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 االستهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

ِيَو َءا ُ ٱَّله ٖۚ يَۡرفَِع ٱَّلله ْ ٱلۡعِلَۡم َدَرَجَٰت  وثُوا
ُ
ِيَو أ ْ نِنُكۡم َوٱَّله َنُنوا

ُ بَِها َتۡعَهلُوَن َخبرِيٞ    [11:الـهجادلـة ]َوٱَّلله

 

ۡهَع َوٱۡۡلَََصَ َوٱلُۡفَؤاَد ُُكُّ  ٌۚ إِنه ٱلسه َوََل َتۡقُف َنا لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم 
ْوَلَٰٓئَِك ََكَن َعۡنُه َمۡسُئوَلا  

ُ
 [36:اإلرساء ]أ

 
 إن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذون دينكم

 رواه مسلم عن اإلمام التابعي اعبليل دمحم بن سَتين

 

 اإلسناد من الدين فلوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء

 رواه مسلم عن العامل اعبليل عبد هللا بن اؼببارك
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 اإلهداء
 : يسعدين وقد تفضل هللا علي إبسبام ىذا البحث أن أىديو

 حفظهم هللا وأبقاىم يف  وإخويت  الكر م وأمي الكرديةإىل أيب
 .ورزقهم حسن اغبال واػبتام سالمة الدين والدنيا واألخرة

  ِيف الدراسات العليا جبامعة الرانَتي اإلسالمية  ي  وإىل معلم
 اغبكومية، الذين علموين العلوم الكثَتة جزاىم هللا عز وجل خَتا.

 يف  نفس الصف دمحم عارف وصديقي يف وإىل زمالئي وأصدقائي
جامعة الرانَتي اإلسالمية اغبكومية الذين ساعدوين أثناء كتابة 

 ، جزاكم هللا خَتا.ومعاريف ىذا البحث العلمي
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 الشكر والتقدير
اغبمد  الذي جعل العربية لغة القرءان الكر م والصالة والسالم  

 اىرين.على دمحم سيد العاؼبُت وعلى آلو وصحبو الطيبُت الط

ىذه الرسالة بعنوان "ربليل نصوص القراءة من كتاب تعليم اللغة 
العربية للصف الثالث اؼبتوسطة من حيث اللغة والثقافة اإلسالمية على 

" يقدمها الباحث للدراسات العليا جبامعة ٖٕٔٓاؼبنهج الدراسي 
 قررهتا اعبامعة على الىتالرانَتي اإلسالمية اغبكومية كمادة من اؼبواد 

 الطلبة للحصول على شهادة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية.

 وأحب الباحث تقد م التحية ألصحاب مناصب اعبامعة:
. سيادة األستاذ الدكتور اغباج ؿبسن أي عمر اؼباجستَت مدير ٔ

 الدراسات العليا جامعة الرانَتي اإلسالمية اغبكومية بندا أتشيو.
ح اؼباجستَت رئيس قسم تعليم . سيادة الدكتور دمحم فجر الفالٕ

اللغة العربية للدراسات العليا جامعة الرانَتي اإلسالمية اغبكومية بندا 
 أتشيو.

وجزيل الشكر للمشرفُت الكرديُت الدكتور الفاضل دمحم فجر 
الفالح اؼباجستَت والدكتور الفاضل ذي اغبلم اؼباجستَت اللذان بذال 

 ا هللا خَت اعبزاء.جهودمها وأوقاهتما يف اإلشراف جزامه
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والوالدين العزيزين على الباحث اللذان ربياه تربية حسنة وىذابه 
هتذيبا جزامها هللا اعبنة ورفع قدرمها يف الدنيا واآلخرة وجعلهما فبن ال 

 خوف عليهم والىم حيزنون وفبن يدخلون اعبنة من غَت سابق عذاب.
قد  الىتبة فلذة كبدي وحيو كارتيكا ديفي زوجي ابو إخويت و و 

الباحث إىل إقباز ىذه الرسالة وساعدتو مساعدة  تودفع توحض تحث
 اعبنة ونعيمها وأسكنها فسيح جناتو. هبا جزاىا هللا
 

 ٕٕٔٓمايو  ٖٓبندا أتشيو، 
 الباحث
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 مستخلص البحث

: ربليل نصوص القراءة من كتاب تعليم اللغة العربية للصف  موضوع البحث
 ٖٕٔٓاللغة والثقافة اإلسالمية على اؼبنهج الدراسي  الثالث اؼبتوسطة من حيث

 ٖٖ٘ٓٛٛٔٓ\: دمحم حنيف توفيق رقم القيد\االسم
 اؼباجستَت : د. دمحم فجر الفالح اؼبشرف األول
 د. ذو اغبلم اؼباجستَت : اؼبشرف الثاين

 : نصوص القراءة، تركيب اللغة العربية، الثقافة اإلسالمية الكلمات الرئيسية

فإن ىدف تعليم اللغة العربية دبستوى اؼبتوسطة حول الوزارة الدينية ىو  ابإلصبال
تقوية مهارة القراءة وزايدة اؼبعرفة الدينية. وىذا ينعكس على زبطيط مادة العربية 
دبستوى اؼبتوسطة، لذلك فإن نصوص القراءة البد من أن ربوي األمرين اؼبذكورين 

ت أم تتضمن على اؼبعرفة الدينية حىت يؤدى ُدرِس الىتسواء تطبيق القواعد اللغوية 
ىدف تعليم اللغة العربية. نتيجة ربليل ابستخدام ربليل اتوى على نصوص 
القراءة اؼبوجودة على كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث اؼبتوسطة على منهج 

(. نصوص القراءة اؼبوجودة على الكتاب ٔأتليف أضبد ىدايت تنتج :  ٖٕٔٓ
ور مل يتضمن على الًتكيب اللغوي  ومل يراع ذلك يف كل مبحث حىت إن اؼبذك

تزويد أمثلة اللغوية التطبيقية اؼبناسبة ابلًتكيب يف كل مبحث مل يتم بل انقص فبا 
أدى إىل عدم فعالية عملية إفهام القاعدة نفسها وابلتايل لن يتم تنفيذ ىدف 

أربعة نصوص توافق الثقافة (. من النصوص اػبمسة اؼبوجودة ٕمنهج التعليم، 
اإلسالمية أو تعاليم وعقيدة اإلسالم إال أن نصا واحدا حيتاج إىل إصالح 

 .اؼبضمون واؼبوضوع ليوافق التخطيط اؼبقرر
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ABSTRAK 

Judul Tesis  : Analisa Teks Bacaan dari Buku Bahasa Arab 

kelas IX dari segi Bahasa dan Budaya Islam berdasar kurikulum 2013 

Nama/Nim  : Muhammad Hanif Taufiq/30183805 

Pembimbing I  : Dr. Moch. Fajarul Falah, MA. 

Pembimbing II  : Dr. Zulhelmi, MHSc, ALIS 

Kata kunci  : Materi Bacaan, Tata Bahasa Arab, Budaya 

Islam  

Secara global tujuan pembelajaran bahasa arab di tingkat menengah 

pertama di lingkungan kementrian agama adalah penguatan keterampilan 

membaca dan penambahan wawasan keagamaan. Hal ini tercermin dalam 

silabus mata pelajaran bahasa arab MTs. Oleh karena itu, teks bacaan 

hendaknya memuat dua hal tersebut, baik penerapan kaidah kebahasaan 

yang telah dipelajari sebelumnya maupun berisi tentang wawasan 

keagamaan, sehingga tujuan pembelajaran bahasa arab tercapai. Hasil 

analisa dengan menggunakan metode content analysis pada materi 

bacaan yang terdapat pada buku ajar bahasa arab kelas IX Kurikulum 

2013 (karya Ahmad Hidayat) didapatkan bahwa; 1). Teks bacaan pada 

buku ajar tersebut tidak memuat dan tidak memperhatikan tata bahasa di 

setiap pokok bahasan yang ada, sehingga pengayaan contoh aplikatif 

gramatikal yang sesuai dengan tata bahasa di setiap pokok bahasan, tidak 

tercermin bahkan terkesan sangat kurang. Hal ini berakibat pada tidak 

efektifnya proses pemahaman kaidah itu sendiri. Dan pada akhirnya 

tujuan kurikulum tidak tercapai, 2). Dari 5 teks bacaan, 4 bacaan yang 

sesuai dengan budaya Islam, yaitu: Ajaran dan Aqidah Islam. Sedangkan 

1 teks bacaan lainnya, tidak sesuai dengan budaya Islam/ajaran dan 

aqidah Islam. Sehingga teks bacaan tersebut, seharusnya dilakukan 

perbaikan baik isi maupun temanya, agar sesuai dengan tujuan silabus 

yang telah ditentukan. 
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ABSTRACT 

The title  : Analysis of Reading Texts from the 9th Grade 

Arabic Book in Terms of Islamic Language and Culture on the 2013 

Curriculum  

Name/Nim  : Muhammad Hanif Taufiq/30183805 

Pembimbing I  : Dr. Moch. Fajarul Falah, MA. 

Pembimbing II  : Dr. Zulhelmi, MHSc, ALIS 

Keywords  : Reading Material, Arabic Grammar, Islamic 

Culture 

Globally, the goal of learning Arabic at the junior secondary level within 

the Ministry of Religion is strengthening reading skills and adding 

religious insight. This is reflected in the syllabus of Arabic subjects MTs. 

Therefore, the reading text should contain these two things, both the 

application of previously learned linguistic rules and containing religious 

insights, so that the objectives of learning Arabic are achieved. The 

results of the analysis using the content analysis method on reading 

material contained in Arabic textbooks for class IX 2013 Curriculum (by 

Ahmad Hidayat), it was found that; 1). The reading text in the textbook 

does not contain and does not pay attention to the grammar in every 

existing subject, so that the enrichment of grammatical applicative 

examples that are in accordance with the grammar on each subject is not 

reflected and even seems very lacking. This results in an ineffective 

process of understanding the rules themselves. And in the end the 

curriculum goals were not achieved, 2). Of the 5 reading texts, 4 readings 

that are in accordance with Islamic culture, namely: Teachings and 

Islamic Aqidah. Meanwhile, 1 other reading text is not in accordance 

with Islamic culture / teachings and Islamic aqidah. So that the reading 

text, both the content and the theme should be improved, so that it is in 

accordance with the specified syllabus objectives. 
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 ٖ٘ ......................................... . أساس الثقافةٕ

 ٜ٘ ................................................ الفصل الثالث

 ٜ٘ ................................................. منهج البحث

 ٖٙ ................................................. الفصل الرابع

 ٖٙ ....................................... نتائج البحث ومناقشتها

 ٜ٘ ............................................... الفصل اػبامس

 ٜ٘ ....................................................... اػباسبة

 ٜ٘..............................................نتائج البحث: -أ

 ٜٙ..............................................االقًتاحات:-ب



12   

 
 

 ٜٛ ....................................................... اؼبراجع
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 األول فصلال
 البحث اتأساسي

 
 ا. خلفية البحث 

تدّرس لطلبة اؼبدرسة اؼبتوسطة،  الىتالعربية إحدى مواد الدروس  
وهبا تتميز اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية العامة من الدينية حيث تكون 

ها يف غَتىا إذ كانت العربية مادة أساسية عند اؼبتوسطة الدينية خبالف
 مادة إضافية.

على كل مهارة  الطالبُ  أن يستوي يف اؼبدرس ُمليف اغبقيقة أيَ  
ليكون  من اؼبهارات العربية الشاملة للقراءة واالستماع والكتابة والكالم

غَت أن الواقع مهارة القراءة ىي اؼبفضلة على غَتىا عند  ،فيهاابرعا 
إذ  دارس واؼبعاىد اؼبوجودة إبندونيسياالتدريس كما ىو ظاىر يف بعض اؼب

مع العلم  اللهجة والكالممن خالؽبا يتميز الطالب من بُت أقرانو جبودة 
أبن اؼبهارة اللغوية ليست ؿبصورة على ىذه اؼبهارة فحسب كما ال 

 .خيفى

تكون مهارة القراءة مركزة عند التدريس فال غرو وال عجب إذا   
ات ربت سيطرة الطالب بل البد من كانت القواعد النحوية واؼبفرد
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وجودمها ليكون عند الطالب ملكة قوية يف قراءة النصوص وفهمها سباما 
 على مراد كاتبها من غَت علة وال خطأ. 

اؼبعلومات اؼبوجودة يف نصوص مواّد اللغة العربية أصبحت أمهيتها  
 األساس يف الدرجة الثانية بعد القواعد. واؽبدف من تعليم اللغة العربية يف

ىو تزويد الطالب بعلم لغوي يكون مفتاحا ىاّما يف فهم نصوص دينية 
فَتجى من وراءه استطاعة يف استخدام ىذا العلم للتفقو يف الدين إذ إن 
مصادر الشريعة القرآن واغبديث مسطورة ابلعربية وكذا كتب الًتاث 

 الدينية.

اسي سيما يف والبد من التناسق بُت اؼبواد الدراسية واؽبدف األس 
نصوص القراءة اؼبرسومة على الكتب اؼبدرسية. ودبا أن االرتباط بُت 
العربية وعلم الدين قوي فكيف إذا كانت نصوص القراءة ـبالفة ؽبما أو 
بعبارة أخرى، أ تكون النصوص العربية ـبالفة لعلم الدين نفسو؟. ال 

ساسي، شك أن ىذا سيجعل تعليم العربية بعيدا عن ىدف تعليمها األ
 السيما إذا حصل ىذا يف مدارس ربت إدارة الوزارة الدينية.

بناء على الظاىرة السابقة حاول الباحث دراسة نصوص القراءة  
 اؼبوجودة على كتاب مدرسي للصف الثالث اؼبتوسطة من حيث اللغة

 والثقافة اإلسالمية.
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 ب. أسئلة البحث
 ىذا البحث مركز على ما يلي 

اب العربية اؼبدرسي اؼبقرر لطالب الصف ىل نصوص قراءة كت .ٔ
 الثالث اؼبتوسطة موافقا لقواعد اللغة العربية؟

اؼبدرسي اؼبقرر لطالب الصف  ىل نصوص قراءة كتاب العربية .ٕ
 الثالث اؼبتوسطة موافقا للثقافة اإلسالمية؟

 ف البحثاىدأج. 

بناء على أسئلة البحث السابقة يكون ىدف البحث على النحو 
 اآليت

ة مدى توافق نصوص قراءة كتاب العربية اؼبدرسي اؼبقرر معرف .ٔ
لطالب الصف الثالث اؼبتوسطة مع قواعد ترتيب وأتليف 

 مواد الدراسة اعبيدة من حيث اللغة.
معرفة مدى توافق نصوص قراءة كتاب العربية اؼبدرسي اؼبقرر  .ٕ

 لطالب الصف الثالث اؼبتوسطة مع الثقافة اإلسالمية.

 البحث د. فوائد

 على النحو التايل ىي 
ليعلم معلمو العربية أمهية اختيار اؼبواد اؼبضبوطة على قواعد  .ٔ

 أتليف صحيح لغواي.
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لينظر معلمو العربية يف مطابقة اؼبواد ؼببدأ الثقافة اإلسالمية يف  .ٕ
 اختيار اؼبواد نفسها.

لينتبو مؤلفو الكتب اؼبدرسية يف اختيار مواد متناسقة مع الثقافة  .ٖ
 ة.عد التأليف الصحيحة اعبيدمية وقوااإلسال

 ىـ. معاين اؼبصطلحات

ليتضح اؼبفاىيم يف ىذه الرسالة حيتاج إىل ربديد اؼبقصود لكل  
 منها وىاك البيان:

 الكتاب اؼبدرسي .ٔ
 ل وكتبة ابلكسربا من ابب قتَ كتْ قال الفيومي:"كتب  

ة والكتاب على اؼبكتوب بَ تْـ ق الكِ طلَ وتُ " :قالو . "وكتااب
ل وعلى ما يكتبو الشخص ز  نَـ مُ ى الْ الكتاب عل ويطلق

 ٔ".لورسِ ويُ 
دروسا من ابب قعد  لُ نزِ مَ الْ  سَ رَ من دَ واؼبدَرس بفتح الراء 

ودرسُت العلَم درسا  قَ تُ عَ  ه ودرس الكتابُ آاثرُ عفا وخفيت ْ 
درسة بفتح اؼبيم موضع مَ قرأتُو والْ  ل ودراسةً تَ من ابب قَـ 

 ٕالدرِس.
                                                           

َتوت: اؼبكتبة ، ربقيق: يوسف الشيخ أضبد، بادلصباح ادلنرين دمحم بن علي، أضبد بٔ
  ٕٓٚ م،ٕٓٓٓالعصرية، 
 ٕٓٔ...،  ادلصباحأضبد بن دمحم بن علي، ٕ
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 الىتالدراسية  نوع من الكتبىو والكتاب اؼبدرسي 

 .ٖتستخدم عادة يف مراحل التعليم اإللزامي قبل اعبامعي
واؼبراد بذلك ىنا كتاب اللغة العربية للصف الثالث 

 اؼبتوسطة.
 مادة القراءة .ٕ

. قال دمحم ٗالقراءة مصدر قرأ الكتاب قراءة وقرءاان ابلضم
على السمان:"القراءة ىي عملية عقلية تتم فيها ترصبة 

وىذه ىي القراءة الصامتة مث  ية إىل معان ذىنيةالرموز الكتاب
 إن القراءة ٘إىل ألفاظ مسموعة وىذه ىي القراءة اعبهرية.

: استقبال بصرى إذن، نشاط يتكون من أربعة عناصر
للرموز وىذا ما نسميو ابلنقد، ودمج ؽبذه األفكار مع 

وىذا ما ل حياتو بأفكار القارئ وتصور لتطبيقاهتا يف مستق
إذن، تعرف وفهم ونقد وتفاعل،  لتفاعل. القراءةنسميو اب

إهنا نشاط عقلى يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل 

                                                           
السالم، بدون  )دارالرتبية اإلسالمية وفن التدريس، عبد السالم،  عبد الوىاب3

  245 سنة(، ص.

شهاب الدين أيب عمرو، بَتوت: شركة ، ربقيق: خمتار الصحاحدمحم بن أيب بكر، ٗ
  ٜٔ٘م، ٜٕٓٓدار اؼبشاريع،

)القاىرة: دار اؼبعارف،  التوجيه يف تدريس اللغة العربية،ؿبمود على الس ّمان، ٘
ٜٖٔٛ ،)ٕٖٔ 
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انت األربعة على عدد من جوانبها. وتشتمل ىذه اؼبكو  
 ٙاؼبهارات.

ىي نصوص فيها قصص أو أخبار كتبت ومادة القراءة 
 مرتبة دبوضوع خاص.

ا حددهتا واؼبراد ابؼبادة ىنا نصوص مكتوبة ربت موضوع م
الوزارة كمنهج التعليم اؼبسطورة على كتاب اللغة العربية 

 للصف الثالث اؼبتوسطة.
 األساس اللغوي .ٖ

اأُلسُّ ابلضم أصل البناء وكذا األساس واألَسس بفتحتُت 
إساس ابلكسر وصبع األساس  مقصوٌر منو وصبع األس

 ٚ.أسس بضمتُت وصبع األسس ءاساس ابْلَمد
أو لَُغٌو وصبعها لًُغى مثل بـَُرٍة وبـًُرى ولغاٌت واللغُة أصلها لَُغٌي 

 ٛأيضا.
ىو أساس يستخدم يف أتليف الكتاب واألساس اللغوي 

 اؼبدرسي نظرا إىل القواعد والنطق واؼبفردات أو األسلوب.

                                                           
ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، رشدى أضبد طعيمة،  ٙ

 ٛٔ٘ ()جامعة أم القرى، دون السنة القسم الثاىن،
7
 ٕٗ...، خمتار الصحاحدمحم بن أيب بكر،  

8
 ٙٛ٘...، خمتار الصحاحدمحم بن أيب بكر،  
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أما األساس اللغوي اؼبستخدم يف دراسة نصوص القراءة يف 
نصوص  ىذه الرسالة فهو قواعد اللغة واؼبفردات اؼبوجودة يف

 القراءة يف كل حبث.
 أساس الثقافة اإلسالمية .ٗ

من ابب  الشيءَ  فتُ ثقِ  ف يقول يف اؼبصباحالثقافة من ثقِ 
رُت فُتو ظفِ وثقفُت الرجَل يف اغبرب أدركُتو وثقِ  تعب أخذتُو

وبو ظبي  بو وثقفُت اغبديَث فهمُتو بسرعة والفاعل ثِقيفٌ 
 ٜ.حيٌّ من اليمن والنسبة إليو ثقفي بفتحتُت

 يسلم. و أسلم نع نعتا ؼبؤنث وىو مِ مصدر يقإلسالمية ا
وأسلم دخل يف دين  سِلمأسلم  فهو مُ يف اؼبصباح 
 ٓٔ.م دخل يف السِّلماإلسالم وأسلَ 

تعٍت اؼبعتقدات واؼبفاىيم واؼببادئ والقيم  والثقافة اإلسالمية
يقرىا الدين اإلسالمي متمثال يف القرآن  الىتوأمناط السلوك 

لسنة النبوية الشريفة، ومن مث فإن ىذه الثقافة الكر م وا
تقتصر على اجملتمعات اإلسالمية بغض النظر عن اؼبكان 

 ٔٔوالزمان.

                                                           
9
 ٚٗ ...، ادلصباحأضبد بن دمحم بن علي،  

10
 ٓ٘ٔ...،  ادلصباحأضبد بن دمحم بن علي،  

11
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري عبد اغبميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغايل،  

  ٕٓ)الرايض: دار االعتصام دون السنة(،  ةالناطقني ابلعربي
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هو أساس جعل توطئة يف وأما أساس الثقافة اإلسالمية ف
أتليف كتاب مدرسي من الثقافة اإلسالمية الشاملة للعقائد 

على  وافقها دين اإلسالم اؼببنية الىتواألسس واؼببادئ 
 القرآن والسنة وإصباع األمة.

 و. الدراسات السابقة

. شفيق مقفي. دراسة كتاب نص تعليم اللغة العربية للصف ٔ
األول اؼبتوسطة امدية مد طارق عزيز ونور اػبالدية رسالة بكلوريوس 

سوانن كاليجاغا جوكجاكرات  UIN جوكجاكرات كلية الًتبية والتعليم
ٕٖٓٔ . 

الة ؼبعرفة قيمة ىذا الكتاب كمادة تعليم العربية يهدف ىذه الرس
ابلنظر إىل نظرية أتليف كتاب مدرسي واالختيار والتدرج والتقد م 

 Library)واإلعادة. تشمل ىذه الدراسة دراسة طباعية ودراسة مكتبية

Research) . .بينما يف دراسة البياانت، استعمل الكاتب ربليل اتوى 

ى أن الكتاب اؼبذكور استوىف معيار نتيجة الدراسة تدل عل
الكتاب اعبيد من حيث اؼبادة يعٍت وافق القواعد اغباوية على دقة اؼبادة 

علي القاظبي فيها أن ىذا  وما حوت وما تدعمها. ويف نظرية مادة قّدمها
الكتاب يناسب اؼبادة األساسية فقط وأما ابلنسبة للمادة اؼبساعدة 

 اؼبطلوب. واػباصة فما استوىف اؼبعيار 
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وابإلضافة إىل ذلك فإن الكتاب اؼبذكور واىف االنتقاء اكم إذ 
أتليف موادىا اؼبوافقة للهدف، مستوى مهارة الطالب، وطول منهج 
تعليم اللغة. التدرج اغبسن يف عرض اؼبواد لتقدديو القواعد السهلة وىذا 

يف عرض أنفع من القواعد اؼبعقدة واػبالفية وإن كان مث عدم االلتزام 
اؼبادة واختيارىا. والعرُض جيد من حيث اإلصباِل إذ كان ابإلندونيسية يف 
اؼبقدمة وتوفر العرض ابستخدام الوسائل من اعبدول أو القائمة وتركيز 
اؼبادة بتلوين خاص والصور اؼبساعدة للفهم. غَت أن ىذا الكتاب يرشد 

 ٗأصابو إعادة  مفرداتوائة ابؼب ٕٓ.ٔٛه بسبب درَ ق تْ صَ قَ إىل إعادة نَـ 
        فما دون.

 والفرق بُت دراسة شفيق والدراسة اغبالية تشمل على: 

موضوع البحث، إن حبث شفيق مركز على مادة التدريس  (ٔ
وكان النظر من نظرية أتليف الكتاب اؼبدرسي اؼبرسومة على تعليم اللغة 

ية. وأما العربية للصف األول اؼبتوسطة كتبو دمحم طارق عزيز ونور اػبالد
البحث الذي قام بو الباحث اآلن ففي اللغة والثقافة اإلسالمية على  

 اؼبقرر للصف الثالث اؼبتوسطة. كتاب 

 Library)منهج البحث، استخدم حبث شفيق دراسة مكتبية (ٕ

Research)    مستعمال ربليل اتوى، أما الباحث فإنو استخدم منهج
 لبياانت.كيفية ربليل اتوى يف صبع وذبهيز ا
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. سري ىدااييت نور. استعمال كتاب العربية بُت يديك اعبزء ٕ
األول كاؼبقرر لطالب اؼبتوسطة دبدرسة أيب بكر جوكجاكرات سنة 

. رسالة بكلوريوس. قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ
 . ٖٕٔٓسوانن كاليجاغا جوكجاكرات  UIN والتعليم

وعنصر كتاب العربية بُت يديك  ىدف ىذا البحث معرفة زبدة
األول لتكون الئقا جبعلو كتااب يُدر س دبدرسة اؼبتوسطة وابألوىل مدرسة 
أيب بكر جوكجاكرات. يرجى من نتيجة ىذا البحث أن يكون صاغبا 
ابستعمالو يف ربديد منهج وجهة تطوير التعليم ويف الوقت نفسو يزيد 

 تعليم العربية ثقافة. 

 Field) وميدنية (Library Research)سة مكتبيةىذه الدراسة دراو 

Research)   وىي بصورة الكيفية. صبعت البياانت من مصدرين
األساسي وىو كتاب العربية بُت يديك األول ونتيجة اؼبالحظة دبدرسة 
اؼبتوسطة أيب بكر جوكجاكرات واإلضايف وىو كتب أو صحيفة عن نص 

 ىذي الرسالة اؼبقابلة والنهج اؼبستعمل يف .(Text Book) الكتاب
الشخصية واؼبالحظة واؼبلفات واالستبانة. وربليل البياانت اؼبستعمل ىو 

 ربليل اتوى وربليل األنشطة. 

 ونتيجة ىذا البحث :
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( كتاب العربية بُت يديك مناسب ليدر س يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ٔ
توى وابػبصوص يف اؼبدرسة اؼبتوسطة أيب بكر جوكجاكرات إذ زبدة وؿب

الكتاب اؼبذكور استوىف أوصافا عاما وخاصا للكتاب النصِّي. وابإلضافة 
إىل أن الكتاب لديو خاصية نص الكتاب اغبسن ويعطي فائدة جيدة 
ؼبؤسسة وأساتذة وطالب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية أيب بكر 

 جوكجاكرات. 

 ( مزية ىذا الكتاب أن اللغة العربية فيو فصيحة وىو مرفق آبلةٕ
صوتية مسجلة فيها صوت شخص عريب أصيل. وىذا الكتاب ألف 
بشكل منتظم مزود بصور ملونة حوايل ألف صور. غَت أن الكتاب لو 
نقائص منها عدم اغبواشي واؼبصادر الواضحة وال اؼبراجع وال يوجد إال 
يف السعودية، ال بدع أن يكون سعره مرتفعا وىو سبع وعشرون دوالر 

ان ىذا الكتاب غليظا جدا إذ وصل صفحات لكل جزء. ىذا فقد ك
 جزء منو أربعمائة وتسعة وتسعُت صفحة تقريبا. 

( ازباذ كتاب العربية بُت يديك يف تعليم اللغة العربية دبدرسة ٖ
أيب بكر اؼبتوسطة جوكجاكرات مل يكن موافقا دبا يف الكتاب وال مستوفيا. 

مكرب الصوت  وذلك ألسباب منها اختالف خلفية الطالب، عدم وجود
 ابلصف وفساد إحدى وسائل اؼبدرسة كالشاشة اؼبرئية.

 الفرق بُت حبث سري والبحث اغبايل :
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( موضوع البحث، وىو أن حبث سري يرتكز على مطالعة ٔ
الزبدة والعنصر اؼبوجودين يف العربية بُت يديك األول. وما يقوم بو 

جودتُت على كتاب الباحث اآلن ىو دراسة اللغة والثقافة اإلسالمية اؼبو 
 اؼبقرر للصف الثالث اؼبتوسطة. 

( منهج البحث، إن حبث سري استخدم مقاربة الدراسة ٕ
ابستخدام ربليل   (Field Research)واؼبيدنية (Library Research)اؼبكتبية

اتوى واألنشطة جبانب أن الباحث استخدم منهج كيفية ربليل اتوى 
 يف صبع وذبهيز البياانت.

فيق فكرة هللا . ربليل ؿبتوى الثقافة يف كتاب العربية . ر ٖ
للناشئُت اعبزء األول والثاين )دراسة وصفية كيفية اختبارية( رسالة 

 UIN اؼباجستَت. ماالنك: الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

. أسئلة البحث فيها ىي كيف وصف ؿبتوى الثقافة يف  ٕٔٔٓاؼبالكي 
 ئُت اعبزء األول والثاين؟كتاب العربية للناش

يرجى من ىذه الدراسة إعطاء الصورة كامال عن ؿبتوى ثقافة  
اللغة العربية وإعطاء توجيو صائب يف تعليم ودراسة لغة وثقافة العرب  
كوسيلة يف تعليم اللغة. نوع الدراسة اؼبستخدمة كيفية وصفية، واؼبلفات 

 ستطالع والتعلم اؼبركز. تتخذ عبمع البياانت الشاملة ػبطوة التوجيو واال
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وأما لتحليل البياانت فاؼبنهج اؼبستعمل ربليل اتوى. ونتيجة 
ىذه الدراسة أن كتاب العربية للناشئُت اعبزء األول والثاين معروض 
بشكل جيد وجذاب واغبوار اؼبستعمل كالتقريب األساسي يف عملية 

الم اؼبباشر تليها مهارة التعليم إذ التنبيو األول مركز على الفهم ومهارة الك
 القراءة غَت أن مهارة االستماع غَت مهتم هبا. 

واللغة العربية اؼبكتوبة يف ىذا الكتاب عربية فصيحة ال غَت. 
ثقافة العرب يف ىذا الكتاب مرتب من خالل عرض الأبس بو ومتوازن 
على صورة ثقافة ؿبلية ويوميات يف البيت ويف اؼبدرسة وموقف اجملتمع. 

 مهارة اللغة وعناصرىا جيد ومرفقة ابلتديبات الكافية.  وعرض

وأما أخبار الثقافة اإلسالمية فطُرحت على صورة ال أبس هبا 
ربافظ على ظبات ثقافة العرب  الىتومتواز يف مواضيع الثقافة اإلسالمية 

ّدر ؿبتوى الثقافة اإلسالمية يف كتاب العربية للناشئُت اعبزء اإلسالمية. قُ 
لثاين ككتاب تعليم اللغة العربية جيدا و كافيا يف مساعدة األول وا

الطالب لفهم ثقافة ولغة العرب ومناسبا غباجة الطالب وخاصة لطالب 
 اؼبستوى األول.

 والفرق بُت حبث رفيق والبحث اغبايل:
( موضوع البحث، حبث رفيق مرتكز على مطالعة ثقافة العرب ٔ

العربية للناشئُت اعبزء األول والثاين. الية أواإلسالمية اؼبوجودة بكتاب 
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وما قام الباحث بو اآلن دراسة اللغة والثقافة اإلسالمية على كتاب اؼبقرر 
 للصف الثالث اؼبتوسطة. 

( منهج البحث، حبث رفيق أبسلوب وصفي كيفي اختباري ٕ
ابستخدام اؼبلفات اؼبدروسة يف صبع البياانت ومن مث حيلل اتوى. 

 م كيفية ربليل اتوى يف صبع وذبهيز البياانت.والباحث استخد

 ز. طريقة كتابة البحث

ويف كتابة ىذه الرسالة يعتمد الباحث على دليل الرسائل الذي  
اإلسالمية اغبكومية دار السالم قررتو الدراسات العليا عبامعة الرانَتي 

 ندا أتشيو اؼبسمى بِـــــ ب
“Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Darussalam, Banda 

Aceh, Tahun Akademik 2018”. 
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 
 الدراسة اؼبكتبية. أ

تاج إىل شرح نظرية تكون مرجعا ليكون ىذا البحث دقيقا حي 
 بية اؼبذكورة. وىي كاآليت:ودليال يف ربليل كتاب تعليم اللغة العر 

 . األساس اللغوئ
ال زبلو اللغة من حبث حول أصوات ومفردات وتراكيب وأسلوب  

 وصعوبة أو سهولة مادة لغوية للمتعلم إذا علقت بعملية التعليم.

ينبغي للغة األجنبية اؼبعروضة على كتاب التعليم أن ينتبو لعناصر  
يكون موافقا ؼبستوى اؼبادة ذكرت قبال ليسهل على اؼببتدئ درسها و 

 سواء ابلنظر إىل عمقها أو صعوبتها.

وليحصل على مادة وعنصر تعليم موافق ؼبستوى متعلم اللغة  
قال روبرت الدو: وأىم اػبطوات يف إعداد اؼبادة التعليمية ىي األجنبية 

مقارنة اللغتُت والثقافتُت )األصلية واألجنبية( من أجل الوقوف على 
فيما –جيب أن تذلل يف عملية التعليم، ولسوف حيُت وقت  الىتالعقبات 

على أساس من التحليل  اؼبَعد ة تعترب فيو الكتب الدراسية غَتُ  -نرى
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التقابلي متخلفة من حيث مادهتا، وىناك بطبيعة اغبال جوانب أخرى يف 
طرائق عرض اللغة والثقافة ال ينبغي إمهاؽبا إال أن اؼبقارنة اللغوية أمر 

 .ٕٔوال عدول عنو إذا كنا نصبو إىل ربقيق نتائج إجيابية يأساس

ابإلضافة إىل ذلك، اللغة ؽبا بعض التصنيفات ذات أمهية ابلغة  
 والبد من مراعاهتا يف أتليف كتاب التعليم وىي:

 النظام الصويت -أ 
تعٍت  (Fonologi)من حيث اللغة كلمة "فونولوجي"  

ونولوجي كثَتا ما قيل فيها الصوت و "لوجي" تعٍت العلم. فكعلم فإن ف
تدرس وتبحث وتتكلم وربلل أصوات  الىتإهنا جزء من الدراسة اللغوية 

 .ٖٔتصدرىا أدوات نطق اإلنسان الىتاللغة 

يتكلم أثناء اػبطبة أو حياور سيمر على  إذا استمعنا إىل شخص 
مسامعنا أصوات متتالية وأحياان قبد أن نربة الصوت ترتفع اترة وتنزل 

تقف برىة قصَتة وأحياان طويلة وقد ديتد الصوت ويقصر وىلم أخرى و 
جرا. فهذه األصوات اؼبتتابعة ديكن أن ربلل أو تقطع على درجات 
وحداهتا. أصوات اللغة ىذه مع توايل وسائر نظامها ىي اؼبدروسة يف 

                                                           
 التقابل اللغوي وحتليل األخطاءؿبمود إظباعيل صيٍت وإسحاق دمحم األمُت،  ٕٔ 

 ٙ(،ٕٜٛٔ)الرايض: جامعة اؼبلك سعود، 
 13

Abdul Chaer,Fonologi Bahasa Indonesia, (Jakarta:PT 

Rineka Cipta:2009), 1 
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دراسة قسم اللغة اؼبسمى بفونولوجي. إذا دراسة فونولوجي ىي أصوات 
 دوات النطق لإلنسان.اللغة الصادرة من أ

فونولوجي ينقسم إىل قسمُت فونيتيك وفونيميك. فونيتيك ؾبال  
علم اللغة يدرس فيها أصوات اللغة بغض النظر عن أن يكون الصوت لو 
عمل لتفريق اؼبعٌت أم ال. مث أصوات اللغة من حيث ترتيب عملية 

يك حدوثها فرِّقت إىل ثالثة أنواع ىن فونيتيك أرتيكوالسي، فونيت
 .ٗٔأكوستيك، وفونيتيك أوديطاريس

فونيتيك أرتيكوالتوريس ويطلق عليها أيضا فونيتيك أورغانيس أو  
فونيتيك فيسيولوجيس، يدرس فيو كيف تعمل أدوات نطق اإلنسان تِقِنيا 
يف ربصيل أصوات اللغة وكيف تصنف تلك األصوات. فونيتيك 

ىرة طبيعية. أصوات اللغة كحادثة جسمية أو ظا فيو أكوستيك يدرس
تفت ش تلك األصوات رجفة موجها،وسعة تيارىا وِحّدهتا وإيقاعها. وأما 
فونيميك أوديطاريس فيدرس فيو كيف يعمل استقبال صوت اللغة تلك 
من ِقبل ظباعنا. وِمن أنواع ىذه فونيتيك الثالثة األكثر احتكاكا مع عامل 

تعلق دبسألة كيف اللغة ىو فونيتيك أرتيكوالريس، إذ ىذا الفونيتيك اؼب
حيصل تلك األصوات أو أصدرىا الناس. أما فونيتيك أكوستيك فهو 
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متعلق أكثر ابلفيزايء وفونيتيك أوديطاريس ابلطب يعٍت نيورولوجي وإن 
 احتمل أن تعمل اللغوية يف ؾبايل الفونيتيك اؼبذكور.

مفعول دراسة فونيتيك ىو الصوت أما مفعول دراسة فونيميك  
فونيميك ىنا ىو دراسة صوت اللغة دبراعاة حال  اؼبراد بفهو فونيم. و 

معٌت. وفونيم ىو ملخص صوت أو أصوات سواء لفظي أو لل اؼبفرِّقك
 .٘ٔالساكن

تصور فونيم لكن اور ىو وحدة  نعم كثر النقل يف تعريف أو 
أصغر الصوت يفر ق هبا معٌت الكلمة. كيف نعرف أن صوات ىو فونيم أم 

طرق واألساليب قّدمها اللغويون واػبالصة أننا إذا ليس ىو؟. كثرت ال
أردان معرفة ىل الصوت من صبلة فونيم أم ليس، علينا أن نبحث ما قيل 

تعٍت كلمتُت متشاهبيت الصوت أو  (Minimal Pair) إنو ثنائية صغرى
من صبلة  {p} ـبتلفيو قليال. فعلى سبيل اؼبثال إذا أردان معرفة صوت

ىااتن الكلمتان . baku و paku مثال زوجفونيم أم ال، فنبحث 
تتكون من  paku متشاهبتان للغاية. كلٌّ تتكون من أربعة ألفاظ. كلمة

{p{}a{}k}و{u} ،أما كلمة baku فهي من {b{}a{}k}و{u}.  ففي كلمتُت
paku و baku  ثالثة ألفاظ متشاهبة وىي الثاين والثالث والرابع. واؼبختلف

 .baku  من {b}و pakuيف كلمة  {p}ىو األول فقط يعٍت صوت 
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فيظهر   Jamilو Jalil يف العربية مثال نستطيع أن نقارن بُت كلميت 
ىذا االختالف مهم ؼبتكلمي اللغة  {.m}و{l}من اؼبثالُت أهنما فرِّقا حبرفُت 

العربية إذ الفرق ىنا فونيمي. ىذان اللفظان ربقيق فونيمُت ـبتلفُت 
 .{m}و{l}أي

ق أو التكلم يف عملية أصوات اللغة ديكن أن طريقة أداة النط 
 ىيٙٔتقسم إىل ثالثة عناصر

 Subglotal (. عنصرٔ

الرئتُت، اغبلق وؾبرى النفس. ومث أدوات  منىذا العنصر يتكون  
أخرى ىي عضالت الرئة وجوف الصدر. من حيث فيسيولوجي ىذا 

. العنصر يستخدم للتنفس. لذا يقال ؽبذا العنصر أيضا عملية التنفس
وعمل ىذا العنصر . subglotis وعالقتو بفونيتيك تسمى نظام التنفس

األساسي "إعطاء" موج اؽبواء الذي ىو شرط مطلق غبدوث صوت 
 اللغة.

 (Laring)البلعوم (. عنصر ٕ

( صندوق َتشك ل ِمن غضروف بشكل البلعومعنصر الرينك ) 
واء بُت الرئة مستدير فيو أواتر صوتية. يعمل الرينك على تنظيم ؾبرى اؽب
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والفم واألنف. مع ليونة شريط صويت ديكنو أن ينفتح وينغلق فُيفرِّق 
ويوصل اؽبواء يف الرئة والفم وجوف األنف. إذا فُتح الصِّمام على 
مصراعيو يتصل اؽبواء الذي يف الرئة ابلذي يف جوف الفم أو جوف 

عن الذي  األنف. وإذا أغلق الصمام إبحكام ينفصل اؽبواء الذي يف الرئة
 يف جوف الفم.

يف ؾبال عملية الصوت حدث يف الرينك بدء صوت اللغة تلك،  
سواء  دبجرى اؽبواء اػبارج من جهاز النطق أو الداخل إىل ؾبرى 

فتحة بُت أواتر صوتية ربدد أي صوت تولد ىل  glotis الصوت. موضع
 .glotalىو صائت أم ليس كذلك أم ىو صوت 

كمصدر الصوت يفرق عادة إىل ثالثة ما يتعلق دبجرى اؽبواء   
 أنواع ؾباري اؽبواء ىي:

 (. ؾبرى ىواء فوؼبونيك، ؾبرى اؽبواء من الرئةأ
 البلعوم ب(. ؾبرى ىواء جلواتليك، وىو سَت اؽبواء الصادر من جوف

(Faring) 

ج(. ؾبرى ىواء فيالريك، فهو ما كان من حركات إىل اػبلف داخل 
 الفم. 

 فوؼبونيك. لكن اؼبقدم  ؾبرى ىواء

 Supraglotal (. عنصرٖ
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ىو جهاز النطق الكائن داخل الفم واألنف سواء كان من أجهزة  
 النطق اؼبتحركة أم الساكنة. الحظ ما يلي:

حدوث صوت اللغة عند عملية إنتاج صوت اللغة يبدأ غالبا من  
نفخ اؽبواء اػبارج من الرئة عرب أقصى اغبلق وفيو أواتر صوتية. حىت خيرج 

صوت البد أن تكون تلك األواتر مفتوحة،و بعد أن جاز شريَط ال
الصوت الذي ىو طريق وحيد للخروج فيخرج إما من جوف الفم أو 

 ٚٔاألنف إىل اؽبواء الطْلق.
نتجها جهاز النطق ديكن أن يفرق على النحو  الىتأصوات اللغة  

 التايل:
 ا(. صويت، ساكن، شبو صويت.

 ب(. لساين و أنفي
 ي وضعيفج(. صوت قو 

 د(. طويل وقصَت
 ىـ(. فردي وثنائي وغَت ذلك.

اللغة قبل أن تكتب نظام صويت فيو حروف. لذا علم األصوات  
)فونولوجي( يف تعلم لغة ما صارت مهما للغاية ليكون اؼبتعلم عنده ملكة 
للتلفظ وقول اؼبفردات يف لغة مدروسة صحيحة. ىذا سيؤثر يف فهم 

 عارف أخرى تتعلق ابستخدام تلك اؼبفردات. اؼبتعلم ؼبعٌت اؼبفردات وم
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وىكذا العربية، فالنطق ابغبروف اؽبجائية على حسب ـبارجها  
يكون مفتاح متعلم أجنيب يف نطق اؼبفردات. ودبا أن العربية لغة القرآن 
واغبديث وعلوم اإلسالم ظهر علم يدرس فيو كيفية نطق اغبروف وفق 

 القواعد وىو علم التجويد.

ي لديو مسامهة مهمة ولو عالقة قوية بعلم اللغة كعلم فونولوج 
البالغة فإن فصاحة اؼبرء يدرك من خاللو وعلم الصرف وعلم اؼبعاجم 

 يستطاع من خاللو تفريق معٌت الكلمة وصياغتها.

 النظام الًتاكييب -ب 
قواعد اللغة والذي فيها علم النحو ىو علم يدرس فيو قواعد  

وتشكيل أواخر الكلم. بعبارة أخرى أن  تستعمل يف أتليف وتركيب صبلة
النحو يف لغة العرب يرتكز على إيصال كلمة أبخرى يف اعبملة وطريقة 
فهم كلمة يف اعبملة وىو يساعد اؼبتعلم على صون لسانو من اػبطإ عند 

 الكالم.

والبد ؼبتعلم ىذه اللغة أن يعرف خاصية قواعد العربية ليحًتز عن  
 مياتو. فأما تلك اػباصية فهي كما تلي:اػبطإ عند تطبيقها يف يو 

 (. قاعدة تتعلق ابعبنس يعٍت اؼبذكر واؼبؤنثٔ

اعبنس من خاصية قواعد اللغة العربية الذي يندر وجوده 
ىي ابإلندونيسية خطاب ،  {kamu} يف لغة أخرى مثل كلمة
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الفرق بُت للمذكر وللمؤنث. واللغة العربية ؽبا قواعدىا يف مثل 
مال حيث إن ىذه القاعدة ذبرى موافقة سواء ىذا عند االستع

يف األظباء واألفعال ويف كلمات ال ديكن تصنيفها حبسب اعبنس 
 لكن من حيث العربية تصنف اتبعا للجنس.

 (. قاعدة تتعلق ابعبملة تعٍت اؼبفرد واؼبثٌت واعبمع.ٕ

كل فعل أو اسم البد أن يكون كلٌّ على وفق ىذه 
 القاعدة.

 ابؼباضي واغبال واالستقبال(. قاعدة متعلقة ٖ
كل فعل يستعمل يف لغة العرب دائما يتضمن فيو زمن 

 حدوث الفعل سواء ماضيا أم حاال أم استقباال.

(. قاعدة تتعلق ابلبناء واإلعراب تعٍت الرفع والنصب ٗ
 واعبر واعبزم.

كل اسم أو فعل استعمل يف لغة العرب لو حال معُت 
 .على حسبو وفق القواعد اؼبعلومة

 (. قاعدة متعلقة ابلضمائر.٘
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كل لغة غالبا عندىا قاعدة يف الضمائر وكتلك العربية ؽبا 
قاعدهتا اؼبتعلقة ابلضمائر سواء كان ىذا الضمائر للعاقل أم 

 لغَته، مذكرا كان أم مؤنثا، أو أنو متكلم أو ـباطب أو غائب.

كل متكلم بكالم العرب عليو أن يستوي على تلك 
ة ابلضبط إذ لو أخطأ استعمال تلك القاعدة القواعد اؼبذكور 

  اؼبعٌت.غَّت تَ لَ 

البد من فهمها  الىتىذه ىي خاصية قواعد اللغة العربية 
 وتطبيقها عند التكلم ابلعربية بطريقة صحيحة مضبوطة.

ومع ىذا فإن علم النحو ليس الغاية القصوى يف تعلم 
ال الدكتور قىذه اللغة بل ىي وسيلة لنيل اؼبهارة اللغوية ولذا 

يف كتب العربية لغَت عبد اغبميد عبد هللا: "عند تناولنا للقواعد 
 :ٛٔالناطقُت هبا ينبغي اآليت

أن ال نبالغ يف دراسة ىذه القواعد ونتعمق يف تفاصيلها ألن . ٔ
اؼبقياس الصحيح لفهم اللغة وإجادة التحدث هبا ال يرجع إىل 

درس  ضغط قواعدىا، ولقد أثبتت التجارب أن بعض من
ا يتحدث أو يكتب ابلعربية القواعد وتعمق فيها قد خيطئ عندم

 .الفصحى
                                                           

 ٙٗ-٘ٗ...،أسسعبد اغبميد،  ٛٔ 



37   

 
 

أن تعلم القواعد على أهنا ليست علما مستقال يف كتاب . ٕ
متخصص ويف حصة بعينها إال للمستوايت اؼبتقدمة بل ينبغي أن 

 .تعلم من خالل الطريقة غَت اؼبباشرة من خالل النصوص اللغوية

توىل عناية واىتماما للقواعد  الىتطريقة أن ال نركز على ال. ٖ
ال سبكن الدارس من االتصال  الىتمثل: طريقة النحو والًتصبة 

  .آلخريناللغوي اب
فهذه الطريقة تعلم عن اللغة وال تعلم اللغة ألهنا هتتم حبفظ 

 الكلمات والقواعد دون اىتمام بفهم اللغة.
باع طرق غَت ولقد كان من أسباب تعلم العربية لغَت العرب ات
 استبعدىا الىتؾبدية يف تعليم اللغة األجنبية، تلك الطرق 

اؼبفكرون يف ؾبال الًتبية وتعليم اللغات، وىي الطرق اؼببنية على 
  تعلم القواعد اللغوية بتفصيالهتا.

يوظفها  الىتإن تعلم القواعد الوظيفية أي القواعد الضرورية . ٗ
 بو الًتبية يا وىذا ما تنادإليه الدارسون يف التعبَت وحيتاجون

اغبديثة: الوظيفية يف تعليم اللغة: فمثال عندما نتناول أسلوب 
ىذا األسلوب اندرا ما يستخدم وإذا قبد أن  «ال سيما»

أتخذ أشكاال  «سي»استخدم فرضا فما قيمة أن نعرف أن 
 .ـبتلفة من اإلعراب؟؟ مثل ىذه األمور يفضل عدم ذكرىا
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األخرى  ىدافاأل النحوية على القواعد تطغى دراسة. أن ال ٘
 للغة.

أن ال تقدم  القواعد يف صورة أمثلة مبتورة عن اؼبعٌت، وإمنا . ٙ
يفضل أن تقدم من خالل دراسة نصوص، أو القطع النثرية 

سبثل ؽبم معٌت، وتضيف إىل  الىتاؼبناسبة لقدرات الطالب و 
م قاموسهم اللغوي مفردات وتراكيب تساىم يف تنمية قدراهت

 .اللغوية

صطلحات النحوية عند تقد م القواعد النحوية أن تستبعد اؼب. ٚ
 .إال عند الضرورة القصوى

ل أن ال يتم تدريس القواعد النحوية إال بعد التأكد من يفض  . ٛ
 .قدرة الدارس على التمييز بُت األصوات ونطق اؼبفردات

د تثبت القواعد النحوية عن الىتاإلكثار من التدريبات . ٜ
 .الدارسُت

 النظام اؼبعجمي -ج 
اؼبعجم جزء من علم اللغة يدرس فيها مفردات توضح معٌت  

وترصبتها وتزيل ما انبهم من اؼبراد من حيث اللغة. وأيضا تقسيم اؼبفردات 
 .ٜٔعلى أشكاؽبا اؼبختلفة وصياغتها وعلى ترتيب خاص
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قال الدكتور علي القاظبي : علم اؼبعاجم أو علم اؼبفردات ىو  
سة اؼبفردات ومعانيها يف لغة واحدة أو يف عدد من اللغات ويهتم علم درا

اؼبفردات من حيث األساس ابشتقاق األلفاظ وأبنيتها ودالالهتا اؼبعنوية 
والتعابَت االصطالحية واؼبًتادفات وتعدد اؼبعاين. لكسكولوجي  واإلعرابية

أكثر.  أو علم اؼبفردات ىو علم يبحث عن مفردات ومعانيها يف لغة أو
يقدم ىذا العلم دراستو يف األلفاظ وتصاريفها ومعانيها واصطالحاهتا 
ومرادفاهتا وىلم جرا. ابإلقبليزية لكسيكولوجي دبعٌت علم أو دراسة شكل 
واتريخ ومعٌت الكلمات. وأما يف لغة العرب فيقال عنو علم اؼبعاجم علم 

ون يدرس تفاصيل اؼبعجم. من حيث اللغة لكسيكولوجي من لكسيك
وىو دبعٌت قاموس، معجم أو اصطالح علمي. واصطالحا علم يدرس 

 تفاصيل معٌت أو ترصبة مفردات وضعت أو ستوضع على اؼبعجم.

( ذكر أن ىناك ثالث مراحل ٜٗ٘ٔ-ٛٚٛٔأضبد أمُت ) 
 .ٕٓتدوين العربية حىت صدر معاجم العربية

أوال، مرحلة تدوين غَت نظامي، يف ىذه اؼبرحلة يذىب اللغوي  
نتقل من قرية إىل أخرى. ومن مث يبحث عن كلمات جيمع البياانت وي

ها على صفحات من غَت نظام كتابة بابلسماع اؼبباشر إىل أىل البدو وكت
 اؼبعجم. اؼبهم أهنم جيمعون البياانت ابلسماع.
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اثنيا، مرحلة تدوين موضوعي، يف ىذه اؼبرحلة علماء اللغة الذين  
عمال نظام موضوعي يف كتابة اؼبعجم. صبعوا البياانت يفكرون يف است

 فقسموا البياانت اجملموعة فصارت كتااب أو معجما موضوعيا.

اثلثا، مرحلة تدوين نظامي. يف اؼبرحلة الثالثة بدأت تدوين  
اؼبعجم أبسلوب أحسن فيسهل اؼبستخدمُت يف البحث عن اؼبعٌت الذي 

 يريد معرفتو.

ملهما واضعوىا: ا. ىناك طريقتان يف أتليف معجم عريب استع 
 قاموس معاين و ب. قاموس ألفاظ.

قاموس معاين ىو طريقة ترتيب اؼبفردات يف اؼبعجم استعملها  
و ؾبموعة مفردات ذات تيب الكلمات مرتبة حبسب اؼبعٌت أواضعو بًت 

معٌت مناسب. بعبارة أخرى تفريق الكلمات يف اؼبعاجم يقدم فيو جهة 
وضعو جامعها. فبهذا النظام األنسب أن اؼبعٌت اؼبتعلقة ابؼبوضوع الذي 

ابلعربية  معجم موضوعي. فمن معاجم موضوعية يقال ؼبعجم معاين
ىـ(، ٕٗٗ-ٓ٘ٔالغريب اؼبصنف أتليف أبو عبيد القاسي بن سالم )

ىـ(، متخَت األلفاظ البن ٕٖٓاأللفاظ الكتابية لعبد الرضبن اؽبمذاين )ت 
يب منصور الثعليب ىـ(، فقو اللغة وسر العربية ألٜٖ٘فارس )ت

ىـ(، وكفاية ٛ٘ٗ-ٜٖٛىـ(، اؼبخصص يف اللغة البن سيده )ٜٕٗ)ت
 ىـ(.ٓٓٙاؼبتحفظ وهناية اؼبتلفظ البن األجداين )ت
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نظام األلفاظ )معجم األلفاظ( معجم رتبت كلماتو على ترتيب  
ابلنظر إىل معناىا اؼبضمون. منذ صدور أول اجملموعة ال  ألفاظ اؼبفردات

حدث تطور يف نظام ترتيب معاجم األلفاظ تبعا غباجات  معجم العربية
مستخدميها. البحث عن معٌت الكلمة ابلنظر إىل اللفظ صار عالمة 

تشرح تفسَت  افبيزة ؼبعاجم اللغة العربية. بل إن معاجم موضوعية تعترب كتب
 اؼبعٌت ككتب تفسَت القرءان ال كمعجم لغوي.

لى األقل ىناك طبسة يف اتريخ تطور معاجم اللغة العربية ع 
استعملها أىل اللغة العربية يف أتليف القواميس  الىتأساليب نظام الًتتيب 

ىي: نظام الصوت، نظام ألفبائي خاص، نظام القافية، ونظام ألفبائي 
 عام ونظام النطق.

 

 نظام الصوت . أ

ىو أسلوب أتليف اؼبعجم األول الذي عرفو خليل بن أضبد  
ت صبعها بتنظيم ترتيب الكلمات على الفراىيدي. رتب خليل كلما

أساس ترتيب اغبروف اػبارج من ـبارجها على نظام فونيتيك يف علم 
 فونولوجي الذي شهر أكثر ابصطالح نظام الصوت.

عجم على ىذا جر خليل بن أضبد يف أتليف اؼب الىتمن الدواعي و 
ال لكل  عن تكرار الكلمة يف الذكر واثنيا كونو شام االحًتاز اؼبنوال أوالً 
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ا اؼبيل كلمة واثلثا تسهيال على القارئ يف البحث عن معٌت كلمة ورابعً 
إىل عدم تقليد نظام ترتيب اغبروف اؽبجائية وطموحو يف توليد معجم 

 اؼبختلفة عن غَتىا من اؼبعاجم. اللغة العربية

 ويف نظام الصوت توجد أربعة معاجم ىي: 

 (. العُت ٔ
 (ٙٛٚ-ٛٔٚعمان ) ألفو خليل بن أضبد الفراىيدي، 
 ومن خصوصياتو: 
أول اؼبعاجم يف اتريخ لكسيكولوجي اللغة  ا(  
 العربية.

رتب اؼبعجم مناسبا لعدد األحرف وكل  ب(  
 األحرف.
 البحث يكون ابلنظر إىل جذر الكلمة. ج(  
 اختصره الزبيدي يف معجمو ـبتصر العُت. د(  

 (. البارعٕ

 (ٜٚٙ-ٖٜٛ) ألفو أبو علي القايل، منزجرد، فرات 
 تو :امن خصوصي 
 لى ستة أبنية.تقسيم بناء الكلمة ع ا(  
 نظام الصوت كما فعل خليل بن أضبد. ب(  
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 كل أقواؽبا مرفقاعلى  و  اؼبراعاة على لغة العرب ج(  
 لرواة.اب

 هتذيب اللغة(. ٖ

 (.ىـٖٓٚ-ٕٕٛ، ىرات )يألفو أبو منصور دمحم األزىر  
 من خصوصياتو: 
 ة الكلمةينفيو ستة أب ا(  
قسم اؼبعجم على أبواب وكتب لكل حرف ابب  ب(  

 ويف كتاب أبواب.
 انقد على الكلمات اؼبهملة. ج(  
 يستشهد كثَتا ابآلايت واألحاديث. د(  

 (. اكم وايط األعظمٗ

 (ٙٙٓٔ-ٚٓٓٔألفو ابن سيده، مارسياه، أندلس ) 
 من خصوصياتو: 
 بقي على ستة أبنية. ا(  
 .حجمو كبَت ب(  
ع مع غَتىا واأللف أفرد اؽبمزة على حدة ومل ذبم ج(  

 إىل أصلها اؼبنقلبة ردىا 
 سواء كانت واوا أو ايء.

 أزال كلمة مِقيسة. د(  



44   

 
 

 

 نظام األلفبائي اػباص  . ب

ىو نظام ترتيب معجم األلفاظ الذي عرّفها أبو بكر بن دريد  
ف دبعجم هرة اللغة أو اؼبعرو صبىـ(. ابتدأ معجمو بعنوان ٕٖٔ-ٖٖٕ)

اعبمهرة. واؼبراد ابأللفبائي اػباص ىو نظام ترتيب الكلمات على ترتيب 
اغبروف اؽبجائية الذي رتبو نصر بن عاصم يعٍت ترتيب حروف من 

ويعترب ىذا األلف والباء والتاء والثاء فصاعدا إىل الياء كما عرفنا اليوم. 
اجملتمع وىو خيتلف عن ترتيب حروف على  الًتتيب أسهل وأشهر عند

 موا علم القراءات )التجويد(.لِ اؼبخارج الذي عرفو أشخاص معّينون عَ 

داعيتان جّرات خلفية ابن دريد يف أتليف معجم على ىذا  مَث   
النظام األلفبائي أوال الصعوبة يف البحث عن معٌت كلمة يف معجم 

وغَته من اؼبعاجم اؼبنتشرة استعمل نظام الصوت كمعجم العُت للخليل 
حينذاك. تلك الصعوبة أحس هبا كثَت من اجملتمع الذين ليس عندىم 
معرفة على ترتيب اغبروف على اؼبخارج. ابإلضافة إىل ذلك بعض 

على نظام الصوت يعترب أنو غَت ملتزم بًتتيب اغبروف على  الىتاؼبعاجم 
ي ابتكره نصر بن نظام الصوت. واثنيا أن ترتيب اغبروف اؽبجائية الذ

ع عليها عاصم اشتهر بُت اجملتمع سيما أن ترتيب اغبروف اؽبجائية شج  
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اغبكومة وىي معتربة من قبل العلماء واجملتمع كنظام رظبي فصيح يف 
 أتليف كتب إسالمية غَت معاجم اللغة.

 ويف نظام الصوت مث ثالث معاجم ىي: 

 اعبمهرة (ٔ
 ألفو ابن دريد، ومن خصوصياتو: 
 اعترب أول معجم بنظام ألفبائي. ا( 
 استعمل تقليب الكلمة كما فعل اػبليل. ب( 
 بدأ بتعريف ترتيب اغبروف اؽبجائية. ج( 
 اتبع اػبليَل يف أحوال البناء. د( 

 اجململ (ٕ

مؤلف ىذا اؼبعجم ابن فارس أبو اغبسُت أضبد بن فارس  
(. رٗٓٓٔ-ٜٔٗ\ىـٜٖ٘-ٜٕٖبن زكراي بن حبيب القزويٍت الرازي )

 ومن خصوصياتو:
كل حرف وضع على كتاب واحد، وكل كتاب  ا( 

 فيو ثالثة أبواب )ثنائي، ثالثي 
 وفوق الثالثي(. 

 .شرح اؼبعٌت ـبتصر (ب 
ترتيب اغبروف ُوصل دبا بعدىا كمعجم اعبمهرة  ج( 

 إال أنو إذا وصل حبرف الياء عاد 
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 ووصل ابؽبمزة.

 مقايس اللغة (ٖ

-ٜٔٗ\ىـٜٖ٘-ٜٕٖين سنة )ألفو ابن فارس ُولد بقزو  
 ر(، ومن خصوصياتو:ٗٓٓٔ

نظام الًتتيب، وأسس اؼبعجم وطريقة حبث  ا( 
 الكلمة كمعجم اجململ.

 كل مادة عرضت ملخ صا. ب( 

 نظام القافية  . ت
تستعمل نظام القافية يعٍت تغيَتا  الىتظهور معاجم اللغة العربية  

ف على ترتيب اغبروف جليا يف النظام. ظبي هبذا النظام ألن ترتيب اغبرو 
األخَتة من كل كلمة كما يف األشعار. ما عاد حبث معٌت الكلمة على 
ترتيب اغبروف ابؼبخارج أو نظام األلفبائي اػباص ولكن على اغبرف 

 األخَت من كل كلمة.

أول من أعلَم نظام القافية إظباعيل بن أضبد اعبوىري  
اؼبعروف  ر( من البصرة دبعجمو الصحاح يف اللغة أوٖٓٓٔ)ت

 ابلصحاح.

مث أربع دواع كانت خلف ظهور معجم على نظام القافية أوال  
طموح اعبوىري إىل أتليف معجم حادث النوع بنظام جديد دبا أن نظام 
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أتليف اؼبعجم السابق ليس اثبتا واثنيا حاجة اجملتمع األديب ؼبعاجم 
بية لن استطاعت صبع ؾبموعة كلمات ذات قافية متساوية واثلثا كلمة عر 

زبلو من عملية اشتقاق ورابعا ظهور آتليف أدبية بكثرة كقصيدة وشعر 
 ونثر ومَثل وكبو ذلك فبا فيو السجع أو ما كان آخر اغبروف متماثلة.

 وىناك أربعة معاجم استخدمت نظام القافية: 
 الصحاح (ٔ 
(، ومن ٖٓٓٔألفو إظباعيل اعبوىري، فرب تركي )ت  

 خصوصياتو:
 على نظام القافية.أول معجم  ا(  
كل حرف على ابب وكل ابب يتألف من  ب(  
 فصول.
 الواو والباء جعال اباب واحدا. ج(  
كثَتا ما يتكلم على كلمات ضعيفة ورديئة  د(  
 ومًتوكة.
كثَتا ما يبحث عن عامية الكالم واؼبول د  ىـ(  
 واؼبعَرب.

 لسان العرب (ٕ 

(، من ٖٔٔٔ-ٕٖٕٔالبن منظور، مصر، )  
 وصياتو:خص
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أكرب معجم واألكثر مشوال دبا فيو من األشعار  ا(  
 واللغة والقراءات والقواعد وغَت ذلك حىت إنو شهر أكثر بكونو موسوعة.

 كر شواىد يف معٌت الكلمات.ذَ  ب(  
 عل مرجعا من قبل اللغويُت واألدابء.جُ  ج(  
 مل يزل مشتهرا حىت اآلن. د(  

 قاموس ايط (ٖ 

(، من ٘ٔٗٔ-ٜٕٖٔي كارزين، إيران )الفَتوزآابد  
 خصوصياتو:

ىذا اؼبعجم انتقد معجم الصحاح أتليف  ا(  
 اعبوىري. بعض نقائص الصحاح 

 اكتمل هبذا اؼبعجم.
 أزال أظباء الرواة وأبيات الشعر. ب(  
استخدم تقنية خاصة يف تصميم أداء اؼبعجم  ج(  

 بتحمَت مادة الكلمة.
ايق يف كتابو اعباسوس ىذا اؼبعجم انتقده الشد د(  

 على القاموس.

 ( اتج العروسٗ 

(، من ٕ٘ٓٔ-٘ٗٔٔمرتضى الزبيدي، زبيد، دين )  
 خصوصياتو:
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 من اؼبعاجم الكبَتة. ا(  
 كل نظامو اتبع ؼبعجم مشهور يف ذاك الوقت. ب(  
ذكر الشواىد والرواة مع أهنما يف ذاك الوقت بدأ  ج(  

 الناس ينسوهنما.

  لعامنظام األلفبائي ا  . ث
نظام األلفبائي العام نظام أتليف كلمة يف اؼبعجم على ترتيب  

اغبروف اؽبجائية اؼبعروفة إىل اآلن من األلف إىل الياء إال أن الفرق بُت 
 نظام األلفبائي العام واػباص يف انحية أصول الكلمة.

نظام األلفبائي ويقال نظام أوائل األصول أو نظام راجع إىل  
د ىذا النظام يف اغبقيقة قد ابتكره مذ زمان علماء جذر الكلمة. رائ

اغبديث كالبخاري يف صحيحو، ابن قتيبة يف كتابو غريب اغبديث أو 
الشيباين يف قاموسو اعبيم. لكن نظام تركيب تلك الكلمات غَت معًتف 

 من قبل أىل اللغة إذ إن تلك اؼبؤلفات ليس معجما لغواي.

ي العام اؼبشهور يف علم اؼبعاجم، الباحثون قالوا إن نظام األلفبائ 
ر( من قد م يف أتليفو أساس ٖٗٔٔ-ٗٚٓٔقد عرّفو الزـبشري )

البالغة. غَت أن بعض الباحثُت ذىبوا إىل أن الشخص األول الذي ألف 
معجما بنظام األلفبائي العام ىو أبو اؼبعايل دمحم بن سبيم الربمكي )ت 

الف وىو أن واجد (. وأخَتا وجد نقطة االتصال من ىذا اػبٛٓٓٔ
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نظام االلفبائي العام ىو الربمكي لكن الذي أسبّو حىت صار معجما ىو 
 الزـبشري.

 استخدمت نظام األلفبائي العام: الىتمن اؼبعاجم  

 أساس البالغة (ٔ 

ألفو ؿبمود بن عمر الزـبشري نسبة إىل مولده زـبشر.   
 من خصوصياتو:

 ئي العام.عرف بكونو أول معجم بنظام األلفبا ا(  
 معجم يراعي معٌت ؾبازاي وحقيقيا. ب(  
 انتقد على بعض قواعد قددية. ج(  
كثَتا ما أيخذ أتليفا أدبيا يف شرح اؼبعٌت ؼبعرفة   د(  

 كيفية االستعمال وسياق الكالم.

 ؿبيط ايط (ٕ 

ألفو بًتوس البستاين اؼبولود يف لبنان يف مدينة دبية. عاش   
 . ومن خصوصياتو:ٖٛٛٔإىل  ٜٔٛٔمن سنة 

يف رواية اؼبعٌت كثَتا ما تعود إىل أديب عصري يف  ا(  
 ذاك العصر.

 أيخذ اغبجج كثَتا من الفَتوزآابدي. ب(  
 أدخل الفعل يف ابب خاص. ج(
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 اختصر ىذا اؼبعجم يف قطر ايط. د(

 أقرب اؼبوارد (ٖ 

ألفو سعيد الشرطوين ولد يف شرطون لبنان. كان يعيش   
 . ومن خصوصياتو:ٕٜٔٔو ٜٗٛٔبُت 

 استعمل رموزا لنطق الكلمة. ا(  
 شرح اؼبعٌت مع كثرة األمثلة. ب(  
 حيًتز عن تكرار الكلمة. ج(  

 البستان (ٗ 

اسم ىذا اؼبعجم مأخوذ من اسم اؼبؤلف وىو عبد هللا   
. ومن ٖٜٓٔو ٗ٘ٛٔالبستاين الذي ولد يف دبية. كان يعيش ما بُت 

 خصوصياتو:
اؼبعجم مثل ؿبيط ايط مع زايدة  مادة ىذا ا(  

 اؼبعٌت وغَت ذلك.
وأما عبارات الكلمات فكثَتا ما أخذ من اتج  ب(  

 العروس للزبيدي.
 اختصره مؤلفو نفسو يف فاكهة البستان. ج(  

 اؼبعجم الوسيط (٘ 

 ألفو مؤلف ؾبمع اللغة العربية القاىرة. من خصوصياتو:  
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الفعل على ترتيب حروف ىذا اؼبعجم فّضل  ا(  
 االسم، اجملرد على اؼبزيد، الالزم على 

 اؼبتعدي، اغبقيقي على اجملازي.
 استعمال الشواىد عند الضرورة فقط. ب(  
 ؾبهز بكلمات معربة. ج(  

 اؼبعجم (ٙ 

 لي بَتوت مولدا. ومن خصوصياتو:يألفو عبد هللا العال  
 معجم يبحث عن شىت كلمات بشىت العلوم. ا(  
 ؼبفردات اعبديدة.زايدة ا ب(  
 شرح مصطلحات غريبة. ج(  
 ة.ييشرح كلمات مزيد د(  

 نظام النطق . ج
ىو حبث معٌت كلمة على اغبرف األول اؼبنطوق بو فُتعلم مباشرة  

 من خالل مادة اؼبعجم من غَت مطالبة ببحث جذر الكلمة.

 واؼبعجم الذي استخدم نظام النظق: 

 جعاؼبر  (ٔ 
 اؼبولود ببَتوت. ومن خصوصياتو:مؤلفو عبد هللا العليايل   
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مواد ىذا  اؼبعجم كما يف اؼبعجم الذي ألفو  ا(  
 العليايل لكن خيتلف التصنيف.

 ال أيبو بتصريف الفعل التباعو نطق الكلمة. ب(  

 الراشد (ٕ 

 (. ومن خصوصياتو:ٖٜٓٔمؤلفو جربان مسعود )  
لكل شرح اؼبعٌت رقم واؼبعٌت األىم مقدم على  ا(  

 غَته.
 معاين الكلمات القددية ترصبت دبعان حديثة. ب(  
زايدة ماائت مادة الكلمات واصطالحات  ج(  
 جديدة.

 

 أساس الثقافة. ٕ

 . تعريف الثقافةأ
عند فرانسيس يف كتاب الدكتور عبد اغبميد عبد هللا قال إن  

تعريف الثقافة الكائنة يف صباعة ىي كل فكرة وأساس ونظام وعادة 
يها تلك اعبماعة حيث إهنم بدوهنا ليسوا ببعيد عن وضعت واتفق عل

 ٕٔعيش اغبيوان."
                                                           

 ٕٓ...، أسسميد، عبد اغب ٕٔ
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التعريف اؼبذكور حدد ؾبال الثقافة نفسها حىت إن كل ؾبتمع  
ابلتأكيد عندىم ثقافة زبتلف عن غَتىا سواء اؽبدف أو العادة أو أساس 

 التفكَت.

أما الثقافة اإلسالمية اؼبستعملة عند اجملتمع اإلسالمي لديو معٌت  
فتعٍت  ومفهوم خيتلف عن التعريف اؼبذكور فوق. أما الثقافة اإلسالمية

يقرىا الدين  الىتاؼبعتقدات واؼبفاىيم واؼببادئ والقيم وأمناط السلوك 
من مث فإن و سنة النبوية الشريفة، وال الكر م يف القرآن اإلسالمي متمثال

ؼبكان بغض النظر عن ا سالميةاإل اتتمعاجمل على ىذه الثقافة تقتصر
 ٕٕوالزمان.

غَت اإلسالمية فشكلها خيتلف بُت ؾبتمع  األخرى أما الثقافة 
آلخر سواء من حيث العام أو اػبصوص. وأما ثقافة صنف عام فهي 
ثقافة طبقها كل فرد من ؾبتمع معُت، كطريقة األكل، واللغة اؼبستعملة 

 يوميا وطريقة لبس اللباس وطريقة االحًتام وغَت ذلك.

خاص ىي ثقافة عمل هبا صباعة يف ؾبتمع معُت  ثقافة صنف  
كثقافة معلِّم وعضو الدبلوماسي وثقافة القاضي وغَت ذلك. بعبارة أخرى 

 الثقافة اػباصة ىذه ثقافة مهنة معينة.

                                                           
 ٕٓ...، أسسعبد اغبميد،  ٕٕ 
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لذلك يف عرض مادة الدرس ينتبو إىل نيابة الثقافة اؼبوجودة يف  
غي مراعاة الثقافة اجملتمع. سيما أن درس اللغة العربية كلغة أجنبية، فينب

ال زبالف تعاليم اإلسالم نفسو ألن اللغة  الىتاإلسالمية والثقافة الية 
 العربية جزء ال يستطاع فصلها عن تعاليم دين اإلسالم.

 ب. خاصية الثقافة

ثقافة كل ؾبتمع لديو خصائص  
 ىي: ٖٕمتساوية

 (. الثقافة ربص ل بتعلمهأ

بثقافة متداولة حيث ىو فيو.  اإلنسان ال يولد عاؼبا وال مثقفا 
وبعد أن نشأ واستوى تفكَته وجسمو، حينها تسّرب إليو وازبذ ثقافة 

 حولو لذلك طبيعة الولد قد تتأثر بسجية ثقافة اجملتمع الذي حولو.

 (. الثقافة ىي خاصية ملكها اإلنسانٕ
كل فرد من الناس وىبو هللا عقال وىو فبا يظهر الفرق بينو وبُت  
لق كاغبيوان والنبااتت. العقل من حيث العام لو دور يف تشكيل سائر اػب

ها، كطريق أكل أىل الشرق يف شّكلَ  الثقافة وإن مل تكن كل الثقافة العقلُ 
الغالب ابستخدام اليد اليمٌت ومل تكن أىل الغرب على ىذا ومل يروا ذلك 

                                                           
 ٖٕ-ٕٕ ...،أسسعبد اغبميد،  ٖٕ 
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ليد واستخدام اسالمية فتحث على البدء ابلبسملة أبسا. أما الثقافة اإل
اليمٌت وتناول األقرب عند الطعام إذ إن الثقافة اإلسالمية ؽبا قيمة ونظام 

 و تعاليم اإلسالم بناء على القرآن واغبديث وإصباع العلماء.تمنفرد نظم

 (. الثقافة ديكن أن تتغَت دوما وتتطورٖ
مازال تطور اغبضارة و اإلسالمية.  الثقافة اؼبراد ابلثقافة ىنا غَت 

افقها تطور العلم والتكنولوجيا حىت إن تغَت الثقافة عاقبة اإلنسانية تر 
موقف إجيايب من الفاعل ذباه تقدم العلم والتكنولوجيا صار أمرا البد منو 

 للمحافظة على تواجد ؾبتمع وال تزول ابغبضارة. 

ل الثقافة غَت اإلسالمية إىل شكل آخر نتيجة االحتكاك ربو  
قد يكون ذاك التغَت إىل اإلجياب أو والصراع الذي حدث حول بيئتها. ف

 السلب ابلنظر إىل النظام والسلوك والدين.
 بُت الثقافة اإلسالمية وكتاب تعليم اللغة العربية للعجم عالقةج. ال

مل تعد العالقة بُت اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح،  
رب فاللغة عنصر أساسي من عناصر أساسي من  عناصر الثقافة، فنحن نع

، فاللغة عن الثقافة ابللغة، وال ديكننا أن نتحدث ابللغة دبعزل عن الثقافة
وعاء الثقافة، ومن ىنا يظهر لنا العالقة بُت الثقافة واللغة، أما عالقة 
الثقافة بتعليم اللغة لألجانب، فإن  فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمي تعد جزًء 

إذا   –اللغة األجنبية ال بو أساسيا من تعلم  اللغة، ولذلك قيل: إن دارس 
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من أن يتعرف على حضارة اجملتمع الذي  -كان يرغب يف إتقاهنا جيدا
تلك اللغة تعرفا كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل ابلغ يتكلم أفراده 

اػبطورة، ومن مث فإن تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك 
 .اللغة

تلفة وثقافتها فهو وإذا كان ىذا األمر يصدق على اللغة اؼبخ
أصدق ما يكون على اللغة العربية وثقافتها حيث إن اللغة العربية 
وثقافتها يسَتان يدا بيد، ومن العسَت على دارس اللغة العربية كلغة 
أجنبية أن يفهمها فهما دقيقا أو أن يستخدمها استخداما دقيقا دون أن 

 .يفهم ما يرتبط هبا من مفاىيم ثقافية معينة

ذلك أن دارس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ال يستطيع ومعٌت 
فهم مدلول اؼبفردات واعبمل دبعزل عن ثقافة اجملتمع العريب اؼبسلم، وإال 

شعر دبعزل عن ايط االجتماعي  فكيف يفهم الدارس األجنيب قصيدة
 والثقايف اللذين تعكسهما أو تصورمها.

لو فينبغي على اؼبؤلف أما عند تصميم الكتاب اؼبدرسي أو ربلي
سبيز الثقافة  أن يوضح اؼبفهوم الثقايف الذي يتبناه الكتاب، واغبدود الىت

الثقافية اإلسالمية عن الثقافة العربية كما ينبغي أن يعطى اؼبوضوعات 
 اإلسالمية وزان، كما ينبغي عليو أن يتدرج يف عرضو ؼبوضوعات الثقافة
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اهتم العقلية وخلفياهتم الدارسُت وقدر اإلسالمية ومفاىيمها وفقا ؼبستوايت 
 .ٕٗالثقافية

  
  

                                                           

 بتصرف ٕ٘-ٕٗ ...،أسسعبد اغبميد،  ٕٗ 
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 الثالث فصلال
 منهج البحث

 
ىذا البحث نوعي وتعريفو على ما قال موليونك: البحث  
فاعل البحث على سبيل اؼبثال يقاسيو بو لفهم ظاىرة عما  اؼبقصود

ووصفيا بشكل كلمة كلياًّ   تصرف وغَت ذلكوالالفعل، الوعي، التشجيع، 
 ٕ٘.استعمال مناىج علمية"سياق خاص طبيعي مع بولغة 

ربليل  وأما نوع أو منهج علمي استعمل يف ىذا البحث فهو 
أن البحث على ىذا النوع   M.Gallو W. Borg حيث إنو عند اتوى،

ل على شكل الكتابة والصورة وؾبموعة أشعار واجمللة التواصمادة استعمل 
ب وتسجيل بصورة الكتابة... والكتا واعبريدة واإلعالن ونص اػبطبة

 ٕٙمادة البحث.وغَت ذلك ك

                                                           
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Rosda Karya, 2008), 6 
: مكتبة )الرايض ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن ضبد العساف،  ٕٙ
 ٖٕ٘(، ٕٓٓٓالعبيكان، 



60   

 
 

طبسة مبادئ  فإهنما بَسطا  (Lincoln)ولينكون  (Guba)وأما غواب 
 ٕٚوىي:كعالمة نوع ىذا البحث، أساسية ربليل اتوى  

 عملية اتباع النظام، .ٔ
 منهجية،دراسة اتوى ىي عملية  .ٕ
هت للتعميم،دراسة اتوى ىي عملية  .ٖ  ُوجِّ
 تسأل عن اتوى اؼبظَهر،توى دراسة ا .ٗ
ؤكد على التحليل كمية لكن ذلك قد يفعل مع دراسة اتوى ت .٘

 نوعي.ربليل 
 

ي  الذالباحث يدرس خاصا نص القراءة من كتاب تعليم اللغة العربية 
، من حيث اللغة اؼبدرسة اؼبتوسطة للصف الثالث أضبد ىدايت وكتب

ك سينظر الباحث تناسبو مع ىدف إلضافة إىل ذلوابوالثقافة اإلسالمية. 
الدينية للحكومة  يف منهج اؼبدرسة الذي قرره الوزارةالتعليم اؼبقرر 

 Dirjen Pendisرسالة تعميم ، و ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔاإلندونيسية رقم 

Kemenag RI  ٕ٘ٔٓسنة. 

ىو الكلمات مصدر البياانت األساسي عند البحث النوعي و 
فكل منهما يف البحث النوعي عدد األشخاص والعينة والتصرف. أما 

                                                           
27 Moleong, Metodologi..., 220-222 
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 إذ النوعي مبٍت على الظواىر بعدد كما يف البحث الكمي ليس ؿبددا
من كتاب تعليم اللغة حىت إن موضوع ىذا البحث ىو نص القراءة 

، أتليف أضبد ٖٕٔٓوفق اؼبنهج  العربية للصف الثالث اؼبتوسطة
 Direktorat Pendidikan Madrasah, Dirjen Pendisىدايت، طبعة

Kemenag RI  2016  سنة. 

  

 وما يلي فهو مواضيع على الكتاب اؼبذكور:
 

الًتتي
 ب

البيا الصفحة نص القراءة بحثاؼبصلب 
 ن

اغبضارة  ٔ
 اإلسالمية

اغبضارة اإلسالمية بُت 
 األمس واليوم

ٔٗ-
ٔ٘ 

 

الرحالت  ٕ
والثقافة 

 اإلسالمية

الرحالت والثقافة 
 اإلسالمية

ٖٗ-
ٖ٘ 

 

من رجال  ٖ
 اإلسالم

-ٕ٘ عمر بن اػبطاب 
ٖ٘ 

 

األعياد يف  ٗ
 اإلسالم

-٘ٛ األعياد يف اإلسالم
ٛٙ 
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إبراىيم  ٘
والبحث عن 

 اػبالق

-ٜ٘ البحث عن اػبالق
ٜٚ 

 

 
 

اؼبلفات واؼبالحظة. خدمت طريقتان مها الختيار البياانت استُ 
 ىاك بيان استعمال الطريقتُت:و 

تعليم  نص القراءة من كتاب اؼبلفات اؼبراد هبا ىنا فصل .ٔ
اللغة العربية للصف الثالث اؼبتوسطة أتليف أضبد 

ة وعدده طبس بحثصلب اؼبىدايت، اؼبكتوب عند كل 
 ذكرىا يف مصدر البياانت.القراءة كما سبق  مواضيع

من حيث  صبعوالتحقيق على نص القراءة و اؼبالحظة ىي  .ٕ
ومن حيث الثقافة  قواعد اللغة، اؼبفرداتاللغة اؼبتعلقة ب

الشاملة للعقيدة اإلسالمية وتناسب نص اإلسالمية 
على منهج اؼبدرسة الذي القراءة هبدف التعليم اؼبذكور 

 .ٕٗٔٓسنة  ٘ٙٔقرره الوزارة الدينية اإلندونيسية رقم 
نو عي   على تقسيمٍ  ه الطريقة هتدف صبع البياانت كمياىذ

مع تنسيقو هبدف الدراسة مث تشرح وربلل الباحث 
 نوعيا.
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 الرابع  فصلال
 نتائج البحث ومناقشتها

 
ربصل من اؼبلفات واؼبالحظات  الىتبناء على ربليل البياانت 

على نص القراءة من كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث اؼبتوسطة 
 مكتشفات منها:، وجدت أتليف أضبد ىدايت

 من حيث اللغة .ٔ
ىذا الكتاب ديكن أن  من الستة اؼبباحثالًتكيب اؼبوجود يف 

 ىذا اعبدول خالل ينظر من
البحث  الًتتيب

 األساسي
 مادة الًتكيب موضوع القراءة

اغبضارة  ٔ
 اإلسالمية

اغبضارة اإلسالمية 
 بُت األمس واليوم 

الفعل اؼبضارع 
 اؼبرفوع واؼبنصوب

الرحالت  ٕ
والثقافة 

 اإلسالمية

الفعل اؼبضارع  الرحالت والثقافة
 واجملزوم

اؼباضي  الفعلوعمر  ياإلمام البخار من رجال  ٖ
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بن اػبطاب وقيل ابن  اإلسالم
 سينا

 اؼببٍت واؼبضارع
 للمعلوم

 وللمجهول
األعياد يف  ٗ

 اإلسالم
مرفوعات األظباء  األعياد يف اإلسالم

 ومنصوابهتا
قيل إبراىيم  ٘

والبحث عن 
 اػبالق

قيل إبراىيم والبحث 
 عن اػبالق

اؼبفعول اؼبطلق 
 واؼبفعول ألجلو

 

واحد من البحوث يف نص القراءة عند كل  وأما تطبيق الًتكيب
 لى النحو التايل:عَ فاألساسية 

 

 الًتتيب
البحث 
 األساسي

موضوع 
 البحث

مادة الًتكيب اؼبذكورة يف نص 
 القراءة

 غَت مناسبة مناسبة
الفعل 

اؼبضارع 
 اؼبرفوع

الفعل 
اؼبضارع 
 اؼبنصوب

األفعال 
األخرى 
)اؼباضي 
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اؼبعلوم 
 واجملهول 
وأفعال 

 لنواسخ(ا

ٔ 

اغبضارة 
 اإلسالمية

اغبضارة 
اإلسالم

بُت  ية
األمس 

 واليوم

 يـَْعَمُل،
 يـُْنِشُئ،

 ُنشاِىُد،

أن 
 يَفَهُموا،

أن 
 يـَتَـَفك ُروا،

 أَنَزَل،
 اْحَتاَج،
 َظَهَر،

 فـََرَض،
 َأْشَبَو، اْىَتم ،
 اْعُتربَ،

 أَْدَخُلوا،
 كان،

 َأس ُسْوا،
 اْشتَـَهَر،
 انَقَش،
 ابـَْتَكَر،

 ْعَمَل،اْستَـ 
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 اْكَتَشَف،
، َ  َسَبَق، بـَُت 

 تـََقد َمْت،
 ُيَسم ى

 ٜٔ ٕ ٖ اجملموع

 
ؾبموع األفعال اؼبوجودة يف نص القراءة عند البحث  -أ 

من الفعل اؼبضارع لًتكيب اؼبناسب ل. أما فعالٕٗ األول
ثالثة أفعال مضارعة،  ؛أفعال٘اؼبرفوع واؼبنصوب فهي 

 ناسباؼبالذي ىو غَت فعالن مضارعان منصوابن. و و 
فعال ماضيا، وفعل من ٙٔ؛ للًتكيب فتسعة عشر فعال

اؼبضارع اؼببٍت النواسخ، وفعل ماض مبٍت للمجهول، و 
اليعطي الطالب للمجهول، حيث إن نص القراءة ىذا 

فرصة للتدرب على الًتكيب وفقا للمنهج الدراسي 
ٕٖٓٔ.      
   

 ب اؼبذكورة يف نص القراءةمادة الًتكيموضوع البحث  ت
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 البحث األساسي
 مناسبة

غَت 
 مناسبة

الفعل 
اؼبضارع 

 اجملزوم
بال 
 الناىية

الفعل 
اؼبضارع 

 َلمْ اجملزوم بِ 

الفعل 
اؼبضارع 
اجملزوم 
بال 
 األمر

األفعال 
األخرى 
)اؼباضي 
واؼبضارع 

، اؼبعلوم
واؼبضارع 
 اؼبنصوب
وأفعال 

 النواسخ(

ٕ 

الرحالت 
والثقافة 

 اإلسالمية

ت الرحال
 والثقافة

- 
 

 مل سَبْنَـْعُهم،
 مل يـَْقَتِصرْ 
 

 تـََوس َع، -
 يـَُؤدِّي،

َرَوى،كانُو 
 ا،

 جَيُوبُوَن،
 ذَبَاَوُزوَن،
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  َكثـَُرْت،
 اْىَتم ،
،  َحث 

 َأْصَبَحْت،
 َرَواُه،

 َرَحَل،
 يـَْقَطُع،
 َكاَنْت،
 تـََتَحق ُق،
 سامَهَْت،

 َأاَتَح،
 أَيْتـُْوَن،

 رَاَجْت،
 تـَْرتَِبُط،
 َوَصَل،

 اقـَْتَضْت،
 َيَضَع، َأنْ 
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 بـَيـ َنْت،
 ذََكَرْت،
 طاَف،
 َوَضَع،
 َقَطَع،

 َقَضى،
 صَبَُعوا،
 زاُروىا،
 َحَدثَ 

 ٕٖ ٓ ٕ ٓ اجملموع

 
 ٖٗنص القراءة يف البحث الثاين ؾبموع أفعال  -ب 

اؼبضارع اجملزوم بَِلْم ىو و فعال. والفعل اؼبناسب للًتكيب 
لناىية والم اجملزوم بال افعالن جبانب أن الفعل اؼبضارع 

 ٕٖ والفعل غَت اؼبناسب للًتكيب األمر ما ذُكرا قط.
 ٖ أفعال مضارعة مرفوعة،ٚ فعال ماضيا، ٕٔ فعال؛

. نص القراءة يف واؼبضارع اؼبنصوب أبن أفعال نواسخ،
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مثاال كافيا للطالب كي  اؼببحث الثاين ىذا مل يعط
ى إىل عدم يفهموا الًتكيب أو القاعدة اؼبدروسة فبا أد

    الدرس على التمام.استيعاب 
       
       
       
       
       
   

البحث  ت
 األساسي

موضوع 
 البحث

 مادة الًتكيب اؼبذكورة يف نص القراءة

 اؼبناسبة

غَت 
 اؼبناسبة

الفعل اؼباضي 
 بٍت اؼب

الفعل اؼبضارع 
 اؼببٍت

األفعال 
األخرى 

)اؼبضارع 
النصوب 

أبن 
وأفعال 

 للمعلوم
للمجهو 

 ل
 للمعلوم

للمجهو 
 ل
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 لنواسخ(ا

ٖ 
 

من 
رجال 

 اإلسالم

عمر 
بن ا

اػبطا
 ب

 خرََج،
تَـَرَب،  اقـْ

 رََأى،
 شاَىَد،
 فَأسرََع،

 قاَل،
 قالْت،
 َسَأَل،

َأجاَبتْ 
، 

 اْنطََلَق،
 َأْحَضَر،

 فـََتَح،
،  َصب 
 َأَخَذ،

- ،  حيُِبُّ
 يـَْعَمُل،
 يُرِْيُد،

 يـَتَـَفق ُد،
 ذَبِْلُس،

 يـَْبُكْوَن،
َيْصُرُخونَ 

، 
 يـَْغِلي،

 َيْسَتِمُع،
 ،فـَيَـَناُمْونَ 
 حُيَرُِّك،

َيْضَحُكْونَ 

، 
 يـَْلَعبـُْونَ 

 كاَن، -
  َأصَبَح،

 َأنْ 
 ُتطِعَم،
،حىت  
 .يـََناُموا
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 َنِضَج،
 طََلَب،
،  َصب 
 َأَكَل،

 َشِبُعْوا،
 َأَخُذْوا،

 ،تْ َشَكرَ 
 َجزَاكَ 

 
 ٗ ٓ ٖٔ ٓ ٕٕ اجملموع

 
والفعل  فعال. ٜٖنص القراءة يف البحث الثاين أفعال -ج 

 فعالٕٕاؼباضي اؼببٍت للمعلوم  اؼبناسب للًتكيب وىو
 جبانب أن الفعل فعال ٖٔواؼبضارع اؼببٍت للمعلوم 

ما ذُكرا قط. والفعل  بٍت للمجهولاؼب اؼباضي واؼبضارع
، فعالن من النواسخ؛ أفعال ٗغَت اؼبناسب للًتكيب 

ولألسف أن نص  أبن.  ناؼبنصواب اناؼبضارعالفعالن و 
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ىذا مل يعط مثاال كافيا  القراءة يف اؼببحث الثالث
كما   للطالب كي يفهموا الًتكيب أو القاعدة اؼبدروسة

الدرس على فبا أدى إىل عدم استيعاب وىذا  ينبغي
      الوجو اؼبرجو.

     

 ت
البحث 
 األساسي

موضوع 
 البحث

مادة الًتكيب اؼبذكورة يف نص 
 ءةالقرا

 اؼبناسبة
غَت 

 اؼبناسبة

مرفوعات 
 األظباء

منصوابت 
 األظباء

ؾبرورات 
 األظباء

واؼبمنوع 
من 

الصرف 
 الضمائرو 

ٗ 
األعياد 

يف 
األعياد 

يف 
 ،اإلسالمُ 

اؼبسلمون
 اىتماما،

، كبَتا
ابألعياِد،

يف 



74   

 
 

 ، اإلسالم اإلسالم
 اغُبج اُج،
 ،التعاونُ 
 ،الناسُ 

 ،اإلنسانُ 
 ،أمرٌ 

 ،ضروريٌّ 
 ،أعيادٌ 
 ،أعيادُ 

 ،أَثـَرٌ 
، الوقوف

لفظ 
اعباللة 

 ، هللا
، اغبمدُ 

 ،إدخالُ 
كَ ذبُح،

 ،ُمرتَِبطََتُت
 ،فرصةً 
 ،أسباابً 

 ،والزايراتِ 
 ،أوالً 
 ،اثنياً 

 ، موجودةً 
 ،ِعْيَدْين
لفظ أََىم ، 

اعباللة 
 ،هللا

 ربـ ُهم،
 ،الفقراءَ 
 عيَد،
 ، فرصةً 
 زكاَة،

 ،التهاينَ 

اجملتمعاتِ 
 ،القدديةِ  ،

يف  ،ِلُكلِّ 
 أايِمها،

 ِمْن تـََعِب،
ِبِديِنها، 

 حِبََواِديَث،
 يف حياهِتَا،

 ِمْن أََىمِّ،
من صوِم،  

 ِبِفْطرِِىْم،
يف 

 العاشِر،
 من شهِر،
 يف عبادِة،
 بعرفَة،يف

 ِ، ليليَت،
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 ،ِبَتٌ 
 ،عيدُ 
 ،أكربُ 
 ،توزيعُ 

والتكافلُ 
، 

االجِتَماِعيُّ 

، 
 أعيادُ 
 )اسم

 أصبح(،
 

 غبظاٍت،
 ،بُتَ 
 

 ،إلظهارِ 
 ابلشكِر،

من 
 مظاىِر،

على 
 الفقراِء،

 إبعطائهم،
 ،يف عيدِ 
 ،يف نظرِ 
 إىل هللِا،
 للخَِت،

 على
 ،تقويةِ 
عن  ِبرِبّو،
 ،طريقِ 

 ،أُم ةٍ 
رمضاَن، 
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، األضحى
 اإلسالِم،

، الفطرِ 
ذي 

 ،اغبج ةِ 
 ،العملِ 

 ،عباداتِ 
 ،ركنٍ 

 ،اغبجِّ 
 ،العيدِ 
 ،الفرحِ 

 صالِة،
 ،األضحيةِ 

 ،غُبُوِمها
 الصِّالِت،

 ،الناسِ 
 العبادِة،
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 ،اب ةِ 
 ،ُمِهم ةٍ 

 والسروِر،
 ،والشعورِ 

واؼبساكُت
، 

 ،واإلخاءِ 
 ،ؽبا ألهنا،

 ،هبا
 حياهتا،

 ؽبم،
 بفطرىم،

 ربـ ُهم،
 ،فيها

 ىو،مها
يستغفرونو

 ألهنا ،
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 ٘ٚ ٜٔ ٖٕ اجملموع

 
 ٕٔٔة على نص القراءة ابؼببحث الرابع األظباء اؼبذكور  -د 

وىو مرفوعات  اؼبناسب للًتكيب حيث إن االسم كلمة
مبتدآت  ٘و ،فاعال ٔٔ اوفيه كلمة ٕٚاألظباء 

 وخربان، واسم كان وأخواهتا )تصبح( كلمة واحدة،
كلمات،    ٖ لمرفوعل نعتال و ،كلمتان  خرب إنو 

كلمات. ومنصوابهتا  ٖ واؼبعطوف على اؼبرفوع )التوابع( 
مفاعيل بو وخرب كان وأخواهتا   ٜكلمة وفيها   ٜٔ
توابع: النعت للمنصوب كلمتان  ٘تان، وكلم

كلمات، واؼبفعول اؼبطلق   ٖواؼبعطوف على اؼبنصوب 
 ٖ كلمة واحدة وكذا ظرف الزمان، وظرف الزمان 

كلمة   ٘ٚكلمات. وأما الكلمات غَت اؼبناسبة فهي 
ضمائر،  ٕٔكلمة و   ٔ٘تتكون من ؾبرورات األظباء 
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ة. ففي وكلمتان فبا التنصرف،واسم اإلشارة كلمة واحد
ىذا النص من الواضح أن إيراد أمثلة على مرفوعات 
األظباء ومنصوابهتا ليست كافية، سيما ليس كل أمثلة 
للًتكيب مذكورة يف النص كاغبال وانئب الفاعل مع 

 أهنما مذكورة يف شرح قواعد اؼببحث اؼبكتوب.

 ت
البحث 
 األساسي

موضوع 
 البحث

 مادة الًتكيب اؼبذكورة يف نص القراءة
 غَت اؼبناسبة اؼبناسبة

منصوابت 
 األظباء

اؼبفعول 
 اؼبطلق

اؼبفعول 
 ألجلو

مرفوعات 
األظباء 

وؾبروراهتا 
 والضمائر

ٗ 

إبراىيم 
والبحث 

عن 
 اػبالق

إبراىيم 
والبحث 

عن 
 اػبالق

 األصنام،
 فمها،

أنفها، 
 جسمها،

 نظرة
 

 

 ابحثا
 

إبراىيُم، 
الشمس، 

الليل، أحد، 
صبيع، هللا 
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حيواان،    
كوكبا، 
الكون، 
اآلفلُت، 
القمر، 

األرض، 
ابزغا، 

الشمس، 
ت، السموا

ملكوت، 
الرب، أن 
هللا، قبارا، 

طويلة، 
طَتا، عند، 
أبدا، طول، 
بُت، الزىرة، 

الثمرة، 
 اؼبخلوقات،

الكوكب، 
خالق، 
العيون، 
إنسان، 
السالم، 

األصنام، 
ريب، فىت، 

مرتفع، 
أكرب، يف 

رعاية، أبيو، 
من فتاه، 

يف 
صناعتها، 

السوق، يف 
يف نفسو، 

بيدي، إىل 
اغبقول، 
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شروق 
الشمس، 

عن خالق، 
السموات، 

األرض، 
الزروع، 

األشجار، 
من األرض، 
عن سؤالو، 

على حَتتو، 
يف السماء، 

صبيع 
الكواكب، 

والنجوم، 
من القوم، 
الضالُت، 

يف الصباح، 
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من كل، 
شيء، طول 

اليوم، 
الثاين، يف 

جهة، 
الغرب، 

الكوِن، من 
اؼبشركُت، 

، الرحلة
الشاقة، يف 

التفكر، 
والتأمل، 
ملكوت 

السموات، 
واألرض، 

من اؼبوقنُت، 
إىل معرفة، 
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هللا، السن، 
بفكره، 
وأتملو، 
ونظره، 

تلك، ىذه، 
ىذا، ذلك، 

ىكذا، 
الذي، 

للذي، الىت، 
عليو، أبيو، 
فيها، فتاه، 

يساعده، 
صناعتها، 
بيعها، يف 

نفسو، أان، 
أصنعها، 

بيدي، 
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فمها، 
أنفها، 

جسمها، 
 منها،

يسألو، 
خلقك، 
فسواك، 
فعدلك، 

حَتتو، إليو، 
ىو، ريب، 
ألنو، لو، 

لسَت، رآه، 
اىدين، 

إليك، أنَت 
وجهُت، 
وجهي، 
قضاىا، 
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 -       
        
        
      

 
 

 

 

 

 

 

ىو، يراه، 
بفكره، 
وأتملو، 
ونظره، 
يعلمو، 

يرشده، َمن، 
 أين،كيف،

 ٕٔٔ ٔ ٔ ٕٚ اجملموع
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على نص القراءة ابؼببحث الرابع  اؼبذكورةاألظباء  -ه
للًتكيب وىو كلمة حيث إن االسم اؼبناسب   ٔٗٔ

اؼبفعول اؼبطلق  كلمة وفيها   ٕٚت األظباء نصوابم
كلمة، ٗٔ اؼبفعول بو، و اؼبفعول ألجلوذا ك، و كلمة

، مثلوالنعت خرب كان  كلمة، و  إن كلمتان، و اسمو 
، والظرف أربع  انتكلم نصوبواؼبعطوف على اؼب

غَت  وأما الكلمات ، والبدل ثالث كلمات.كلمات
كلمة تتكون من ؾبرورات األظباء   ٕٔٔاؼبناسبة فهي

، وكلمتان فبا التنصرف،واسم اضمَت  ٓٗكلمة و   ٖٗ
كلمة وفيها   ٙٔومرفوعات األظباء  .اتكلم٘اإلشارة 

وخرب  كلمات، ٖ ومن اؼببتدأ كلمة، واػبرب  فاعلُت ٓٔ
ص من الواضح أن ففي ىذا الن ن وأخواهتا كلمتان.إ

ت األظباء ليست كافية، سيما نصوابإيراد أمثلة على م
ليس كل أمثلة للًتكيب مذكورة يف النص كاغبال مع أنو 

فإن لذلك  مذكور يف شرح قواعد اؼببحث اؼبكتوب.
تصورا واضحا على عطي نص القراءة اؼبذكورة ال ي

 ها طالهبا.تدرس الىتالقواعد أو الًتكيب 
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 ة اإلسالميةثقافمن حيث ال .ٕ

على اؼببحث األساسي يف ىذا الكتاب نص القراءة اؼبوجودة 
 :ديكن النظر إليو على ىذا اعبدول

 
 موضوع القراءة بحث األساسياؼب الرقم

اغبضارة اإلسالمية بُت األمس  اغبضارة اإلسالمية ٔ
 واليوم

الرحالت والثقافة  ٕ
 اإلسالمية

 الرحالت والثقافة

ن رجال اإلسالم عمر بن م من رجال اإلسالم ٖ
 اػبطاب

 األعياد يف اإلسالم األعياد يف اإلسالم ٗ
إبراىيم والبحث عن  ٘

 اػبالق
 إبراىيم والبحث عن اػبالق

 
اؼببحث األول موضوع القراءة بعنوان اغبضارة ففي 

حيث إن اؼبؤلف رأى فرقا كبَتا بُت  اإلسالمية بُت األمس واليوم
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م و فيما مضى واليوم. فظهور علعند اؼبسلمُت تطور العلوم 
والكيمياء  وعلوم اللغة العربية والفقو وأصولو القراءات والتفسَت

منبعث والفيزايء والطب واعبغرافيا والفلك والرايضيات وغَتىا 
 الىتقرآن الذي حيث الناس على التفكر يف اؼبخلوقات من ال

أظباء  أمثلة علىيف النص نفسو  مع ىذا خلقها هللا. و ذكر
فإن الدول الغربية مثل علماء اإلسالم. لكن بنظر اؼبؤلف 

ؽبا سيطرة عظيمة على الدول اإلسالمية وغَتىا يف أمريكا وأوراب 
 االجتماعية.صبيع ميادين اغبياة االقتصادية والسياسية و 

  
يدرك الطالب  فمن خالل ىذا اؼببحث األساسي األول 

 أشياء مهمة منها:
ميدان العلوم اؼبختلفة يعلم ابلتقدم يف يف زمنو ( تقدم اإلسالم ٔ

 سبقها اؼبسلمون. دينية كانت أو دنيوية
 انشئ عن مضمون القرآن. يف ذلك الوقت( تقدم اؼبسلمُت ٕ
يعاب ( الًتاجع عند اؼبسلمُت اليوم سببو بُعُدىم عن فهم واستٖ

( الدول الغربية استغلوا ضعف ٗ علم الدين وغَته من العلوم.
وا على الدول اإلسالمية يف ميادين اغبياة اؼبسلمُت فسيطر 

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
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 ويف اؼببحث الثاين دبوضوع الرحالت والثقافة اإلسالمية 
 فة. حكى اؼبؤلف يف النص عن ثقافةبعنوان الرحالت والثقا

ؾبتمع إسالمي فيما مضى ىي الرحلة طلبا للعلم ولغرض ديٍت 
عطي خربات ـبتلفة. والرحلة العلمية ولتجارة وىذه الرحلة ت

أساسها حاجة النفس لتعلم علم الدين الواجب تعلمو كما فعلو 
، ومن جهة البخاري يف البحث عن األحاديث ومعرفة سندىا

دبعرفة حال كل دولة زارىا  أخرى ىذا السفر يربح منو فاعلو
ية ىم فيها. وأما الرحلة الدين الىتالسياسة  ؾبتمعها وثقافتها حىت

. وديكن من خالؽبا أن يلتقي فكأن كانت غبج أو عمرة
اؼبسلمون مع بعضهم فيتبادلون اآلراء واألفكار واؼبعرفة والعلوم 

اؼبؤسبر العلمي. والرحلة وىذا كاالجتماع اؼبسمى يف أايمنا 
التجارية تُفَعل لالتصال بُت الدول. ومث فوائد أخرى منها تدوين 

العلماء فال عجب ىا التجار حوادث مهمة حدثت يف دولة زار 
إذا صدر مؤلفاهتم تتكلم عن حال اجتماع وثقافة ؾبتمع بعض 

 كابن بطوطة.  الدول اؼبزارة
 

اءة اؼببحث الثاين ديكن للطالب أن يعرف فمن نص قر  
 أمورا مهمة منها:
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واظب هبا اؼبسلمون فيما مضي ىي الرحلة  الىتالثقافة  (ٔ
  .للتجارةامتثاال ألمر الدين و لطلب العلم 

تلك الثقافة يتولد منها آتليف ابىرة من قبل اؼبسلمُت   (ٕ
كالبخاري بصحيحو وابن بطوطة بتارخيو الذي دون فيو أحوال 

 الناس يف رحالتو بُت الدول وغَت ذلك.
 

ن رجال اإلسالم ربت موضوع م ويف اؼببحث الثالث 
ونص القراءة ىذا  .عمر بن اػبطاب رجال اإلسالمبعنوان من 

يسَتة ذكر اؼبؤلف نبذة  .ٗذه اؼبؤلف من العربية للناشئُت جأخ
مث حكى  ومناقبو اغبميدة بدأ بذكر أوصافو هنع هللا يضر عن سيدان عمر

حادثة تدل على قيامو دبسؤوليتو كخليفة أشد القيام وبكل 
تفقد  ىو نفسو و ابلشرع وسبسكو بو حىت إنوواىتمامِ أمانة 
 و رِعيـ ُتو.تْ رَ كَ فشَ  اؼبسلمُت وساعدىم بنفسو أحوال

 
استطاع الطالب إدراك أمور مهمة، من خالل ىذا النص  
 منها:



91   

 
 

بعده  مل يزل قدوة ؼبنسيدان عمر هنع هللا يضر اثين اػبلفاء الراشدين  (ٔ
  .دبسؤوليتو أمت القياميف عدلو وقيامو  على مر العصور

أحوال اؼبسلمُت  بنفسو يتفقدال دينعو مكانتو من أن  (ٕ
 .ىو بنفسو ويساعدىم ينهافيعا

نو رؤوف رحيم ابؼبسلمُت إال أ اسيدان عمر مع كونو شجاع (ٖ
 .ومل يكن متكربا وال جبارا

 أن يقوم دبسؤوليتو ون سيدان عمر اعبو الشديد مال دينع  (ٗ
 يف ىذا العصر ندرة اندرة. الرجل  ىذامثل 

 
د بعنوان األعيااؼببحث الرابع دبوضوع األعياد يف اإلسالم  

نص القراءة ىذا  .٘يف اإلسالم مأخوذ من العربية للناشئُت ج
ربط األعياد يينقسم إىل ثالثة أقسام. يف القسم األول شرع 

والثالث صور . ويف القسم الثاين مهمة ما أمة أو حبواديثِ  ِبدينِ 
فطر واألضحى وذكر ِحكما ترتسم شكل االحتفال بعيد ال

 .حبلول ىذين العيدين للمسلمُت
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الطالب النص على اؼببحث الرابع استطاع خالل  من 
 معرفة أمور ىامة، منها:

  .للمسلُت أعياد حيتفلون هبا (ٔ
عيدين إلظهار الفرح والسرور وشكر هللا على االحتفال ابل (ٕ

  .ما أنعمو على عباده
مذكور يف  يف االحتفال أبعياد اؼبسلمُتمَث  ِحكٌم كثَتة و  (ٖ

 .كره إبسهابمواضعها وال يناسب ىنا ذ 

يف اؼببحث اػبامس، ذكر اؼبؤلف أضبد ىدايت موضوعا   
خامسا ظباه إبراىيم والبحث عن اػبالق. نقلو اؼبؤلف عن عبد السالم 

. ىذا النص ينقسم إىل أربعة أقسام، ٕٛبدوي عن إبراىيم عليو السالم
ففي القسم األول سرد اؼبؤلف قصة نيب هللا إبراىيم يف عملية البحث عن 

لق وحَتتو. فهذه القصة وأمثاؽبا معارضة لتعاليم اإلسالم أو العقيدة اػبا
اإلسالمية. إذ األنبياء والرسل معصومون من الكفر والكبائر وصغائر 

 ٜٕ.وىذا فبا اتفق عليو العلماء اػبسة قبل النبوة وبعدىا

                                                           
  ٛٚ(، ٕٛٓٓ، )ظبارانج: طو بوترى، ٔد.ىداايت، تعليم اللغة العربية، ط.  ٕٛ

، )بَتوت: دار ٙعبد هللا اؽبرري، عمدة الراغب يف ـبتصر بغية الطالب، ط.  ٜٕ
 ٖٚ(، ٕٙٔٓاؼبشاريع، 
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، ٖٓ}ىذا ريب{عن الكوكب حُت رءاه  وأما قول سيدان إبراىيم
 ٖٔام اإلنكاري فكأنو قال أىذا ريب كما تزعمونفهو على تقدير االستفه

أن يكون ىذا راب  أي ال يصلح ٕٖ}ال أحب اآلفلُت{غاب قال  مث ؼبا
. وؼبا مل يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا ٖٖفكيف تعتقدون ذلك

أظهر ؽبم  فلما مل جيد منهم بغيتو عليو قال حينما رأى القمر مثل ذلك
بغيتو قال  يصلح للربوبية مث ؼبا مل ير منهم أنو بريء من عبادتو وأنو ال
ريب ىذا أكرب أي على زعمكم فلم ير منهم  حينما ظهرت الشمس ىذا

بغيتو أيضا فأيس منهم من عدم انتباىهم وفهمهم للمراد أي أن ىذه 
 .أ فبا ىم عليو من الشركلأللوىية فتربّ ح لالثالثة ال تص

لك أن الربوبية ال وأما إبراىيم يف حد ذاتو فكان يعلم قبل ذ
ولقد ءاتينا إبراىيم رشده من ﴿ تكون إال  بدليل قولو تعاىل

                                                           
 .ٙٚسورة األنعام، اآلية: ٖٓ
(: "وال يريد بذلك االعتقاد وإمنا ذلك ٕٙٗ/ٕ) النهر ادلادأبو حيان يف  قال  ٖٔ

مثل أن ترى رجال ضعيف القوة ال يكاد ينهض فيقول إنسان ىذا انصري دبعٌت أنو ال يقدر 
 على نصريت مثل ىذا". اىـ 

 .ٙٚسورة األنعام، اآلية: ٕٖ
ث ال جيوز حلوؽبا (: "وأن تعلم أن اغبوادٖٙٛ)ص/ التبصريقال األسفراييٍت يف  ٖٖ

يف ذاتو وصفاتو ألن ما كان ؿبال للحوادث مل خيل منها وإذا مل خيل منها كان ؿبداث مثلها 
وؽبذا قال اػبليل عليو الصالة والسالم ال أحب اآلفلُت بُّت بو أن َمن حّل بو من اؼبعاين ما 

 يغَته من حال إىل حال كان ؿبداث ال يصح أن يكون إؽبا" اىـ
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: ٖ٘ه( يف اؼبقدمات اؼبمهداتٕٓ٘وقال أبو الوليد بن رشد )تٖٗ﴾قبل
"ومل يستِدّل إبراىيم دبا عاينو يف الكواكب والشمس والقمر لنفسو إذ مل 

ي قومو وجو يكن جاىال ِبربّو وال شاكّا يف ِقدمو وإمنا أراد أن يرِ 
َىم ابلذىول على ىذا الدليل الواضح ويوقَفهم  االستدالل بذلك ويعَتِّ

 على ابطل ما ىم عليو" اىـ

فإن نص القراءة اػبامسة ىذه ال يعطي خربا مضبوطا لذلك  
عدم قبول الطالب فكرة موافقا لتعاليم اإلسالم فبا أدى إىل صحيحا 

 .فيذ اؼبنهج الدراسيدم تنعُ ابلتايل كما ينبغي و   صائبة معرفةو 

  

                                                           
(: "وقال اؼبفسرون يف ٙ٘/ٙٔ. قال القرطيب يف تفسَته )ٔ٘بياء، اآلية:سورة األن ٖٗ

[ أي ىديناه صغَتا قالو ؾباىد ٔ٘قولو تعاىل﴿ولقد ءاتينا إبراىيم رشده من قبل﴾]األنبياء:
 وغَته اىـ ذكره يف تفسَت سورة الشورى

، )دار الغرب اإلسالمي، ادلقدمات ادلمهداتأبو الوليد بن رشد،  ٖ٘
 ٚٔم(،ص. ٜٛٛٔ
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 اخلامس فصلال
 اخلامتة
 

 نتائج البحث: -أ
بتحليل كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث الباحث  قامقد 

 ابلدراسة اؼبكتبية اؼبتوسطة
 ما يلي:يتلخص فبا تقدم ف

 كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثالث اؼبتوسطةقراءة   وصنص .ٔ
 اع الًتكيب اؼبوجود يف كل مبحثمل ير  أضبد ىدايت يت كتبهاال

واؼبثال لو نظران إىل  توضح ذلك الناقصة األمثلة ألن أساسي
اؼببحث الثاين الذي عنوانو الرحالت والثقافة وجدان مثالُت فقط 

 للدارس القاعدة إفهامِ  عدمىذا يًتتب على . و للًتكيب اؼبناسب
 قافِ وبعبارة أخرى مل تو  غَت منجزفاؼبنهج الدراسي  وابلتايل
 . وقواعد اللغوية فيقراءة الكتاب اؼبذكور ابل نصوصُ 

اليت سبق ذكرىا وىي  نصوص قراءة كتاب تعليم اللغة العربية .ٕ
 "اغبضارة اإلسالمية بُت األمس واليوم" مواضيع: طبسة

ياد يف و"األععمر بن اػبطاب" "و " الرحالت والثقافة"و
األخَت  نصالال ال تعارض الثقافة اإلسالمية إ كلها  اإلسالم"
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تعاليم  توافقال  فإنو "إبراىيم والبحث عن اػبالق"الذي عنوانو 
إىل اعتقاد ما ال  يسوق الطالب ألنووعقيدة اإلسالم.  اإلسالم

 : خرج إبراىيم حيث كتب مؤلف الكتاب يليق بنيب من األنبياء
ذات مرة إىل اغبقول عند شروق الشمس ابحثا عن خالق 

ا: من ؽبَُ سأَ بُت الزروع واألشجار، يَ  السموات واألرض، مشى
اىـ. ومثل ىذا ال خيتلف فيو مسلم  من األرض...؟ الذي أنبتكَ 

تقدم البيان والرباىُت على يف أنو ال يليق بنيب من األنبياء وقد 
ولذلك البد من إصالح ىذا  بطالن ذلك فلَتاجع يف موضعو.

افق سواء كان من حيث اؼبضمون والعنوان ليو  النص األخَت
وهبذا يتبُت أن نصوص قراءة كتاب تعليم  اؼبنهج اؼبقررىدف 

 .اللغة العربية ال توافق تعاليم اإلسالم
 

 االقًتاحات: -ب
اعتمادا على الظواىر والنتائج السابقة، يقدم الباحث 

 االقًتاحات اآلتية:
يف   نصوص القراءةأتليف أن يراعى الًتكيب اؼبوجود يف . ينبغي ٔ

مثلة للًتكيب وافية حىت لتكون األ غة العربيةكتاب تعليم الل
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اؼبنهج  يكون فعالة للدارس وابلتايلإفهام القاعدة  ليةتكون عم
 .اتما متكامال وموافقا للقواعد أو الًتكيب اؼبقررالدراسي 

األخَت الذي ىو بعنوان "إبراىيم والبحث عن  والنص الوحيد .ٕ
و سواء كان من اؼبعارض ؽبدف اؼبقرر البد من إصالح اػبالق"

 العنوان ليوافق ىدف اؼبنهج اؼبقرر. وأحيث اؼبضمون 
. وينبغي لكل من عليو مسؤولية يف أتليف كتاب تعليم اللغة ٖ

العربية أن يراعي أمورا البد من مراعاهتا لئال يفهم الطالب 
فيذىب بعيدا عن اؽبدف اؼبراد إيصالو إليو سواء كان  خطأ

من حيث الثقافة اإلسالمية من حيث اللغة أي قواعدىا أو 
 وحيقق ويتحقق يف صحة ما يكتبو وينبغي أن يدقق يف التأليف

للغَت وخيلص فيو النية فيجد شبارا من عملو مكتواب يف 
صحائفو يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بلقلب 

 وأعلم. وأحكم ىسليم وهللا تعاىل أعل
 
 
 
 

  



98   

 
 

 ادلراجع
 ادلراجع العربية: -0

 قرءان الكر مال

، دار الغرب اإلسالمي، ادلقدمات ادلمهداتأبو الوليد بن رشد، 
 مٜٛٛٔ

 ٖٜ٘ٔالقاىرة: مكتبة األسرة، ضحى اإلسالم، أضبد أمُت، 

، ربقيق: يوسف الشيخ أضبد، ادلصباح ادلنريأضبد بن دمحم بن علي، 
 م ٕٓٓٓبَتوت: اؼبكتبة العصرية، 

 مٕٛٓٓرانج: طو بوترى، د. ىداايت، تعليم اللغة العربية، ظبا

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدى أضبد طعيمة، 
 جامعة أم القرى، دون السنة أخرى، القسم الثاىن،

يف الدين ومتييز الفرق الناجية عن  التبصري شاىفور بن طاىر بن دمحم،
 ٕٛٓٓ، بَتوت: دار ابن حزم، ٔ، ط. الفرق اذلالكني

 ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةعساف، صاحل بن ضبد ال
 ٕٓٓٓالرايض: مكتبة العبيكان، 



99   

 
 

أسس إعداد الكتب عبد اغبميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغايل، 
  الرايض: دار االعتصام دون السنة التعليمية لغري الناطقني ابلعربية

)دار الرتبية اإلسالمية وفن التدريس، عبد الوىاب عبد السالم، 
 سالم، بدون سنة(ال

، ٙ، ط. عمدة الراغب يف خمتصر بغية الطالبعبد هللا اؽبرري، 
 مٕٙٔٓبَتوت: دار اؼبشاريع، 

الرايض: دار عامل  ،امع ألحكام القرنناجل ،قرطيبدمحم بن أضبد ال
 مٖٕٓٓالكتب، 

، ربقيق: شهاب الدين أيب عمرو، خمتار الصحاحدمحم بن أيب بكر، 
 م ٜٕٓٓع،بَتوت: شركة دار اؼبشاري

التقابل اللغوي وحتليل ؿبمود إظباعيل صيٍت وإسحاق دمحم األمُت،  
 مٕٜٛٔالرايض: جامعة اؼبلك سعود،  األخطاء

القاىرة: دار  التوجيه يف تدريس اللغة العربية،ؿبمود على الس ّمان، 
 مٖٜٛٔاؼبعارف، 

 عمر األسعد، بَتوت: ربقيق ،ـمن البحر احمليط النهر ادلاد ،األندلسي
  مٜٜ٘ٔدار اعبيل، 



100   

 
 

 

 بية:ادلراجع األجن -3
Abdul Chaer,Fonologi Bahasa Indonesia, Jakarta:PT Rineka 

Cipta:2009 

Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta:2009 

Lexy J. Moleong, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

Bandung, Rosda Karya. 


	tes is4 FD.pdf (p.1-100)
	الملحقات.pdf (p.101-104)

