث القيام ابملقابلة الشخصية 

لغة العربية على كتاب ال ا يعتمد تدريسهة اللغة العربية اليتمع معلم
الصادر من قبل وزارة الشؤون الدينية  للصف الثالث الثانوي

اليت  ستزادة من املعلوماتم، وذلك لال2210 سنةاإلندونيسية 
 اب املبحوثاءة يف سبيل حتسني الكتتفيده يف وضع املقرتحات البن

ابإلضافة إىل ما قد حصل عليه الباحث من خالل ، مستقبال
مطالعته الكتب واألحباث واملصادر العلمية األخر ، وكذلك ما 

  سيسفره البحث احلايل عن نتايج حتليل الكتاب املقصود.
 الواثئق  -3

أدوات ن م أداتني ا، ابعتبارمهة واملقابلةىل املالحظابإلضافة إ
الواثئق أو املصادر  أيضا مجع املعلومات، يستخدم الباحثون

: مبعىن والواثئق املعلومات. ملطبوعة( اليت تضم)املطبوعة وغري ا
"األوعية اليت يستق  منها الباحث بياانته ومعلوماته، وه  اجلهات 
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ة حلل البياانت واملعلومات املطلوب)املادية أو البشرية( اليت متتلك 
"كل مادة مكتوبة أو سينمائية اليت  :يقصد هبا أيضاو  19املشكلة".

استخدمت يف جمال البحث كمصدر املعلومات لتجريب عينة 
 16البحث وتفسريها حىت تبصريها. 

يقول غنيشا وزميله إن الوثيقة مادة توفر معلومات أو 
وقد  17ة وللذاكرة اإلنسانية.إرشادات، وه  الوعاء املادي للمعرف

قسم محدان الواثئق إىل مصادر بشرية مثل اخلرباء وشهود العيان 
وجمتمعات البحث، ومصادر مادية مثل الكتب واملراجع والواثئق 

 18والسجالت واألقالم واحلاسوب.
الواثئق  فإهنا مكونة منلباحث اوأما الواثئق اليت يعتمد عليها  

لثانوي ا غة العربية املقرر للصف الثالثالل كتاباألساسية، وه :  
 الكتب واألحباثاإلضافية فه  والواثئق  10م.2210الصادر عام 

تعني سحيث إن هذه الواثئق العلمية ورقية كانت أم إلكرتونية، 

                                                             

 إجراءاتهو مناهجه وأساليبه و  أسسه -البحث العلمي رحب  مصطفى عليان،  19 
 .121، )األردون: بيت األفكار الدولية( ص -

16 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 216-217. 

 121ص.  ...،البحث العلميرحب  مصطفى عليان،  17 

 .121ص.  ...،البحث العلميرحب  مصطفى عليان،  18 

19 Buku Siswa Bahasa Arab kelas XII Madrasah Aliyah, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia 2019 
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سني حتاليت تعمل على ببعض املقرتحات البناءة  هزودالباحث وت
  .الكتاب املبحوث يف املستقبل

 
 البياانتطريقة حتليل  .د

ذلك و  يعتمد الباحث على التحليل الكيف  جتاه بياانت البحث،
ذات طابع نظري وهو نصوص مادة القراءة يف كتاب اللغة  لكون البياانت

، وهذا ما كان من عادة الباحثني، حيث العربية للصف الثالث الثانوي
طرق التحليل الكيف ؛ إذا كانت املعلومات والبياانت من النوع فضلوا 

 22الحظات.املقتباسات و االفكار، و األنصوص، و الالنظري كأمثال 
إجراء التحليل عمل شاق حيتاج إىل بذل كبري وقال انسوتني: "إن  

من اجلهد، كما هو حمتاج إىل الطاقة اإلبداعية والكفاءة العلمية الرفيعة؛ 
 مط اخلاص يف العملية التحليلية ابلبحث الكيف ، ومن مثالنوذلك لغياب 

  21."فعلى الباحث أن يطلب بنفسه الطريقة اليت يراها مناسبة بطبيعة حبثه
الكيف  إىل الكشف عن الدالالت واملعاين اليت  يهدف التحليل

وكذلك  22حتملها البياانت واملعلومات املتعلقة ابلظاهرة حمل البحث،

                                                             

 .191ص.  ...،مناهج البحثإبراهيم البيوم  غامن،  20 

21 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, 

Kombinasi, R&D dan penelitian Pendidikan), cetakan pertama, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), hal. 435. 

 .193ص. ...، مناهج البحثإبراهيم البيوم  غامن،  22 
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البحث، حيث وضع هدفه للتعرف على طبيعة مالءمة مادة ن يف هذا الشأ
مله مادة ما حتفحص ذلك عن طريق  جيريو  القراءة للقواعد التابعة هلا،

 درس يف والشرح حمل البحث ه اليت  ومعانيها من الرتاكيب  القراءة
التابع هلا، مث وضع تلك الرتاكيب الواردة يف مادة القراءة وما قد  القواعد

عد ذلك ، وباملخصصة هلما ل يف درس القواعد بداخل اجلداولُشرح وُفص  
 ون نصوصعلى مضم إىل تدقيق النظر واملالحظة  عملية التحليل تنتقل
فصيل التابع هلا من خالل ت الرتاكيب املشروحة يف درس القواعدو  القراءة

ما قد استوعبته النصوص من مباحث درس القواعد وما مل تشمله من تلك 
 املباحث.

وبعد أن فرغ البحث من حتليل تلك املادة )القراءة( والقواعد التابعة 
 ليتاهلا، فيتوافل حتليل البياانت إىل معلومات ختص املقابلة الشخصية 

اعد جتاه مضمون مادة القراءة والقو اللغة العربية  ةتلقاها الباحث من معلم
ملفيدة يف سبيل ا وخرباتهرائه التابعة هلا يف الكتاب املقصود، عرب انتقاء آ
تقل البحث ينوبعد ذلك كله  وضع املقرتاحات البناءة لتحسني الكتاب،

 . بياانت البحثإىل مرحلة مناقشة ما قد مت حتليله من 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

إن انسجام املواد الدراسية بعضها ببعض، والرتابط القوي فيما بينها، 
البد من حضوره وحتققه يف أي كتاب من الكتب وتسلسل أفكارها أمر 

اسك متوكذلك األمر ابلنسبة إىل كتب تعليم اللغة العربية؛ ألن ، الدراسية
سني ل للدار سه  وحدة من وحدات الكتاب ي  املواد ومتاشيها مع أهداف كل 

 . لألهداف املرسومة وفقاويعينهم على استيعاهبا  املادةتلك فهم 
الثالث األول ابتداء من  الفصولولقد فرغ الباحث من كتابة  

ويف  ،منهج البحثإىل أن وصل ابإلطار النظري مرورا أساسيات البحث و 
ة صلب حبثه الذي هو حتليل مادة القراء أراد الباحث أن يدخل الفصلهذا 

 0،م9102نة الصادر يف السالثالث الثانوي يف كتاب اللغة العربية للصف 
لقواعد ل تلك املادة )نصوص القراءة(مالءمة طبيعة بغية التعرف على 

صالح الكتاب إ بناءة يف سبيلالقرتاحات ، مث اخلروج ببعض املهلا التابعة
  ابلتوفيق منه جل يف عاله. مستقبالوحتسني وضعه 

                                                             
1 Buku Siswa Bahasa Arab kelas XII Madrasah Aliyah, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia 2019. 
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حيسن ابلباحث يف هذا املقام أن يعرض تلكم املواد )نصوص لذا،  
 القراءة( مع القواعد املصاحبة هلا، ويكون ذلك من خالل اجلدول التايل :

  4-1اجلدول 
اللغة العربية للصف الثالث  كتابمواد القراءة ومواد القواعد يف  

 م9112الثانوي سنة 

 الدروس الرقم
 موضوعات

 الصفحة
 قواعدال القراءة

 الرايضة الدرس األول 0

الرتكيب 
الوصفي 
والرتكيب 
 اإلضايف

01 ،
08-07 

 الشباب املتفائل الدرس الثاين 9
الفعل املبين 
 للمعلوم واملبين

 للمجهول
92 ،29 

 اسم التفضيل العريبالشعر  الدرس الثالث 2
29 ،

22-21 
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 الدرس الرابع 2
اتريخ احلضارة 

 اإلسالمية

 األمساء اخلمسة
واألفعال 
 اخلمسة

12-10 

1 
الدرس 
 اخلامس

الدراسة يف 
 اجلامعة

أحوال الفعل 
 املضارع

89-82 

  

ومن املعلوم أن الكتاب املدرسي اجليد هو ماكان ماشيا حنو حتقيق 
كما أن والوجداين، و  ،اجلانب املعريف، واملهاري ألهداف املوضوعة له يفا

طة بعضها كتاب أن تكون مرتابالاملطلوب من املواد التعليمية املعروضة يف 
ة متام، ومن ذلك موافقموضوعاهتا واإل لتكمي، وتتجه صوب ببعض

لتيسري  هلا، وذلك كله تابعةقواعد الللوتراكيبها  نصوص القراءة مضمون
ل يف وما حتم ،وهنم على استيعاب تلك النصوصوع هلا، فهم الطالب

طياهتا من الرتاكيب والقواعد اليت تتوقف صحة نطقهم وسالمة فهمهم 
 عليها. 

القراءة والرتاكيب الواردة فيها  وا مادةوكما أن الدارسني ملا وجد
 مادة القواعد يفهي نفس الرتاكيب اليت سيتلقى شرحها نظراي ووظيفيا 

على فهم  وىلاأل تعاونابلغة إذ  املادتني ذات أمهيةفإهنم سيشعرون أبن 
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على  أن يعمال يرجى واإلحساس ، وهذا الظناألخرى وكذلك العكس
 ية.تعلم اللغة العرب جد والرتكيز حنولل انتباههم ودافعيتهم إاثرة

لل يف الفقرات القادمة حيث حي -مبشيئة هللا- وهذا ما سيتضح
ف على مالءمة نصوص القراءة التعر  قصدالباحث هاتني املادتني 

  .التابعة هلا لقواعداب مناسبتهاو 
 

 حتليل البياانت -ب
 البياانت اخلاصة بكتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي -0

وبعد أن قام الباحث مبالحظة املادتني )القراءة والقواعد( اللتني 
مها حمل حبثه، قام الباحث إبنشاء اجلداول التالية لتحليل بياانت 

 البحث وهي مما يلي: 

 4-9اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
:  األولالدرس 
 الرايضة

الرتكيب الوصفي  الرايضة
 والرتكيب اإلضايف
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 مضمون املادتني
 القواعد القراءة

النص املقروء يف هذا الدرس يتحدث 
عن املوضوع )الرايضة(، وكان تركيزه 

على النوعني من الرتاكيب النحوية ومها 
الرتكيب الوصفي والرتكيب اإلضايف، 

 يف فتظهر الرتاكيب الوصفية فيه كما
 اجلمل التالية :

النشاط البدين الرايضة هي  -
احلركة البدنية أو  املستمر
 .املستمرة

الرايضة و  الرايضة الفردية -
فوائد  لكل منهما  اجلماعية

 .كثرية
تشتمل الفوائد من الرايضة  -

صحة و  صحة بدنيةعلى 
تقوية املعاانت ، ومنها نفسية
 .البدنية

كانت مادة القواعد 
ملقروء االيت تتبع النص 

يف الدرس الرايضة 
تبحث يف الرتكيبني 

االثنني ومها الرتكيب 
الوصفي والرتكيب 

 اإلضايف.
وبدأ الدرس بسرد 

األمثلة املوضحة 
للرتكيب الوصفي مث 
ذكر تعريفه وترتيبه 

 وشروطه. 
لقد تناول الرتكيب 

الوصفي يف مادة 
القواعد مجيع أحوال 

الصفة وموصوفها من 
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حيث النوع )املذكر 
املؤنث( والعدد )املفرد و 

واملثىن واجلمع( 
واإلعراب )الرفع 

 والنصب واجلر( والتعيني
 )املعرفة والنكرة(. 

 
 

وأما الرتاكيب اإلضافية فوردت يف 
 النص كما يلي :

نِي تحسالرايضة نشاط مستمر ل -
 . الصحة

محاية الرايضة من أساس  -
 .الصحة

 كرة القدمالرايضة كثرية منها   -
ة كر و  كرة الطاولةو  كرة الريشةو 

 .وغري ذلك السلة

انتقل مث بعد ذلك 
الدرس إىل الرتكيب 
اإلضايف حيث بدأ  

كذلك بسرد األمثلة 
ذكر ، و املوضحة له

حالة اإلعراب الثالثة 
للمضاف واحلالة 

 الواحدة للمضاف إليه.
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صحة الرايضة حتافظ على  -
 .الفرد

وية تقالرايضة فوائدها كثرية منها : 
 ،جتميل اجلسمالبدنية، و  املعاانت

، نختفيض وزن البد، و حتسني مظهرهو 
سهيل ت، و تقليل القلق، و زايدة السرورو 

 لثقةترقية ا، و تقوية التفكري، و النوم
 ابلنفس.

 
اءة يف مادة القر  أنبناء على ما ظهر يف اجلدول السابق تبني 

الدرس األول مل تستوعب مجيع أشكال الرتاكيب الوصفية )الصفة 
ها( واليت قد ش رَِحْت يف درس القواعد التابع هلا، وإمنا وموصوف

 اقتصرت على الرتاكيب الوصفية من جهات :

 االسم املفرد )املذكر واملؤنث( يف حاليت الرفع واجلر،  -

 ومجع تكسري لغري عاقل يف حالة الرفع،  -

 وملحق جبمع مؤنث سامل يف حالة الرفع. -

 وصفية األساسية وهي :وغابت عن بقية أنواع الرتاكيب ال
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 .االسم املفرد للمذكر واملؤنث يف حالة النصب -
واالسم املثىن للمذكر واملؤنث يف مجيع حاالت اإلعراب )الرفع  -

 والنصب واجلر(.
مجع تكسري للعاقل(  يف  -مؤنث سامل  -واجلموع )مذكر سامل  -

 مجيع أحواهلا اإلعرابية )الرفع والنصب واجلر(.
للرتكيب اإلضايف فإن املادة )النص املقروء( قد تناولت وأما ابلنسبة 

حاليت الرفع واجلر وغفلت عن حالة واحدة وهي النصب فلم تضمها 
 بداخلها.

 4-3اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
الثاين : الدرس 

 الشباب
 الفعل املبين للمعلوم املتفائلالشاب 

 واملبين للمجهول
 مضمون املادتني

 القواعد القراءة
النص املقروء يف هذا الدرس يتكلم عن 
املوضوع )الشباب املتفائل(، والرتاكيب 

كانت مادة القواعد 
اليت تصحب النص 
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الغالبة فيه مكونة من مضارع كان الناسخة 
وأمرها مع امسها وخربها، كما هي ظاهرة 

 يف اجلمل التالية: 
د متفائال الب الشاب جيالوليكون  -

 له من توفري قدرته يف حتقيق األمل
 اإلجيايب.

اتبع  وليكون الشاب متفائال -
 النصائح اآلتية.

  دائما. كن متفائال -
 .كن سعيدا شكورا -
 عن نفسك. كن واثقا -
يف حتقيق األمل  كن شجاعا -

 ابلعلم.
 .كن صابرا -
 . كن صادقا -

يف الدرس املقروء 
الثاين )الشباب 

 املتفائل( تبحث يف
 الفعل املبين للمعلوم

 واملبين للمجهول.
لقد بدأ الدرس بسرد 

األمثلة املوضحة 
م للفعل املبين للمعلو 

واملبين للمجهول، مث 
ذكر تعريفا لكل من 
املعلوم واجملهول مع 

الشرح التفصيلي 
لكيفية بناء الفعل 
املعلوم جمهوال سواء  

ماضيا  كان الفعل
أو مضارعا، كما أن 
الشرح يشمل الفعل 

الصحيح واملثال 
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واألجوف، 
 والناقص، واللفيف. 

 
اعتمادا على ما ورد يف اجلدول السابق ظهر أن مادة القراءة 
يف الدرس الثاين خرجت عن إطار الرتاكيب املشروحة يف درس 
القواعد، إذ إن القواعد املصاحبة ملادة القراءة توضح الفعل املبين 
للمعلوم كتمهيد للوصول إىل الفعل املبين للمجهول بينما النص املقروء 

 الناسخة وأمرها مع امسها وخربها.     يتناول مضارع كان

 4-4اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
الثالث : الدرس 

 الشعر العريب
 اسم التفضيل الشعر العريب

 مضمون املادتني
 القواعد القراءة
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ث يبحالنص املقروء يف هذا الدرس 
يف املوضوع )الشعر العريب(، 

والرتاكيب الغالبة فيه كانت عن اسم 
التفضيل، كما هي منقولة يف 

  العبارات التالية :
الشعر العريب يعربه الشاعر  -

 مجلأبسلوب يرتكب أب
 لأفضاملعاين و  أروعاأللفاظ و 
 الرتاكيب.

قصيدة الشعر تعتمد على  -
أساليب بالغية مجيلة تراعي 

ري توف غىنأتعبري و  أوضح
 حتبري. أحلىو 

األغراض  أشهراملدح يكون  -
 ها انتشارا يف اجملتمع.أكثر و 

هدف معظم الشعراء إىل  -
مدح حممد سيد الرسل 

الناس  أكرمواألنبياء و 

كانت مادة القواعد اليت 
تعقب النص املقروء يف 
الدرس الثالث )الشعر 

العريب( تشرح اسم 
 التفضيل.

لقد بدأ الدرس بسرد 
األمثلة املوضحة السم 

 مث انتقل إىل التفضيل،
ذكر تعريفه ، ووزنيه 

لصياغة املذكر واملؤنث 
 شروطه وأحواله منه، وبيان

من االتصال مبن اجلارة، 
واالقرتان أبل التعريفية، 

واإلضافة إىل النكرة 
واملعرفة، ومطابقة ملا قبله 

من االسم من حيث العدد 
)اإلفراد والتثنية واجلمع( 
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هم خلقا وخلقا بوضع أحسنو 
التعابري من التشبيه  أمسى

 والكناية وغري ذلك.
الشعراء مبدحه  أشهرومن  -

للرسول هو اإلمام 
 البوصريي.

 لأفضتعد قصيدة الربدة من  -
ي ها بل هأعجبقطعة فريدة و 

 الشعر العريب يف املدح.  أروع
 األشهراإلمام البوصري هو  -

 بقصائد املدح.

وكذا النوع )املذكر 
 واملؤنث(.

 
انطالقا مما ذكر يف اجلدول السابق اتضح أن مادة القراءة مل 

 تتناول اسم التفضيل إال من حالتني ومها:
 ةذكر املضاف إىل النكرة واملعرفمفرد املاسم التفضيل لل -
واسم التفضيل املقرتن أبل التعريفية يف حالة اإلفراد  -
 والتذكري.
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مع كوهنا وغاب عن املادة تناول أحوال أخرى السم التفضيل، 
مشروحة يف درس القواعد التابع للنص املقروء، بل وتعد أحواال 

 أساسية وأكثرها شيوعا واستعماال وهي مما يلي :

 اسم التفضيل للمؤنث  -
 واسم التفضيل املتصل مبن اجلارة -
واسم التفضيل املقرتن أبل التعريفية املطابق ملا قبله من االسم  -

اجلمع( والنوع )التذكري من حيث العدد )اإلفراد والتثنية و 
  والتأنيث(.

 4-5اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
الرابع : الدرس 

احلضارة 
 اإلسالمية

اتريخ احلضارة 
 اإلسالمية

األمساء اخلمسة واألفعال 
 اخلمسة

 مضمون املادتني
 القواعد القراءة
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النص املقروء يف هذا الدرس يتحدث 
عن املوضوع )اتريخ احلضارة 

اإلسالمية(، ويتناول الكالم عن هذا 
التاريخ حدود مخس فقرات يف صفحة 

والربع تقريبا. والرتاكيب اليت حتمل 
ل خال بداخلها األمساء اخلمسة تظهر

 ما يلي :
قال الرسول صلى هللا عليه  -

 املسلم". أخووسلم : "املسلم 
من أشهر علماء املسلمني يف  -

بكر الرازي،  أبوجمال الطب 
و من أشهرهم يف جمال 

ن الفتح عمر ب أبوالرايضيات 
إبراهيم اخليام، و من أشهرهم 

حيان ر  أبويف جمال الرايضيات 
 البريوين.  

 

كانت مادة القواعد اليت 
تتبع النص املقروء يف 
الدرس الرابع )اتريخ 

مية( احلضارة اإلسال
تصف األمساء اخلمسة 

واألفعال اخلمسة، حيث 
بدأ الدرس إبيراد األمثلة 

املشرية إىل األمساء 
 -أخ  -اخلمسة   )أب 

ذو( أوال،  -فو  -حم 
واستخراجها من تلك 

األمثلة، مث توضيح أحوال 
إعراب تلك األمساء من 

الرفع ابلواو والنصب 
 ابأللف واجلر ابلياء.
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 مألت النص وأما الرتاكيب اليت
وحتمل يف طياهتا األفعال اخلمسة 

 فتظهر من خالل التايل :
العدالة  حيققون... حيث  -

 ينشورنالظلم و  يزيلونو 
 السالم.

القيم واملبادئ،  ينشرون...  -
على دعوة العدل  ويداومون
 والسالم.

يف كل  يسامهون... الذين  -
  جماالت العلوم.

وبعد ذلك انتقل الدرس 
ة اخلمسإىل شرح األفعال 

مبتدائ بسرد األمثلة 
املوضحة هلا، وبيان 

تعريفها وهي كل فعل 
مضارع يتصل به ألف 

اإلثنني، أو واو اجلماعة، 
أو ايء املخاطبة مع ذكر 

 -اخلمسة )يفعالن  أوزاهنا
 -يفعلون  -تفعالن 
مث  ،تفعلني( -تفعلون 

ذكر أحواهلا اإلعرابية اليت 
 يكون رفعها بثبوت النون،

مها حبذف ونصبها وجز 
 النون. 

 

استنادا إىل ما قد ب سط يف اجلدول أعاله تقرر أن مادة القراءة 
يف الدرس الرابع مل تصب األمساء اخلمسة إال فقط االمسني ومها :" 
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أب" ويف حالة اإلعراب الواحدة وهي الرفع، وغفلت عن ثالثة  –أخ 
ذو" مع حاليَتْ إعراهبا النصب  –فو  –األمساء الباقية وهي : "حم 

واجلر. وأما ابلنسبة لتناول مادة القراءة األفعال اخلمسة فإهنا مل تتضمن 
تلك األفعال، وهو الفعل املضارع املتصل  أوزان واحدا من وزانإال 

ا بقية األوزان هل. وغابت عنها على الوزن )يفعلون( بواو اجلماعة
املتعلقة  ر. وإن تلك العناص(تفعلني –تفعلون  –تفعالن  –)يفعالن 

راءة يف مل تستوعبها مادة القاليت ابألمساء اخلمسة واألفعال اخلمسة، و 
 احلقيقة هي مبينة مفصلة يف درس القواعد التابع هلا.

 4-6اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
اخلامس : الدرس 

 الدراسة يف اجلامعة
الدراسة يف 

 اجلامعة
 أحوال الفعل املضارع 

 مضمون املادتني
 القواعد القراءة
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النص املقروء يف هذا الدرس حيكي عن 
املوضوع )الدراسة يف اجلامعة(، 

 والرتاكيب الغالبة فيه مكونة من :
لذي االفعل املضارع املرفوع ابلضمة  -

تركيبا مشارا  (92بلغ أربعة وعشرين )
 إليه فيما يلي :

الطالب ابملرحلة اجلامعية  لتحق  ي (0
... 

ها العلماء عنصرا أساسيا يعترب  ...  (9
... 

تنمية الشخصية للشباب  يدعم...  (2
...  

 ابإلنتاج ... تظهروهي مرحلة  (2
 ابلعمل ... تبدووهي مرحلة  (1
 فيها الطالب ... جيد... و  (1
 هناك أمور ... تكون... و  (8
 أمهيتها ... ت ْظِهر  ... و  (7
 الطالب ... كوني (2

كانت مادة القواعد 
 اليت أتيت تصحب النص
املقروء يف هذا الدرس 
)الدراسة يف اجلامعة( 
ت فص ل أحوال الفعل 

 املضارع للمفرد املذكر.
وبدأ الدرس بسرد 

األمثلة املفسرة كال من 
تلك األحوال، مث ذكر 

ضارع أبن الفعل امل
للمفرد املذكر على 
 ثالثة أحوال وهي:

أنه يرفع  .0
ُ  -ابلضمة ) 

) 
أن ينصب  .9

 َُ -ابلفتحة ) 
) 
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 أوقات ... حيددحيث  (01
 الطالب ... يقوم (00
 الطالب ... يداومحيث  (09
 نفسه ... يدربو  (02
 التعليلم اجلامعي ...يوفر ال  (02
 طالب اجلامعة ... يزود... بل  (01
 التعليم اجلامعي ... حيقق (01
 التعليم اجلامعي دوما ... يتصل (08
 ذلك ... يتبعحيث  (07
 تلك األمور ... تؤكدو  (02
 شخصية ... تشكل... ألهنا  (91
 ها بشىت اخلربات ...تزود... و  (90
 ا على تطبيق ...تدرهب... و  (99
 ها مستعدة ...تعد... و  (92
 دائما ... يتصل... و  (92

ون م ابلسكمث الفعل املضارع اجملزو  -
الذي وحبذف حرف العلة )ي( 

 ( تراكيب وهي :1وصل مخسة )

أن جيزم  .2
 -ْ ابلسكون ) 
( أو حذف 
حرف العلة 

 )و،ي( 
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ها يف مراحل مل جيد...  (0
 التعليم األخرى.

 ها من قبل.بومل يكتس...  (9
على غريه  ومل يعتمد...  (2

 أكثر ...
أن يعتمد على  ومل يكف...  (2

 النظرية املدروسة.
 حتقيقها إال ... مل يكن...  (1

  الفعل املضارع املنصوب ابلفتحةمث -
 ( تراكيب  وهي : 2الذي بلغ أربعة )

 دراسته ... أن يكمل... بعد  (0
يف عملية  أن يشارك... بعد  (9

 التعليم.
على النظرية  أن يعتمد...  (2

 املدروسة.
طالب اجلامعة  أن حيصل...  (2

 على فرص العمل.
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بناء على ما سبق وروده يف اجلدول ظهر أن مادة القراءة يف 
 هذا الدرس قد غلبت احلالة األوىل من أحوال الفعل املضارع للمفرد

( مرة بينما 92املذكر حيث بلغ عدد تكراره يف النص أربعة وعشرين )
( مرات يف حالة 1فقط مخس ) ااحلالتني األخرايتني يصل تكرارمه

( مرات يف حالة النصب، ابإلضافة إىل عدم ذكر 2اجلزم، و أربع )
املادة حالة جزم املضارع حبذف حرف العلة )و( وهي يف األصل 

 د.مبسوطة يف درس القواع
 البياانت اخلاصة ابملقابلة الشخصية -9

مت بفضل هللا وعونه قيام الباحث إبجراء املقابلة مع معلمة اللغة 
انوية وهي مدرسة حكومية ابملدرسة الث العربية للصف الثالث الثانوي

  كان تدريسها معتمدا علىاإلسالمية احلكومية رقم ثالثة روكوه، و 
كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الصادر من قبل وزارة 

م. وقد بدأ الباحث مقابلته 9102 سنةالشؤون الدينية اإلندونيسية 
مع تلك املعلمة ببيان األهداف اليت رسم هلا وأراد الوصول إليها من 

 .خالل أسئلة املقابلة
 ة يف الكشف عن عقباتالرغب ومن بني تلك األهداف هي

 منها أثناء عملية التعليم والتعلم لذلك هي تواجه املعلمة وتعاين
الباحث على  زالكتاب املقرر لطلبة الصف الثالث الثانوي، حبيث رك  
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هي اليت ختص مضمون نصوص القراءة ومباحث  ن العقباتأن تكو 
لى عدرس القواعد التابع هلا، ويرتتب على هذا اهلدف األول التعرف 

ا يتفرع وجتازوها، كم عقباتمساعي املعلمة يف سبيل معاجلة تلك ال
منه أيضا معرفة ما إذا كانت املعلمة قد قامت بنوع من التحليل أو 

تاب يف الك التقومي حول انسجام مادة القراءة للقواعد التابعة هلا
، إىل أن تتحقق األهداف األساسية من إجراء تلك املقابلة املذكور
عثور على بعض املقرتحات واملداخالت اليت قد تنفع معلمي وهي ال

غريه من على اخلصوص و  املقررهذا الكتاب تدريس يف اللغة العربية 
 على الوجه العام.املقررة الكتب التعليمية 

ظر املعلمة أسئلة لتستثري وجهة ن وابلفعل قام الباحث بطرح ستة
، وأييت املقصودتني منهواملادتني وخربهتا يف تدريس هذا الكتاب 

 على النحو التايل: تفصيل كل من األسئلة وإجاابهتا
السؤال األول: هل كتاب اللغة العربية الذي صدرته وزارة  (أ)

م هو الكتاب 9102 سنةالشؤون الدينية اإلندونيسية 
 ة الصف الثالثالوحيد الذي وضع كمقرر لتدريس طلب

 الثانوي؟ 
 الكتاب( : نعم.اإلجابة من طرف املقابل )معلمة 
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عقبات من حيث مضمون نصوص السؤال الثاين: هل مثة   (ب)
جهة و توى درس القواعد يف الكتاب املذكور على القراءة وحم

 نظر املعلمة؟
اإلجابة من طرف املقابل )معلمة الكتاب( : نعم، هناك 
بعض العقبات يف جانب موافقة مضمون مادة القراءة و 

العقبات تدور حول عدم  درس القواعد التابع هلا، وكانت
مناسبة نصوص القراءة ابلقواعد التابعة هلا، وضربت مثاال 
 ما حصل يف الدرس الثاين حيث إن النص املقروء حيمل

تراكيب وأمناط اجلمل فيها كان وامسها وخربها،  بداخله
للمعلوم  بينما كان درس القواعد يشرح موضوع الفعل املبين

  والفعل املبين للمجهول.
السؤال الثالث: ما املساعي واحملاوالت اليت تعملها املعلمة  (ج)

 يف سبيل معاجلة مثل تلك العقبات؟
اإلجابة من طرف املقابل )معلمة الكتاب( : احملاوالت اليت 

املشروحة  تلك الرتاكيب تقوم هبا املعلمة هي السعي يف بيان
بدرس القواعد عن طريق إحضار أمناط اجلمل حول 

من العبارات املماثلة للنص املقروء  روسةدالرتاكيب امل
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ما استطاع إىل ذلك سبيال، وهذا من أجل واملشاهبة به 
 املادتني االثنتني. جتاهتقريب فهم الطالب 

السؤال الرابع: هل سبق أن قامت املعلمة إبجراء التحليل  (د)
 أو التقومي حول مناسبة مادة القراءة ابلقواعد التابعة هلا؟

ملقابل )معلمة الكتاب(: نعم، سبقت اإلجابة من طرف ا
 مع معلمي على الوجه العام هلا القيام بنحو هذا العمل

اللغة العربية من الصف األول والثاين الثانوي، وأضافت 
ني ب هو احتاد حاصل قائلة أن سبب ذلك العمل اجلماعي

تبار لصفوف الثالثة ابعتلك الكتب التعليمية املقررة ل
اب بعرض حيث بدأ كل من الكتجها العام هيكلة منه

اهيم، واالستماع، الكفاءات األساسية، وخرائط املف
الكتابة، مث الكالم، وإن اختلفت والقراءة، والقواعد، و 
  موضوعاهتا وحمتوايهتا.

السؤال اخلامس: ما املقرتحات واملداخالت بوجهة نظر  (ه)
املعلمة هلؤالء معلمي اللغة العربية يف سبيل حتقيق االنسجام 

 ومباحث درس القواعد؟املالءمة بني مادة القراءة و 
 قالت املعلمةاإلجابة من طرف املقابل )معلمة الكتاب(: 

اخلاص ينبغي ملعلمي اللغة العربية على  على وجهة نظرها
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قراءة له بني مادة ال احلد األدىن أن يقوموا ببيان ما ال عالقة
ه نص لكأن نقول هلؤالء الطلبة أن هذا ال  ،ودرس القواعد

 وإن مل يشمل مجيع ما ذكر يف ،ارتباط ابلقواعد التابعة له
درس القواعد يف مثل ما حصل للدرس األول حيث محل 
النص املقروء بداخله بعض الرتاكيب الوصفية لكنه مل 
يستوعب كل ما ذكر يف درس القواعد من األمناط للرتكيب 
الوصفي، وهذا مهم ليكون الطلبة على دراية ابألمر، 

ابلتايل يستعدون لتقبل ما سنلقي عليهم من أمثلة أخرى و 
ص وحتمل يف طياهتا بقية األمناط للرتكيب موافقة ابلن

  .املدروس الوصفي
وما املقرتحات واملداخالت بوجهة نظر السؤال السادس:  (و)

حتوى مادة واليت هلا عالقة مب ملؤلفي الكتب التعليمية املعلمة
 القراءة ومضمون درس القواعد؟

إلجابة من طرف املقابل )معلمة الكتاب(: يف احلقيقة ا
ايم يف األ نرغب من مؤلفي الكتب أن يقدموا لنا األفضل

مبراعاة أسس أتليف الكتب التعليمية واجلوانب  القادمة،
ولكن البشر ال كمال له، وهذا الكتاب قد  املرتبطة هبا،

الكمال املطلوب غري أنه مل يكن صاحلا يف بعض  يقارب
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مسألة انسجام بني حمتوى موضوعات  اجلوانب مثل
ذا ل الكتاب، وكذلك ترتيب يف تقدمي املهارات اللغوية.

تاب الكينبغي أن أنخذ  كمعلمي اللغة العربية ال  فنحن
 بكل ما فيه ولكننا حناول السعي يف دراسة الكتاب املقرر

  األهداف املرجوة.لنقوم بتدريسه وفق 

 

 املناقشة -ج
د إىل فقرة املناقشة، وذلك بع -هلل احلمد والشكر  -وصل البحث 

أن عرض الباحث البياانت املطلوبة للبحث، مث قيامه بتحليل تلك 
 لتعرف على طبيعة مالءمة مادة القراءةاالبياانت، واليت كان اهلدف منه 

مث اخلروج  9.غة العربية للصف الثالث الثانويالقواعد التابعة هلا يف كتاب الل
 ابملقرتحات البناءة يف سبيل حتسني الكتاب املقصود مستقبال.

قد مت أن  البياانت اليت تلك ةقام سيشرع الباحث مبناقشويف هذا امل
 وهي على النحو التايل:  حللها يف الفقرات السالفة،

 انويكتاب اللغة العربية للصف الثالث الثباملتعلقة  ناقشةامل -0

                                                             
2 Buku Siswa Bahasa Arab kelas XII Madrasah Aliyah, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia 2019 
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 تتكون املناقشة يف هذه الفقرة من نقطتني رئيسيتني، حبيث
ختتص النقطة األوىل إبصدار احلكم  على كل نص من النصوص 
الواردة يف مادة القراءة من حيث مالءمتها القواعد املصاحبة هلا، 
بينما تتناول النقطة الثانية إبصدار احلكم  العام على مادة القراءة يف  

ك للصف الثالث الثانوي ابعتبار مالءمتها تلكتاب اللغة العربية 
 القواعد التابعة هلا. وذلك على النحو التايل: 

عروضة يف مادة احلكم على كل نص من النصوص امل (أ)
 القراءة.

 النص املقروء يف الدرس األول -

كان النص املقروء يف الدرس األول يتحدث عن 
ياته ط)الرايضة(، والذي يفرتض أن حيمل يف املوضوع 

يع أحوال الرتاكيب الوصفية واإلضافية، فتكون مجلها مج
وعبارهتا حاكية عن هذين الرتكيبني )الوصفي 
واإلضايف(؛ ألهنما موضوع درس القواعد الذي يتبع 

 متالرتكيبني الوصفي واإلضايف قد كما أن مادة القراءة،  
 يف درس القواعد. شرح مجيع أحواهلما
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 كما أشار إليه  ،غري أن الواقع املشاهد يف الكتاب
يف الدرس النص املقروء هو: أن  سابقا 2-9اجلدول 
لوصفي، من الرتكيب ا ستوعب ما يلزم استيعابهياألول مل 

 على احلالة الواحدة األساسية منه وهي: وإمنا اقتصر
ر، مث يف حاليت الرفع واجل االسم املفرد  )املذكر واملؤنث(

مجع تكسري ا :تطرق إىل سرد احلالتني الفرعيتني منه ومه
لغري عاقل يف حالة الرفع، وملحق جبمع مؤنث سامل يف 

 حالة الرفع. 

وقد تركت املادة أشكال الرتكيب الوصفي 
هي: و  ال ينبغي إمهاهلا يف احلقيقة، األساسية، واليت

االسم املفرد للمذكر واملؤنث يف حالة النصب، واالسم 
الرفع ) املثىن للمذكر واملؤنث يف مجيع حاالت اإلعراب

مؤنث  -والنصب واجلر(، وكذا اجلموع )مذكر سامل 
ية مجيع أحواهلا اإلعرابيف مجع تكسري للعاقل(  -سامل 

 )الرفع والنصب واجلر(.

وعلى هذا فتبني أن مادة القراءة ختص الرتكيب 
الوصفي ال تالئم القواعد التابعة هلا لغياب معظم األمثلة 
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األساسية من الرتكيب املقصود. وأما ابلنسبة للرتكيب 
، هلا للقواعد التابعة حد املالئمة يفاإلضايف فال تزال 

 لكوهنا مل حتضر حالة واحدة فحسب بشأن املضاف
وأما بقية أحوال ذلك الرتكيب فقد متت تغطيتها فيها، 

 وهلل احلمد.

 النص املقروء يف الدرس الثاين -

انه: و كان عنالدرس الثاين الذي  يف  النص املقروءإن 
لرتاكيب ا "الشباب املتفائل" يتوقع أن حيمل داخل نصه

 ، إذ هو املوضوع األساسي يفمن الفعل املبين للمجهول
عل كيفية بناء الفل  ص  قد فَ الدرس درس القواعد، كما أن 

املعلوم جمهوال ابتداء من الفعل املاضي مث الفعل املضارع 
عل الصحيح، واملثال، واألجوف، حاواي أقسامه من الف
 والناقص، واللفيف.

وابالعتماد على البيان الذي سبق حتليله يف اجلدول 
كتشف أن مادة القراءة غابت عن تناول ا   أعاله 2-2

ذهبت  ا، بلأي تركيب من الفعل املبين للمجهول إطالق
اسخة لرتكيب من الفعل كان النا تتناوللمجلها وتراكيبها 
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م أن هذا الرتكيب ال عالقة له وخربها، رغمع امسها 
درس القواعد هنائيا. وابلتايل لقد خرجت املادة )النص ب

. وعلى هذا أبسرها املقروء( عن إطار القواعد املدروس
فتأكدت أن مادة القراءة يف الدرس الثاين غري مالءمة 

 .ابلقواعد التابعة هلا

 النص املقروء يف الدرس الثالث -

القراءة يف الدرس الثالث هو  كان موضوع مادة
الشعر العريب، ويفرتض أن حيمل نصها القرائي أشكاال 

بع لتاصل يف درس القواعد امن اسم التفضيل؛ واليت قد ف  
 الرتكيب الذي فيه اسم ملادة القراءة. لكنها مل تتنب

التفضيل إال جمرد احلاليتني ومها : اسم التفضيل للمفرد 
املذكر املضاف إىل النكرة واملعرفة، واسم التفضيل املقرتن 

 أبل التعريفية يف حالة اإلفراد والتذكري.

عن املادة بقية األشكال السم  وابلتايل فقد غابت
قة مشروحة يالتفضيل ومل تكن حاضرة فيها، وهي يف احلق

األشكال األساسية ينبغي  يف درس القواعد، وتعد من
بداخل النص املقروء ألمهيها، وتلك األنواع هي إدراجها 



001 
 

 
 

: اسم التفضيل للمؤنث، واسم التفضيل املتصل مبن 
اجلارة، واسم التفضيل املقرتن أبل التعريفية املطابق ملا 

اجلمع( و قبله من االسم من حيث العدد )اإلفراد والتثنية 
 والنوع )التذكري والتأنيث(.

وبناء على املناقشة أعالها فقد ظهر أن مادة القراءة 
مل تكن مالئمة ابلقواعد املصاحبة هلا، لكوهنا قد أمهلت 
ما كان مندرجا حتت األحوال األساسية السم التفضيل  

 .كما أسلف بيانه

 النص املقروء يف الدرس الرابع -

ادة القراءة من الدرس كان احلديث الذي يدور يف م
الرابع هو عن اتريخ احلضارة اإلسالمية، والذي يرجى 
من النص املقروء يف هذه املادة أن يتبىن تراكيب فيها 

 ا موضوعمنظرا لكوهن واألفعال اخلمسة األمساء اخلمسة
حبث يف درس القواعد، حيث قد ف صلت فيه األمساء 

لنحوية يف القوالب ا )أب، أخ، حم، فو، ذو( اخلمسة
 صبوالن ابلواو الواضحة مبينة أحوال إعراهبا من الرفع

ابلياء، وكذلك األمر ابلنسبة لألفعال  واجلر ابأللف
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اخلمسة )يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلني( 
فقد مت توضيحها وقياس أوزاهنا على بعض األفعال 
املضارعة األخرى، مث بيان أحوال إعراهبا حيث ترفع 

 نون وتنصب وجتزم حبذفها.بثبوت ال

إليه  اربداخل مادة القراءة  كما أش وما لوحظ
أهنا مل تتضمن الرتاكيب اليت فيها األمساء  2-1اجلدول 

اخلمسة إال شيئا قليال مل يف ابلغرض، حبيث إن املادة 
ومها : أخ و  فقط أحضرت االمسني من األمساء اخلمسة

رفع ة الأب وبداخل العبارتني املقتصرتني على حال
وأمهل بقيتها وهي : حم، فو، ذو، مع حالتها فحسب،

ة إىل وكذلك احلال ابلنسب اإلعرابية الرفع والنصب واجلر.
األفعال اخلمسة فإن املادة القراءة مل حتمل بداخلها إال 

تلك األفعال وهو اتصال الفعل أوزان وزان واحدا من 
قية بوترك  على الوزن )يفعلون( املضارع بواو اجلماعة

فعالن على الوزنني )ي اتصاله أبلف اإلثنثن أوزاهنا وهي
ياء بو  تفعالن( وبواو اجلماعة على الوزن )تفعلون( -

ها كما أهنا مل حتضر من ،على الوزن )تفعلني( املخاطبة
داخل فقراهتا إال حالة الرفع فحسب، فلم أتت أبي 
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تركيب فيه األفعال اخلمسة حباليت النصب واجلزم. 
 أن مادة القراءة غري ماد على هذا النقاش فثبتتعوابال

 .مالءمة للقواعد التابعة هلا

 النص املقروء يف الدرس اخلامس -

إن مادة القراءة يف الدرس اخلامس حيكي عن 
-1املوضوع )الدراسة يف اجلامعة(، وابلنظر إىل اجلدول 

الذي قد مت أن قام الباحث بتحليله اتضح جبالء أن  2
ع ة فيها هو يتعلق أبحوال الفعل املضار الرتاكيب السائد

للمفرد املذكر، وكانت هذه متماشية مع ما قد ب ِسَط يف 
 درس القواعد الذي يشرح تلك األحوال. 

أحوال الفعل املضارع للمفرد املذكر  وقد شرح الدرس
وهي: أن يكون  أنواع من حيث اإلعراب على ثالثة

سكون، ابل ابلفتحة، وجمزوما مرفوعا ابلضمة، ومنصواب
الدرس أيضا إىل أن الفعل املضارع املعتل  ويضيف

إما الواو أو األخري، يكون جزمه حبذف حرف العلة 
 الياء.
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أن مادة  ما يلفت نظر الباحث وهو هناكغري أن 
القراءة يف هذا الدرس أكثرت من سرد الفعل املضارع 

لنصب ا على احلالتني األخرايتني تهايف حالة الرفع وغل ب
يف النص قدر أربع  احيث بلغ عدد وروده زم،واجل

( مرة، بينما وصل تكرار الفعل املضارع 92وعشرين )
( مرة ووصل تكرار الفعل 2يف حالة النصب حد أربع )

( مرة فحسب. 1املضارع يف حالة اجلزم حد مخس )
 احلاصل للفعل يف عدد التكرار وهذا الفرق الكبري

اجلزم حاليت النصب و بعدد تكراره يف إذا قورن  ،املضارع
جعل من النص املقروء يف املادة غري متوازن يف سي

هو أن النص املقروء  . وأمر آخرمضمونه، وهذا حمل نظر
مل أيت برتكيب فيه الفعل املضارع اجملزوم حبذف حرف 

أتى أبخيه الفعل املضارع اجملزوم  ، بينما قدالعلة )و(
 حبذف حرف العلة )ي(.

حلقة النقاش فتظهر مالءمة وانطالق مما ظهر يف 
ام ة جانب همادة القراءة للقواعد التابعة هلا وإن كان مث

الرتاكيب وحيتاج األمر إىل  خيص التوازن يف توزيع
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حىت اليتكرر مثل هذه الظاهرة يف مثل هذا استدراكه 
 الكتاب وغريه من كتب تعليم اللغة العربية.

لصف ربية لاحلكم على مادة القراءة يف كتاب اللغة الع  (ب)
 الثالث الثانوي 

انطالقا مما قد سبق نقاشه وتفصيله يف النقاط أعالها، 
والذي مفاده أن الثالثة والنصف من النصوص الواردة يف 
دروس مادة القراءة غري مالءمة للقواعد التابعة هلا، وأن النص 
الوحيد الذي كان مالئما للقواعد التابعة له، مع التحفظ 

فقد أخذ  لنص.مبسألة عدم توازنه يف توزيع الرتاكيب داخل ا
الباحث خالصة تنص على أن مادة القراءة يف كتاب اللغة 
العربية للصف الثالث الثانوي غري مالءمة للقواعد التابعة هلا، 
 وابلتايل ينبغي أن ختضع حتت عملية التعديل والتحسني حىت

تكون صاحلة االستخدام يف عملية التعليم والتعلم لدى 
 نوي. الدارسني يف الصف الثالث الثا

توصل إليه الباحث من احلكم العام للكتاب ما  هذا
 املبحوث، وهلل احلمد من قبل ومن بعد.
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 املناقشة املتعلقة ابملقابلة الشخصية -9
تشمل مناقشة ما حصل عليه الباحث بعد إجرائه املقابلة 

لى الفقرتني ع الشخصية مع معلمة اللغة العربية يف الكتاب املبحوث
لة، والفقرة لق الفقرة األوىل خبالصة نتائج املقاب، حبيث تتعاالثنتني

 سبيل حتسني يف الثانية ترتبط ابستنتاج بعض املقرتحات البناءة
 الكتاب املذكور، وفيما يلي وصف لكل من الفقرتني: 

 خالصة نتائج املقابلة (أ)
كانت نتائج املقابلة أتيت تبعا ملا قد وضعه الباحث من 

 املقابلة وهي مما يلي:األهداف من أجلها جترى 
إن الكتاب التعليمي املقرر للصف الثالث الثانوي  -

هو كتاب اللغة العربية الذي صدرته وزارة الشؤون 
 م.9102الدينية اإلدونيسية عام 

عانت املعلمة بعض العقبات تتعلق جبانب موافقة  -
 مادة القراءة لدرس القواعد التابع هلا.

من خالل  سعت املعلمة بتجاوز تلك العقبات -
تقدمي أمناط اجلمل حول الرتاكيب املدروسة من 

 العبارات املوافقة للنص املقروء واملشاهبة به.
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سبق أن قامت املعلمة مع فريق معلمي اللغة العربية  -
من الصفوف الثالثة للمرحلة الثانوية بعمل نوع من 

 التحليل العام للكتاب التعليمي املقرر.
جوانب  القيام بتوضيح ينبغي ملعلمي اللغة العربية -

لطلبة ليكونوا على الدراية بوضع قصور الكتاب ل
ن م يستعدوا لتقبل ما جاء من املعلم الكتاب حىت

 احملاولة لتغطيتها.
على مؤلفي الكتب التعليمية مراعاة أسس وضع  -

  الكتب واجلوانب املتعلقة هبا. 
 حتسني الكتاب يف سبيل  املقرتحات البناءة  (ب)

قد  الباحث إىل الكتب التعليمية الرتبوية اليتلقد استند 
 ياانتب فصلها يف الفصل الثاين )اإلطار النظري(، وكذلك

تائج نحتليل كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي مث 
ألجل اءة ابملقرتحات البنيف سبيل اخلروج املقابلة الشخصية 

اه مالءمة مادة القراءة جتابعتبار حتسني الكتاب املبحوث 
 القواعد التابعة هلا، وهي فيما يلي:

 نبغي أن يعتمد أتليف الكتاب التعليمي على معايريي -
 ومواصفات جودة الكتاب املدرسي.
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 جيب مراعاة أسس إعداد املواد والكتب التعليمية -
سية، ابعتبار جوانبها األربعة النف لغري الناطقني هبا

 والثقافية، والرتبوية، واللغوية.
املنشودة يف كل نص من  األهدافيلزم حتديد  -

ة يف اخلانة اخلاص القراءة وكتابتها واضحة نصوص
ابلكتاب التعليمي حيث تشمل األهداف املعرفية، 

 واملهارية والوجدانية.
القراءة على تبين الرتاكيب وأمناط  أن تركز نصوص -

وعب وتست اجلمل املراد توضيحها يف درس القواعد،
 وأال يف الدرس، وضةاملعر  جل العناصر األساسية

 عن أصوهلا. املبحثتنشغل بفروع 
أن يتخذ درس القواعد أمثلة توضيحية للرتاكيب  -

 املراد شرحها من الرتاكيب داخل النص وحده.
تكون نصوص القراءة صاحلة وساملة من حيث أن  -

الفكرة واللفظ، واألسلوب، ومراحل النمو املختلفة 
 واجلنس.
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الطلبة وميوهلم  أن تراعي نصوص القراءة رغبات -
واهتماماهتم بناء على اختالف أعمارهم وبيئة احلياة 

 احمليطة.
أن تراعي نصوص القراءة مبدأ التوازن يف توزيع  -

 الرتاكيب اللغوية املراد تفصيلها يف درس القواعد.
أن تراعي الكتب التعليمية أساس التدرج يف تقدمي  -

نصوص القراءة وغريها من املواد، حبيث يبدأ من 
 السهل إىل املتوسط وإىل الصعب.

 إخراج أن يسعى مؤلفو الكتب التعليمية على -
 األفضل منها.  

أن حياول معلموا اللغة العربية حل العقبات داخل  -
الكتاب التعليمي عن طريق شرح املواد وإحضار 

 أمثلتها املناسبة واملرتبطة بعضها ببعض.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

دة القراءة فيما يتعلق بتحليل ما -بفضل هللا وعونه  -مت البحث 
والذي كان اهلدف منه هو  5يف كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي،

التعرف على طبيعة مالءمة تلك النصوص الواردة يف مادة القراءة للقواعد 
، هاحتسيناملادة و  إصالحوج ابملقرتحات البناءة يف سبيل التابعة هلا، مث اخلر 

ة ما قد يفيد من ه مث كتابحبث بتسجيل نتائج واآلن حيسن ابلباحث الشروع
 املقرتحات.تلك 

 
 النتائج .أ

ر ن البياانت وحتليلها مث مناقشتها أسفمت عرضه مبناء على ما قد 
 البحث عن نتيجتني رئيسيتني ومها مما يلي:

اللغة  أن مادة القراءة يف كتاب األوىل، واليت تقول علىالنتيجة  -5
العربية للصف الثالث الثانوي غري مالءمة للقواعد التابعة هلا؛ 

ب ستوعتمل نصوص الواردة يف مادة القراءة  وذلك ألن معظم
حة يف درس القواعد التابع هلا، وأن بعضها املشرو  هم املباحثأ

                                                             
1 Buku Siswa Bahasa Arab kelas XII Madrasah Aliyah, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia 2019. 
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النص األخري والوحيد من خارج عن نطاق درس القواعد، وأن 
مخسة نصوص املبسوطة يف مادة القراءة هو الذي غطى ما قد 

وازن ينقصه مبدأ التومع ذلك ال يزال يف درس القواعد،  ُشرِح  
 .يف توزيع الرتاكيب املفّصلة بدرس القواعد داخل فقراته

ليت قد ا البناءة املقرتاحات، وهي عبارة عن النتيجة األخرى -2
ص  سبيل حتسني التتاب مستقبال حيث تنيفيستفاد منها 

أتليف التتب التعليمية وإعداد موادها  ن جيريأعلى 
على األسس واملبادئ ابعتبار اجلوانب النفسية ابالعتماد 

افها ، وأن يتون متماشيا مع أهدوالرتبوية واللغويةوالثقافية 
ة قاملعرفية واملهارية والوجدانية، وحمققا ملبادئ االنسجام واملواف

بني املواد التعليمية، والتدرج فيما بينها، والتوازن يف توزيع 
، ومراعيا لرغبات الدارسني والفروق الفردية هاعناصر دروس

بينهم، وأن يستمر عملية التأليف واالستباق يف إخراج 
التعليمية، وأن يسعى معلمو اللغة يف  باألفضل من التت

ا إىل أن يمي متغطية جوانب القصور احلاصلة يف كتاب تعل
 .يتم تعديله وحتسينه
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 االقرتاحات .ب
ليت يراها ا  قرتحاتالويف اخلتام حيسن ابلباحث أن يديل ببعض ا

 يف اجال تعليم ، واملشتغلنيلمهتمني بشأن التتب التعليمية وجودهتال انفعة
 :اللغة العربية مما يلي

وتقوميية، لية دراسة حتليينبغي االهتمام بدراسة التتب التعليمية  -5
 وذلك بقصد التعرف على مميزات التتب وعيوهبا.

حيسن مبعلمي اللغة العربية التدرب على حتليل فقرات الدروس  -2
والنظر إىل متاشي بعضها مع البعض يف سبيل حتقيق األهداف 

 التعليم والتعلم.
ملناسب من يف إجياد احلل ا ينبغي ملعلمي اللغة العربية أن يسعوا -3

ن عناصر م خرى لتغطية ما أمهلته التتب املقررةإضافة املود األ
 حسب القدرة واإلمتانية. الدروس ونقاطها املهمة

ملناقشة  املخصصعقد اللقاء الفصلي  العربية على معلمي اللغة -4
سري تعليم اللغة العربية ابملدرسة، ومعاجلة كل ما داعت إليه 

عملية التعليم  استمرار. واهلدف منه هو التأكد من احلاجة
 شى املرسومة يف والتعلم يف مادة اللغة العربية وفق األهداف

 جوانبها.
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لذات وتنمية ايف تطوير  السعي الدائمعلى معلمي اللغة العربية  -1
دوة مية والعمل على أن يتونوا قمهاراهتم اللغوية وكفاءاهتم العل

 هلؤالء الدارسني. حسنة
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 املراجع
 
 العربيةاملراجع  .أ

 القرآن الترمي
مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم إبراهيم البيومي غامن، 
بة الشروق القاهرة: متت ، الطبعة األوىل،االجتماعية

 .م2001، الدولية
 ،املنهج: األسس، املكوانت، التنظيمات ،أمحد حسني اللقاين

 .م5110عامل التتب،  : القاهرة
الطبعة  ،اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهااملهارات أمحد فؤاد عليان، 
 -هـ 5435، لتوزيعالرايض: دار املسلم للنشر وا ،الرابعة

 .م2050
ربية عحتليل النص التعليمي يف تعليم اللغة الأمحد حممد اببتر، 

للغة ورة )جملة علمية، كلية اشللناطقني بغريها، دراسة من
 م.2051، 22العدد  ا العاملية،العربية جبامعة إفريقي

، ، منشورات جامعة القدس2ط ،املناهج الرتبويةإسحاق الفرحان : 
 دون السنة.
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 حتليل تدريبات وأنشطة كتب اللغة العربية،  إسالم انجي الضبة
للمرحلة األساسية الدنيا يف ضوء مهارات التفكري فوق 

شورة، رسالة ماجستري من ،املعريف وتصور مقرتح إلثرائها
غزة، عمادة الدراسات العليا، كلية  –اجلامعة اإلسالمية 

  .م2053، سم املناهج وطرائق التدريسالرتبية ق
جامعة القدس  : زةغ ،املنهاج الرتبوي املعاصر ،برانمج التعليم املفتوح

 .م5111، املفتوحة
دار  5ط ،املناهج الرتبوية احلديثة، عمان ،توفيق مرعي وحممد احليلة
 .م2000، املسرية للنشر

، ترالفدمشق : دار ، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب، 
 .م2002 -هـ 5423

معجم املصطلحات الرتبوية حسن شحاتة، وزينب النجار: 
، نانيةالدار املصرية اللب :القاهرة ، الطبعة األوىل،والنفسية
 .م2003

 حتليل احملتوى : مفهومه، أمهيته، فوائده، خصائصه،خالد حسني، 
 م.2051، مغرب : األلولة ،أنواعه، شروطهأهدافه، 

اليبه مناهجه وأسو أسسه –البحث العلمي رحبي مصطفى عليان، 
 ، دون السنة.األردون: بيت األفتار الدولية ،إجراءاتهو 
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 ،مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبو عالم، 
 م.2055، اهرة: دار النشر للجامعاتالق

البحث العلمي اساسياته النظرية وممارسته رجاء وحيد دويدري، 
 م.2000دمشق: دار الفتر،  ،، الطبعة األوىلالعملية

ت االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغارمحان إبراهيم، 
 القاهرة: دار الفتر ،احلية األخرى لغري الناطقني هبا

 ، دون السنة.العريب
 ،املنهج والكتاب املدرسيرحيم على صاحل، و مساء تركي داخل، 

لطباعة بغداد: متتب نور احلسن لالطبعة اآلوىل، 
  .م2051 -هـ 5431 والتنضيد،

يم تدريس العربية يف التعلرشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع، 
تر قاهرة: دار الفالالطبعة األوىل،  ،العام نظرية وجتارب

 .م2000، العريب
حتليل أخطاء الرساالت العلمية عند طلبة قسم رئيسة حممد مجيل، 

سالة ر  اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،
برانمج الدراسات العليا جبامعة ماجستري غري منشورة، 

 م.2051، مية احلتومية، بندا أتشيهالرانريي اإلسال



532 
 

متتبة النهضة  : القاهرة ،الكتاب العريب يف الوطن العريب ،زينب حمرز
 .م5112، املصرية

ي للغة حتليل الكتاب املدرسساريتا رزقى، وسالمي حممود، وصفرية، 
حبث  ،املرحلة االبتدائية مبدخل العلميالعربية يف 

 م.2020، 50اجلة لساننا، اإلصدار ، منشور
القاهرة: عامل  طبعة األوىل، التعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، 

  م.2051 ،بالتت
 ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 
 م.2000، الرايض: متتبة العبيتانالطبعة الثانية، 

ا طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبعابد توفيق اهلامشي، 
 م.2001، وت: مؤسسة الرسالةبري ، للمرحلة الدراسية

غري إضاءات ملعلمي اللغة العربية لعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 
، للجميع ةالطبعة الثانية، )الرايض: العربي الناطقني هبا،

 .م2051 -هـ 5431
ا يف مقومات العاملية يف اللغة العربية وحتدايهت ،عبد الرزاق السعدي

الرتاث، و  حبث منشور يف اجلة آفاق الثقافة ،عصر العوملة
 م.5421، دد الثالث والستونالع
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الطبعة الرابعة  ،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 
 .سنةالدون القاهرة: دار املعارف،  ،عشرة

 حتليل بنود أسئلة االختبار يف مادة اللغة العربية يفعقيل سليم، 
 املدرسة الثانوية ابملعهد العصري دار العلوم بندا أتشيه،

رسالة ماجستري غري منشورة، برانمج الدراسات العليا 
 ،اإلسالمية احلتومية، بندا أتشيه جبامعة الرانريي

 م.2051
القاهرة  ،ثة، الطبعة الثالتدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور : 

 .م2002 -هـ 5423، دار الفتر العريب :
ة العربياملرجع يف تدريس مهارات اللغة علي سامي احلالق، 

 م.2050، لبنان: املؤسسة احلديثة للتتاب، وعلومها
حتليل كتاب العربية حنو املستقبل مبعيار منهج  ،عني املرضية

برانمج الدراسات ، رسالة ماجستري غري منشورة، 3102
 ،اإلسالمية احلتومية، بندا أتشيه العليا جبامعة الرانريي

 م.2051
عايري كتاب القراءة يف ضوء محتليل حمتوى  ،  غسان ايسني العدوي

دراسة منشورة )اجلة جامعة  ،اجلودة الشاملة ومؤشراهتا
  .م2001، 4+3العدد  21دمشق، اجمللد 
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لى حتليل حمتوى كتاب تعليم اللغة العربية ع،  فيقي إدي تريونو
الذي نشرته وزارة  3102أساس املنهج الدراسي 

 ،ةاإلسالميالشؤون الدينية لطالب املدرسة الثانوية 
برانمج الدراسات العليا جبامعة رسالة ماجستري منشورة، 

 ، راهيم اإلسالمية احلتومية ماالنجموالان مالك إب
 م.2051
حتليل حمتوى الكتاب التعليمي وفق املنهج مائدة سافطري، 

برانمج الدراسات  رسالة ماجستري منشورة،املتكامل، 
سالمية احلتومية راهيم اإلالعليا جبامعة موالان مالك إب

 م.2051، ماالنج
اجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، ذو احلجة 

 .م2053، 52العدد:  ،نوفمرب –هـ، أكتوبر 5434
 ،ران، املتتبة العلميةطه ،2، جـاملعجم الوسيطاجمع اللغة العربية : 

 دون السنة.
متتبة  :ةالرابعة، القاهر ، الطبعة املعجم الوسيطاجمع اللغة العربية، 

 .م2004، الشروق الدولية
دة موثقة طبعة جدي ،القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي

 .م2001دار الفتر،  : بريوت، ومصححة
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 ىل،الطبعة األو طرق حبث العلم، الطبعة، حممد جاسم العبيدي، 
  .م2050، عمان: ديبونو للطباعة، والتصوير، والتوزيع

تقومي كتايب األدب والنصوص والقراءة ملادة  ،عبده خالدحممد 
اللغة العربية للصف األول الثانوي )العاشر( يف 

جامعة  ية الرتبية،رسالة ماجستري، كل ،اجلمهورية اليمنية
 .م5111، صنعاء

ة: دار القاهر ، تكنولوجيا إنتاج مصادر التعلمحممد عطية مخيس، 
 .م2001السحاب، 

الكتاب األساسي لتعليم محد طعيمة، أ يورشد حممود كامل الناقة
 –ليله حت –اللغة العربية للناطقني بلغات اخرى إعداده 

 .م5113، م القرىأمتة املترمة: جامعة  ،تقوميه
بعة الط، خصائص العربية وطرق تدريسها ،انيف حممود معروف

 .م5111 ، دار النفائس: بريوت  الثانية،
وطرائق تدريسيها، الطبعة خصائص العربية انيف معروف، 
 .م5111 -هـ 5451، فائسبريوت: دار الن ،اخلامسة
 حتليل نصوص كتاب اللغة العربية للصف،  نساء الفضيلة النور

شورة، رسالة ماجستري غري من الثاين يف املرحلة املتوسطة،
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اإلسالمية  برانمج الدراسات العليا جبامعة الرانريي
 م.2051 ، احلتومية، بندا أتشيه
سس  أو  حث العلمي مناهجهبال ،نوح عبد الرؤوف حامد التتينة

 م.2054، طوم: مطبعين جي اتوناخلر  ،كتابته
 

 املراجع اإلندونيسية .ب
Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya), 2017. 

Buku Siswa Bahasa Arab kelas XII Madrasah Aliyah, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia 2019.  

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, 

Kombinasi, R&D dan penelitian Pendidikan), cetakan 

pertama, (Bandung: Alfabeta), 2019. 

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, cetakan kesembilan, 

(Bandung: Alfabeta), 2014. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 ورقة املالحظة
 
  4-1اجلدول 
 اللغة العربية للصف كتابمواد القراءة ومواد القواعد يف  

 م9112الثالث الثانوي سنة 

 الدروس الرقم
 موضوعات

 الصفحة
 القواعد القراءة

1 
الدرس 
 األول

 الرايضة

الرتكيب 
الوصفي 
والرتكيب 
 اإلضايف

11 ،
11-11 

2 
الدرس 
 الثاين

الشباب 
 املتفائل

الفعل املبين 
للمعلوم واملبين 

 للمجهول
22 ،22 

2 
الدرس 
 الثالث

 اسم التفضيل الشعر العريب
22 ،

22-21 



 
 

 
 

2 
الدرس 
 الرابع

اتريخ احلضارة 
 اإلسالمية

األمساء اخلمسة 
واألفعال 
 اخلمسة

12-11 

1 
الدرس 
 اخلامس

الدراسة يف 
 اجلامعة

أحوال الفعل 
 املضارع

12-12 

 

 4-9اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
:  الدرس األول
 الرايضة

الرتكيب الوصفي  الرايضة
 والرتكيب اإلضايف

 مضمون املادتني
 القواعد القراءة

  
 

 



 
 

 
 

 4-3اجلدول 
  املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
الشاب  الثاين : الشبابالدرس 

 املتفائل
الفعل املبين للمعلوم 

 واملبين للمجهول
 مضمون املادتني

 القواعد القراءة
  

 
 4-4اجلدول 

 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
الثالث : الشعر الدرس 

 العريب
الشعر 
 العريب

 اسم التفضيل

 مضمون املادتني



 
 

 
 

 القواعد القراءة
  

 
 4-5اجلدول 

 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
الرابع : احلضارة الدرس 

 اإلسالمية
اتريخ 

احلضارة 
 اإلسالمية

األمساء اخلمسة واألفعال 
 اخلمسة

 مضمون املادتني
 القواعد القراءة

  
 
 
 
 



 
 

 
 

 4-6اجلدول 
 املبحوث كتابالادتني )القراءة والقواعد( يف مضمون امل

 الدرس وعنوانه
 موضوعات

 القواعد القراءة
اخلامس : الدرس 

 اجلامعةالدراسة يف 
الدراسة 

يف 
 اجلامعة

 أحوال الفعل املضارع 

 مضمون املادتني
 القواعد القراءة
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