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الباب األول 

ادلقدمة 

 

خلفية البحث .أ

اللغةالعربيةىيكاحدةمناللغةاألغلبيةيفالعادلاليتيتحدثهباأكثرمنمائيت

.كتستخدـىذهاللغةرمسيامنقبلمايقربمناثنُتكعشريندكلة.مليوفإنساف

كألهنالغةالكتابادلقدسكاإلرشادالديٍتللمسلمُتيفالعادل،مثابلطبعأهناىياللغة

.األكثرأمهيةدلئاتادلاليُتمنادلسلمُتيفالعادل،سواءمواطنُتكغَتالعرب

إذاف.ىكذاتغليبلغةالعربيةكاضحةجداألفاللغةالعربيةىيلغةالقرآفالكرًن

.منالواجبعلينادراستهاكفهمقواعدىا،لكينستطيعفهمكتابهللافهمناصحيحنا

إفدراسةاللغةالعربيةضركريةلكلدارسمهماكافزبصصوعلىدرايةأبىمقواعدىا

كأساليبها،فاللغةذلاشأفكبَتيفتقوًناللساف،كتزكيدالدارسُتذلاابلثركةاللغوية،

امتيازالعربيةادلذكورةيفالقرآف.كتكسبهمالقدرةعلىالتعبَت،كتربيةالذكؽاألديب

:دبايفذلكقوؿهللاتعاؿ،الكرًنأكثرمنعشراألماكن

                                                             
7.،ص(2002دارقتيبة،)،الشامليفاللغةالعربيةعبدهللادمحمالنقراط1  
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ألينعريبكالقرآف:أحبواالعربلثالث))قاؿرسوؿهللاصلىهللاعليوكسلم

إفاللسافالعريب:ككافشيخاإلسالـابنتيميةيقوؿ(.(عريبككالـأىلاجلنةعريب

اقتضاءالصراط)شعاراإلسالـكأىلو،كاللغاتمنأعظمشعائراألمماليتهبايتميزكف

.(ادلستقيم

اعتياد))ككافشيخاإلسالـابنتيميةيرلأفالطريقاحلسنيفذلكىو

اخلطابابلعربية،حىتيتلقنهاالصغاريفادلكاتبكيفالدكرفيظهرشعاراإلسالـ

كأىلو،كيكوفذلكأسهلعلىأىلاإلسالـيففقومعاينالكتابكالسنةككالـ

(.(السلف،خبالؼمناعتادلغةمثأرادأفينتقلإذلأخرلفإنويصعب

نفساللغةالعربيةمنالدينكمعرفتهافرضكاجب،فإففهم))كيؤكدعلىأف

الكتابكالسنةفرض،كاليفهمإالبفهماللغةالعربية،كمااليتمالواجبإالبوفهو

فتفقهوايفالسنةكتفقهوايف:أمابعد:))كقدكتبعمرإذلايبموسىهنع هللا يضر(.(كاجب

تعلموا:))كيفحديثآخرعنعمرهنع هللا يضرأنوقاؿ(.(العربيةكأعربواالقرآففإنوعريب

                                                             

28-27:الزمر/القرآفالكرًن
1/524:صفحة/،جزءادلكتبةالشاملة

 27.،ص(1999كتاباألمة،:قطر)ضلوتقوًنجديدللكتابةالعربيةطالبعبدالرمحن،
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كىذاالذمأمربوعمر(.(العربيةفإهنامندينكمكتعلمواالفرائضفإهنامندينكم

هنع هللا يضرمنفقوالعربيةكفقوالشريعة،جيمعماحيتاجإليو،ألفالدينفيوأقواؿكأعماؿ،

(.(ففقوالعربيةىوالطريقأذلفقوأقوالو،كفقوالسنةىوفقوأعمالو

كتشَت.اللغةالعربيةىيأيضالغةأجنبيةكاحدةدراستهامنقبلشعبإندكنيسيا

كابلنسبة.األدلةكقدكانتالعربيةمعركفةمنذظهوراإلسالـإذلمنطقةالوطناندكنيسيا

.للشعباإلندكنيسي،كخاصةادلسلمُت،العربيةليسترلردلغةأجنبيةبشكلعاـ

كلكناللغةالعربيةىياللغةاليتأمرمهمجدالتعلمدلزيجمحولتهامعاحتياجات

.منغَتعربتالميذكابلتارل،فمنالضركرمدراسةالتعلملل.ادلسلمُت

كمشاكلالتعلم.تعلماللغةالعربيةلغَتالعربمنادلمكنأفتتسببيفادلشاكل

كقعتتقريبايفمجيعأضلاءعناصرالتعلممثلادلناىجالدراسيةكادلناىجكاألساليب

كقدمتالقياـ.كالتقنياتكالكفاءةادلهنيةللمعلمُتككسائلاإلعالـكادلوادكالتقييمكغَتىا

بوسلتلفاجلهودمنقبلالعلماءكغَتالعلماءللتغلبعلىمشاكليفتعلماللغة

.العربية

العديدمنالعناصريفتعليماللغةالعربية،ادلوادالتعليميةأمرمهميفعمليةالتعلم

يفتالميذكأدكارادلعلمُتكاؿ،معادلوادالدراسية.كالعواملاليتتؤثرعلىجودةالتعليم

                                                             

.28.ص،نفسادلراجع
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ادلعلمُتدلتعدمصدرارئيسياكفقطيفاحلصوؿ.عمليةالتعليمكالتعلممنيتمتغيَتىا

فإهناديكنأفتكوفأكثرمركنةتالميذاؿمثالك.علىمعلوماتحوؿادلوادالتعليمية

كذلكألفادلوادالتعليمية.كفضفاضةيفاحلصوؿعلىمعلوماتعنادلوادالتعليمية

كمامنكسائلاإلعالـكالكتب.تالميذديكناحلصوؿعليهامنمصادرسلتلفةحيثاؿ

مصادرىذهادلعلومات.كغَتىاكاألشرطةكالقرصادلضغوطفيديوكالقرصادلددج

.تعليميةديكنأفتستخدـدبثابةادلواداؿ

كسائلاإلعالـكادلوارديفالتعلمأمرمهمجدالزايدةكربسُتفعاليةتعليميةادلواداؿ

مفيدةأكليسادلوادالتعليميةيفعمليةالتعلمتعتمدبشكلكبَتعلىقدرة.التعلم

ادلعلمُتعلىتطويركاالستخداـ،حبيثيقيستطورجيدمنادلوادالتعليميةكاحتياجات

كابإلضافةإذلذلك،ىناؾحاجةادلعلمُتأيضالتعلمكاتقاف.ادلؤىلةإذلأفيتقن

.رلموعةمتنوعةمنادلوادالتعليميةكفوائدمنادلوادالتعليميةكتنظيمادلوادالتعليمية

تالميذبادلدرسيكمصدركاحدمنادلوادالتعليميةتؤثربشكلكبَتفهماؿاالكت

لذلكيتمإعداد.للتأثَتحىتلواختلفتادلستوايتبُتالطالبمنبعضهمالبعض

بادلدرسيالتستندعلىاإعدادالكت.بادلدرسيبعنايةكبدقةمهمللقياـبواالكت

.تالميذجوانبالكتابادلدرسياجليدأفتكوفضررلل
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.تعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبااؿىناؾإحساسابحلاجةإذلإعدادمواد

فبالرغممنأمهيةالكتابيفالعمليةالًتبويةبشكلعاموأمهيتوبشكلخاصيفتعليم

تعليماللغةاؿكىناؾحاجة،بلكماسوإذلإعدادمواد.اللغةالعربيةللناطقُتبغَتىا

العربيةلغَتالناطقُتهبا،حيثإفادلوجوديفالساحةمنىذاالنوعمنادلوادقليل

ا،مقارنةدباىوموجوديفاللغاتاليتاىتمأصحاهباهبا،كبعضماىوموجود جدن

،يعدقددياكحباجةإذلالتطوير،كماأنوقديكوفموجهناإذلفئةمعينةأكبيئة فعالن

.معينة،كحىتادلناسبمنهااليغطيجزءايسَتامناحلاجةالقائمة

حيتاجأكال.تعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباحيتاجإذلكقتطويلاؿإعدادمواد

كألمناطكأنواعالتدريبات كحيتاجإذلضبطاتـ.إذلمسحشاملدلاىوموجودفعالن

إذإفالتأليبيفىذاالنوعخيتلفعن.للمفرداتكللًتاكيبكلدرجةمنالتدرجمالئمة

.غَته

دبثلىذاالنوعمن كيضاؼإذلذلك،أنوليسابستطاعةكلمعلمأفيقـو

بل.فمعدىذهادلوادالبدمنأفيكوفخبَتنايفتعليمالعربيةلغَتالناطقُتهبا.اإلعداد

كابدلقارنةدبالدلاللغاتاألخرلصلدالعربيةفقَتة،.خبَتنايفإعدادموادتعليماللغة

يصدرمنهاكثَتمنالكتبكالسالسلوزبضعدائمناللتطويركالتعديل، فاإلصلليزيةمثالن

.كإعادةالطبع،حىتصارتدكرالنشرعندىمتتنافسيفطبعهاكنشرىا
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لغَتالناطقُتهباصعب،ألنوحيتاجإذلضبطكلالعربيةاللغةالتعليمإعدادمواد

.فضبطادلفرداتكالًتاكيبجيعلمناالعتمادعلىالنصوصاألصليةأمرناصعبنا.شيء

.كجيدادلعدنفسومضطرناإذلالتدخلكصياغةادلوضوعأكجزءمنوبنفسو

،العربيةكأماعناحلاجةإذلالتقابلاللغومكربليلاألخطاءعندإعدادمواداللغة

فإفكانتىذهادلوادموجهةإذلبيئاتسلتلفةكأصحابلغات.فإفاألمرخيتلف

كماىوالشأفيفمعاىداللغةالعربيةكمعهدانىذا،فإنوالحاجةذلذين.سلتلفة

.ادللمُت،كالفائدةمناالستعانةهبمامعتعدداللغات

.اللغةالعربيةكتابربليلاعلىالبحثاىتماـتتطلبلذلكفيمايتعلقالوصف

ديكنأفاالبحثمعاألمليفىذ.االبحثأنومنادلهملتنفيذىذةالباحثتنظر

يفعمليةاجليدبادلدرسيالتحديدالكتتالميذتساعدادلعلمُتكأكلياءاألموركاؿ

ة علمية بوجه كتاب اللغة العربية حتليل ادلواد التعليمية يف"البحثىوتركيزؼ.ميةالتعلي

." للصف الثامن ابدلدرسة الثانوية لوزارة الشؤون الدينية2013منهجية سنة 

 حتديد البحث. ب

:بناءعلىماسبق،كيركزنطاؽىذاالبحثعلى

.بادلدرسياعرضادلوادالتعليميةالواردةيفالكت.1
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.ادلطابقةكتاباللغةالعربيةلنظريةكتابةالكتابالدراسياجليد.2

.كتاباللغةالعربيةمزاايكنقائصيف.3

أسئلة البحث . ج

ةعلميةمنهجيةبوجوكتاباللغةالعربيةيفكيفعرضادلوادالتعليميةالواردة .1

؟للصفالثامنابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينية2013سنة

للصف2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةكيفادلطابقة .2

لنظريةكتابةالكتابالدراسيالثامنابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينية

اجليد؟

2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةماىيمزاايكنقائصيف .3

 ؟للصفالثامنابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينية



أهداف البحث . د

ةعلميةمنهجيةبوجوكتاباللغةالعربيةيفدلعرفةعرضادلوادالتعليميةالواردة .1

.درسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينيةدلللصفالثامناب2013سنة
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للصف2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةدلعرفةادلطابقة .2

 .درسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينيةدلالثامناب

2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةمزاايكنقائصيفدلعرفة .3

 .للصفالثامنابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينية

فوائد البحث . ه

:استناداإذلأىداؼالبحثفيماأعاله،فإففوائدىذاالبحثىيكمايلي

الفوائدالنظرية .1

منالكتابةىذهالرسالةيفشكلمسامهاتيفالعادلمنشلارسيالتعليمكعن

ادلزيدمنادلعلمُتإذلإيالءادلزيدمناالىتماـخاصةيفاستخداـالكتاب

.ادلدرسياجليدمنأجلربقيقاألىداؼالتعليميةادلتوقعة

الفوائدالعملية .2

كمنادلتوقعأفتضيفادلعرفةللمعلمُتأطركحةأكتشارؾيفالتعليم.(أ

.لتحسُتنوعيةالتعليم

أبهناذبربةعلميةيفىذهالدراسةلدعمالبحثالعلمييفةللباحث.(ب

.لتكوفقادرةعلىالقياـدبزيدمنالبحوثكأكثرسهولة.ادلستقبل
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للشعبةديكناستخدامهاكمرجعلطالبتعليماللغةالعربيةأكألكلئك.(ج

.القراءالذينإجراءمزيدمنالبحثكالتطوير

للمدرسةاليتتستخدـالكتابأفيكوفأكثرحذرايفاختيارالكتب.(د

.ادلناسبةحبيثأىداؼالتعلمديكنأفيتحقق
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الباب الثاين 

اإلطار النظري 
 

 موقع الكتاب ادلدرسي  . أ

ينيوصوفابلعنايةبالكتابادلدرسييعدأىمموادالتعليم،كمنىنافإفادلر

إبعداده،كالسيماتلكادلواداليتتعٌتبتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبا،كيظل

التسليمأبمهيةالكتابادلدرسيأمراالحيتاجإذلتقرير،فبالرغمشلاقيلكيقاؿعن

تكنولوجياالتعليمكأدكاتواجلديدة،يبقىللكتابادلدرسيمكانتوادلتفردةيفالعملية

فعمليةالتدريسأايكافنوعهاأكمنطهاأكمادهتاكزلتواىاتعتمداعتمادناكبَتنا.التعليمية

علىالكتابادلدرسي،فهوديثلابلنسبةللمتعلمأساسناابقينالعمليةتعلممنظمة،

كىو.كأساسنادائمنالتعزيزىذهالعملية،كمرافقنااليغيبلالطالعالسابقكادلراجعةالتالية

هبذاركنمهممنأركافعمليةالتعلم،كمصدرتعليمييلتقيعندهادلعلموادلتعلم،كترمجة

حيةدلايسمىابحملتولاألكاددييللمنهج،كلذلكتعتربنوعيةكجودةالكتابادلدرسي

 .منأىماألموراليتتشغلابؿادلهتمُتابحملتولكادلادةالتعليميةكطريقةالتدريس

                                                             

(دس.دط.دـ)،إعدادموادالتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبا،عبدالرمحنبنابراىيمالفوزاف
2.ص
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لفًتةكجيزةكتابأكتسمىأيضانصالكتابىوكتابيفحقلمعُتمن

الدراسة،كىوكتابالقياسية،كقدمتذبميعهامنقبلخرباءيفىذااجملاؿألغراض

كأىداؼتعليمية،كرلهزةكسيلةللتعليمكائـكسهلةالفهممنقبلادلستخدمُتيف

.ادلدارسكالكلياتكذلكلدعمبرانمجالتعليم

ىذهاخلصائص.الكتبذلاخصائصمتميزةاليتسبيزمعأنشطةالتعلماألخرل

:ىي

.حيافظعلىالنظاـ .1

.يتضمنمناقشةكحدةكاملةلدعمربقيقكفاءاتزلددة .2

.جهازسليمةأفيوفركلاألدكاتكادلوادككيفيةربقيقأىداؼمعينة .3

كتوفربدائلألنشطةالتعلمالغنيةمعاالختالفات،كاليتديكنأفيكوفذلا .4

.ادلتعلمُتتتطابقمصاحلهمكقدراهتم

ديكناستخدامهامنقبلادلتعلمُت،معأكمندكفمساعدةمنأعضاءىيئة .5

.التدريس

.توفَترلموعةمناإلرشاداتلالستخداـ،سواءللمتعلمُتكالتعليم .6

                                                             
7
Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia (Bandung: 

Angkasa Bandung, 1986) h.13. 
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 .تشملعقالنيةمنكلاإلجراءاتادلقًتحةالتعليمية .7

الكتابادلدرسيديكناستخدامهاكمصدرللتعلمحبيثساعدتادلعلميف

الكتابادلدرسييديكن.التدريسكيقيمقدرةادلتعلمُتعلىادلواداليتجيرمدراستهاذلا

كلذلكفقدمتإعداد.أفينظرإليوابعتبارهمصدراللمعرفةحوؿسلتلفجوانباحلياة

.منحيثعرضكاكتماذلا،الكتابادلدرسيياليتتوفرمرافقلألنشطةالتعلمادلستقبل

كاباترلاستخداـالكتابادلدرسيمنقبلادلتعلمُتىوجزءمنتنميةثقافةالقراءة،كما

.مؤشركاحدمناجملتمعادلتقدـ

إذاكافالغرضمن.فيمايتعلقأنشطةالتعلممنالكتابادلدرسيدكراىاما

التعلمىوجعلالطالبلديهمرلموعةمتنوعةمنالكفاءات،لتحقيقىذهاألىداؼ،

كسائلفعالية.ربتاجادلتعلمُتعلىازباذالتجربةكادلمارسةكاحلصوؿعلىادلعلومات

دلواجهتوىوالكتابادلدرسي،ألنويفالكتابادلدرسيعرضجيدكالبحثعنسبل

.الزباذبررليا



 

                                                             
8
Abdul Hamid, et.al.Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 96. 
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 أسس إعداد الكتاب  . ب

هباادلؤلفإلعداد يقصدأبسسإعدادالكتابىنا،رلموعالعملياتاليتيقـو

كالوضع.كتابوقبلإخراجويفشكلوالنهائي،كطرحولالستخداـيففصوؿتعليماللغة

األمثليفأتليفكتبتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبايفًتضإجراءعددمن

الدراساتقبلأتليفأمكتاب،فضالعنتوفرعددمناألدكاتكالقوائمكالنصوص

بوادلؤلفمنعمليات.اليتيعتمدعليهاأتليفالكتاب كيقصدبذلكأيضامايقـو

الزمةإلعدادالكتابسواءكانتحبواثأجراىا،أكأدكاتكقوائمأعداىاأكنصوصنا

:كمنىذهاألسسأيضا.رجعإليها،أكذبريبناقاـبو

االىتماـأبفيكوفاحملتولالفكرمدلادةالكتابالعلميةإسالميابطريقة .1

 .مباشرةأكغَتمباشرةابعتبارأفاللغةالعربيةلغةالقرآف

اختياراأللفاظكالًتاكيبالسهلةالشائعةدلادةالكتابالعلميةمعالعرصع .2

 .علىاحملتولالفكرماجلديدادليسر

 .اإلكثارمنالتدريباتكالتمريناتأبمناطهاادلختلفةمعمراعاةالتقوًنادلستمر .3

االستعانةاباصورلكوهناتشكلعنصراحسيانيوضحادلادةادلقدمةكيقرهبا .4

 .ألذىافالدارسُت

                                                             

. 28،،ادلرجعالسابقالفوزاف
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العنايةابلتدرجاللفظيكالتسلسلالعلميللمادةادلقدمةفيكوفاالنتقاؿمن .5

 .ادلفرداتإذلاجلملالبسيطةإذلاجلملادلركبة

 .سالمةادلادةادلقدمةمناألخطاءاللغويةكالعلميةكالفكرية .6

 .الًتكيزعلىاحلواراتالقصَتةاليتتتطلبهامواقفاحلياةاليوميةالعامة .7

احلرصعلىأفتعاجلادلادةادلقدمةتعليماللغةالعربيةمنالناحيتُتالعلمية .8

 .كالوظيفيةمعان

حيدثالتعلم.الكتابادلدرسيلتوفَتادلواداليتيتمىيكلتهالتعلمأغراضادلتعلمُت

يفأنشطةالتفاعلكالتواصلاليتربدثبُتالطالبيفأنشطةالتعلممعالكتاباليت

التعلمأف.الكتابادلدرسيكالتعلممهااألشياءاليتىيمكملة.قدمتادلوادلدراستها

.يكوففعاالإذاكافمزكداالكتابالدرسي

الكتابادلدرسيديكنذبميعهاكاستخداـطرؽالتعلمبشكلصحيحمبادئ

ادلكوانت.يفالتعلمبعضالتالميذكادلعلمُتكادلوادكالعملياتكالتصنيفات.يالحظ

مثتتممعاجلةادلكوانتحبيث.اليتجيبأفتنعكسأيضامنخالؿالكتابادلدرسي

الكتابادلدرسيحيتومعلىحدةمنموادالتدريسكطريقةعرضادلوادالتعليميةك

.األمثلةكالتدريباتأجلتوفَتالراحةللفهمكسبارسمنقبلالتالميذكادلعلمُت

                                                             

.29،،ادلرجعالسابقالفوزاف
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الكتابادلدرسيجيبتقدًنادلوادلتحفيزادلتعلمُتللتفكَتالواسعكاإلبداعي

يفالكتابادلدرسيجيبأفيكوفموجودةكتعرضادلوادالتعليميةبطريقة.كالفعاؿ

لذلك.معينةحبيثادلتعلمُتاكتساباخلربةفيمايتعلقابدلعارؼكادلهاراتكادلشاعر

 .الكتابادلدرسييتضمنالتدريباتكتقدـادلشاكلاليتيتعُتحلها

يد ادلدرسي اجلكتاب ال.ج

:اجليدلديهااخلصائصالتاليةبادلدرسياالكتإف

تدريسادلوادىوزلتولالتعلمككضعمعايَتالكفاءةكاالختصاصكالكفاءات .1

.األساسية

.توفَتاحلافزكاالىتماـللمتعلمُت .2

.يفاتصاؿمعادلوادالسابقة .3

.ادلوادادلًتمجةبشكلمنهجيمنالبسيطإذلادلعقد .4

.فيدةللمتعلمُتالعمليكادل .5

 .ديكناحلصوؿعليهابسهولة .6

.األخذبعُتاالعتباراجلوانباللغويةكفقالتطورادلتعلمُت.7

                                                             
11

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), h. 140. 
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كعلمالنحوفيهاعلمتشملك.علماللغةىيعبارةعنالدراسةالعلميةللغة

.ةكعلمكظائفةاألصواتكعلماألصواتالدالؿكعلمالصرؼ

:يفإعدادالكتابادلدرسياجليدربتاجإذلالنظريفبعضمنغرينكفاتومايلي

زلتوايتالكتابادلدرسي .1

دلطابقةمنكابميعليفاؿقيقةحلبادلدرسيتتعلقابازلتوايتالكت

ادلرتبطةصالحيةاحملتول،كزلتول.اجملتمعأكاألمةادلعتمدعلىنظمةالقائمةاأل

ادلوادالتعليميةللغةالعربيةكتطويرىاكينبغيأفتستندعلىمفاىيمكنظرايت

كنتائجالبحوثالتجريبيةاليتأجريتيف.تعلماللغةالعربيةكالتطوراتاألخَتة

ادلوادالتعليميةللغةالعربية،نظمةالقائمةدلطابقةمناألأمااب.رلاؿاللغةالعربية

تكييفهادلنظومةالقيمكفلسفةاحلياةالسائدةيفالبلدكالشعبيفاحليالذم

تعلماللغةالعربيةيفإندكنيسياموضوعكعنوافالنصمثال،ؿ.تقعفيهاادلدرسة

.يستخدـكمادةاليتعارضمعالقيماليتتبناىاالشعباإلندكنيسي



 

                                                             
12

Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik (Medan: IAIN Press, 2010), h. 3. 
13

Hamid, Op.Cit,102 
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 دقةالتغطية.2

كيستنددقةادلوادالتعليميةتغطيةزلتوايتتتعلقاتساعكعمقاحملتول،

اللغةالعربية علىالعلـو كسيتمتطويرعمقكاتساع.فضالعنسالمةادلفهـو

زلتولادلوادالتعليميةكربديدزلتولادلوادالتعليميةللطالبكفقالقدرة

ادلرجعالرئيسييفربديداحملتوايتيف.كمستولالتعليمالذميتممتابعتها

.كاتساعادلوادالتعليميةىيادلناىجالدراسيةكادلنهج

ادلواداالمتصاص.3

التعليميةفيمايتعلقسهولةادلوادالتعليميةلتكوفادلواداالمتصاص

امتصاصادلوادىناؾستةأشياءاليتتدعممستول.مفهومةمنقبلالطالب

:التعليميةكمايلي

التعرضمنطقي.(أ

تعرضموادالتدريسأفيكوفمنطقياأسهلللطالبلفهمادلواد

التعليمية،كديكنأفيرتبطمباشرةمعادلعلوماتاليتمتالتحكميف

.تالميذكقتسابق،ككذلكإدخاؿعقليةكادلنطقادلنهجيلل

                                                             
14

Hamid, Op.Cit, 103 
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منادلوادسباسكادلعرضاؿ.(ب

تالميذيتمتقدًنادلوادالتعليميةبطريقةمنهجيةكليسطفر،سبكناؿ

.علىالتفكَتبشكلمتماسكتالميذمنالتعلمكتعريفاؿ

التوضيحيةاأل.(ج للفهمادلوادمثلةكالرسـو

ادلواضيعالعرضأكادلفاىيماليتىيرلردةيفادلوادالتعليميةربتاج

التوضيحيةدلساعدةكتسهيلفهماؿ ادلبدأ.تالميذاألمثلةكالرسـو

 التوضيحيةكاألمثلةكالرسـو الرئيسييفاختياراألمثلةكالرسـو

التوضيحيةالدقةلتوضيحالنظرايتكادلفاىيمموصوفة،فضالعن

.تالميذاىتماـكرلزيةلل

للفهمادلواداألدكات.(د

يفالتعلمكفهمادلوادالتعليمية،فمنتالميذدلساعدةكتسهيلاؿ

دكاتمنادلواداأليفاستخداـ.الضركرماستخداـاألدكات

االتساؽ،كشكلأداةكنفس التعليمية،كأنخذيفاالعتبارمفهـو
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الرمزادلستخدـيفنفسالشعور،كينبغيأالتستخدـدلعٌتسلتلفيف

.ادلوادالتعليمية

تسقادلنظمكادلشكلاؿ.(ق

ادلوادالتعليميةادلقدمةيفمتسقةمنظم،كسوؼتساعد

.علىالتعرؼكتذكر،كتعلمادلوادالتعليميةتالميذكتسهالؿ

شرحألمهيةكفوائدادلوادالتعليميةاؿ.(ك

يفادلوادالتعليميةكذبدراإلشارةشرحفوائدكفائدةادلوادالتعليميةيف

الرئيسيادلوادادلوادالتعليميةاليتتكوفكانتالتعليم،سواء

الستخدامهايفالفصوؿالدراسية،أككأداةللطالبالذينيدرسوف

إذاكاف.لتعلميفرلموعةتالميذبشكلمستقليفادلنزؿ،أككأداةلل

تالميذالطالبقادرينعلىفهمدكرادلوادالتعليميةيفالتعلم،مثاؿ

.سيتعلموفادلوادالتعليميةكفقاللمهاـكفوائد



 

                                                             
15

Hamid, Op.Cit,104-106 
16

Hamid, Op.Cit,107 
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استخداـاللغة .4

استخداـاللغةيفتطويرادلوادالتعليميةادلتعلقةابنتخابرلموعةمتنوعة

العربية.مناللغةكاختيارالكلماتكاستخداـمجلكفقراتفعالةإعدادمغزل

ضحةاليتكاادلستخدمةيفموادتعليماللغةالعربيةالفصحىىيلغةالتواصل

كذلكألفادلوادالتعليميةاجليدةجيبأفتكوفقادرةعلىتشجيع.كمرنة

علىتالميذعلىالقراءة،كادلهاـ،كديكنأفتسببفضوؿاؿتالميذكربفيزاؿ

فإفاستخداـاللغة.استكشاؼىذاادلوضوعمزيدمنالدراساتالتحدم

.للفهمادلوادالتعليميةالطالبؿسيساسدالتواص

يفحُتأفالصياغةالواردةيفادلوادالتعليميةجيبأفتكوفالكلمات

علىتالميذالرقيقةكاضحةكقصَتةليستكلمةأكمصطلحغَتمعركؼأكاؿ

استخداـعبارةفعالةيفادلوادالتعليميةالتأكيدعلى.نطاؽكاسعاألجنبية

استخداـإجيابيةكنشطةيفنقلادلعلوماتكذبنبخالؼذلكاستخداـ

كذلكألفاستخداـاجلملةاالجيابيةكالفعالةديكنأفتكوف.األحكاـالسلبية

لدراسةادلوادالتعليميةكادلهاـاليتمتتالميذحوؿتوفَتالتشجيعكالتحفيزلل

.ربديدىا
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إعدادفقرةذاتمعٌتيتطلبالفكرةالرئيسيةيفكلفقرة

يفحُتأفطوؿقصَتةمنفقرة.الفقرةيفبُتاجلملةكالتكاملوالتماسك

.يعتمدعلىقدرةالكاتبكاالحتياجات

ظهرأكالتعبئةكالتغليفادل .5

ظهرأكالتعبئةكالتغليفيفادلوادالتعليميةادلتصلةابدلعلوماتالتنضيدادل

يفصفحةكاحدةيفالطباعةكالتعبئةكالتغليفحزمةمنادلوادالتعليميةمتعددة

يفىذهاحلالةىناؾعددقليلمناألشياءاليتيتعُتالنظرفيها.الوسائط

:ىيكمايلي

تالميذالسردأكالنصالذمىوكثيفةجدايفصفحةكاحدةجعلاؿ.(أ

.ابلتعبكادلللقراءتو

خربشةتالميذاجةإذلاجلزءالفارغمنالصفحةلتشجيعكربفيزاؿاحل.(ب

.علىالبابفارغمعملخصأكادلالحظاتاليتأدلواهبا

.دمجالرسومات،كنقاطكمجلقصَتة.(ج

.ابستخداـالفقرةمتفاكتةعلىاحلافةاليمٌت،شلاجيعلهاأسهلللقراءة.(د

                                                             
17

 Hamid, Op.Cit,107-108 
18

Hamid, Op.Cit,108 
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.ابستخداـالرسوماتأكالصورألغراضزلددة.(ق

ابستخداـنظاـالًتقيمعلىحقكاثبتجلميعأجزاءمنادلواد.(ك

.التعليمية

ابستخداـاألدكاتاليتديكنكضعهايفادلقدمةأكيفالنهايةحىتأف.(ز

.ادلوادديكندراستهامنقبلالطالب

 توضيحاؿ .6

التوضيحتستخدـخللقادلوادالتعليميةجلذبكربفيزكالتواصل،كتساعد

يفىذهاحلالةديكنأفيتم.حملتولالرسالةتالميذاؿعلىاالحتفاظهبا،كفهم

البيانيةكالصورالفوتوغرافيةكالرسومات التوضيحابستخداـاجلداكؿكالرسـو

.كادلخططاتكالرموزكادلخططات

كوانتادلاكتماؿ .7

كوانتادلرتبطةمعرلموعةمنادلوادالتعليميةاليتديكنأفادلاكتماؿ

.تكوفدبثابةالعنصرالرئيسي،عنصرمكمل،كتقييممكوفمنسلرجاتالتعلم

حيتومادلكوفالرئيسيللمعلوماتأكادلوضوعاتالرئيسيةاليتسيتمنقلهاإذل

                                                             
19

 Hamid, Op.Cit,109 
20

Hamid, Op.Cit,109 
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عموما،كادلوادالتعليميةادلوادالتعليميةادلطبوعة.أكأفيسيطرعليهاتالميذاؿ

يفحُتأفعنصرمكملديكنأفتكوفادلعلوماتأك.الرئيسيةالنموذج

علوماتأكادلادلوضوعاتاإلضافيةاليتتتكاملمعادلوادالرئيسيةالتدريسأك

كالتقييمادلكوفمننتائجالتعلمعادةماربتوم.تالميذاؿكضوعاتإثراءآفاؽادل

.علىأسئلةادلمارسةلقياسمستولالطالبيففهمموضوعاذلضم

 مواد التعليمية اللغة العربية . د

كادالتعليميةىومادةأكموضوعترتيبمسألةمنهجية،ادل(1995)فانُتككفقا

ساذتىكيفالوقتنفسو.يفعمليةالتعلمتالميذاؿكالذميستخدـمنقبلادلعلمُتك

يعٍتفريدةمن.يقوؿإفادلوادالتعليميةىيفريدةمننوعهاللغايةكزلددة(2003:3)

نوعهاأفادلوادالتعليميةديكنأفتستخدـإاللفئةمعينةمناجلمهوريفعمليةتعليمية

كقدمتتكييفالوسائلاحملددةاليتمتتصميمزلتولادلوادالتعليميةيفمثلىذه.زلددة

الطريقةفقطلتحقيقأىداؼمعينةمنمجهورمعُتكطريقةمنهجيةلتسليمخلصائص

.الذينيستخدموهناتالميذاؿادلوادكخصائص

العاـللمحتولديكنأفيفهمزلتولمنهجتعليماللغة كيفضوءىذاادلفهـو

العربيةالعربيةللناطقُتبغَتىاأنوعبارةعناخلرباتالتعليميةادلستمدةمنمهاراتاللغة
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Hamid, Op.Cit,109 
22

Hamid, Op.Cit,71 
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األجانبهبدؼربقيقمنوىمتالميذؿالعربيةكخصائصهاكثقافتهااليتيرادإكساهباؿ

:كاحلديثعناحملتوليتطرؽإذلأمرين.اللغومالشامليفضوءأىداؼادلنهجاحملددة

:فيمايلياحملتولاختيار.أحدمهااختياره،كاآلخرتنظيمو

 معيارالصدؽ .1

يعترباحملتولصادقاعندمايكوفكاقعياكأصيالكصحيحاعلميافضالعن

.سبشيومعاألىداؼادلوضوعية

 معياراألمهية .2

يعترباحملتولمهماعندمايكوفذاقيمةيفحياةالطالب،معتغطيةاجلوانب

ادلختلفةمنميادينادلعرفةكالقيمكادلهاراتمهمابتنميةادلهاراتالعقلية،

.كأساليبتنظيمادلعرفةأكجعلهامفيدةللمتعلمأكتنميةاإلجيابيةلديو

 معيارادليوؿكاالىتمامات .3

كيكوفاحملتولمتمشيامعاىتماماتالطالبعندماخيتارعلىأساسمن

دراسةىذهاالىتماماتكادليوؿفيعطيهااألكلويةدكفالتضحيةابلطبعدبايعترب

.مهماذلم
                                                             

(2010اجلامعةاإلسالميةاحلكومية،:ميداف)،تطويرمناىجاللغةالعربيةكطرؽتدريسهاذكاذلادم،
78.ص
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 معيارالقابليةللتعلم .4

كيكوفاحملتولقابالللتعلمعندمايرعىقدراتالطالب،متمشيامعالفركؽ

.الفرديةبينهم،مراعيادلبادئالتدرجيفعرضادلادةالتعليمية

 معيارالعادلية .5

كيكوفاحملتولجيداعندمايشملأمناطامنالتعلمالتعًتؼابحلدكداجلغرافية

بُتالبشر،كبقدرمايعكساحملتولالصيغةاحملليةللمجتمعينبغيأفيربط

 .الطالبابلعادلادلعاصرمنحولو

أماابلنسبةلالتصاؿمعدركسيفاللغةالعربية،كادلوادالتعليميةابللغةالعربيةىي

اللغةالعربيةادلوضوعالذمىومزيجمنادلعرفةكادلهاراتكعواملادلوقف،كترتيبها

يفعمليةتعلماللغةتالميذاؿبشكلمنتظمحبيثديكناستخدامهامنقبلادلعلمُتك

.العربية

يفتعلماللغةالعربية،تالميذؿؿيفاجلوانبادلاديةللغةالعربيةكادلعارؼاألساسية

:كىي

 

                                                             

 79،نفسادلرجع
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األصوات.1

إجادةنطقأصواتاللغةىوادلدخلالصحيح،كالطريقاألمثللتعلم

يعداكتسابالنطقاجليدللغةاذلدؼ،منأصعب.اللغةاألجنبيةكإتقاهنا

كأصعباألصواتعلى.كيعودذلكأذلانحيةعضوية.عناصراللغةاكتساابن

الدارستلكاألصواتاليتالمثيلذلايفلغتواألـ،فاجلاىزالنطقيللغةاألـ،

كمايرتبطبومنالعاداتالنطقيةيشكلصعوبةكبَتةللمتعلمغَتالناطق

.ابللغة،شلايتطلبكثَتنامنالعنايةكالتدريب

ألفمتعلماللغةالعربيةقدتعودعلىمساعلغتواألـ،كمنذصغره،دلتكن

أذنوتسمعإالتلكاألصوات،لذاكجبأفيدربمثلىذاالطالبعلى

بُتاألصواتالعرابية،لكييدرؾتلك-بصورةمكثفة–التمييزالسمعي

االختالفات،اليتدليكنيدركهامنقبل،كحىتيصبحدبقدكرهالتمييزالسمعي

.بُتىذهاالختالفات

علىنطقاألصواتالعربية،يدرؾأفبعضماتالميذاؿكحينمايدرب

فيحاكؿتقليدهغَتأنوجيدمشقةيف.يتعلمومنأصوات،سلالفدلايفلغتو

كابدلمارسةككثَتةادلرافسيدرؾأفىذاالصوتاجلديدليس.ذلكأكؿاألمر

                                                             

 .47،،ادلرجعالسابقالفوزاف
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مطابقاللصوتالذميعرفويفلغتو،كىذهخطوةتقودإذلمزيدمناحلرص

.كالتدريبليصلإذلاألداءاجليد

ادلفردات.2

يفخالؿالعاـكنصفالعاـذلذهالتجربةأمكنمجعمابقربمنألفى

ادلتكلم،كقداختَتتشلاديسالنواحي كلمةتعتربمناأللفظاحليويةاليتتلـز

ادلعيشيةكالثقافيةكاالجتماعية،مثرتبتحسبادلوضوعات،كجعلمفردات

فمثالبدأتالقائمةجبسماإلنسافمثابلغداء،.كلموضوععلىحدة

.كابلوقتكأجزائوكمايتصلبوكإذلآخرذلك

:أساساختيارادلفرداتىي

 .تفضلالكلمةالواسعةاالستخداـعلىغَتىا:الشيوع.(أ

تفضلالكلمةادلستعملةيفكلالبالدالعربيةعلى:التوزعأكادلدل.(ب

.الشائعةيفبعضهافقط

 .تفضلالكلمةادلألوفةعلىادلهجورة:األلفة.(ج

                                                             

95.ص(دارالكاتب:القاىرة)مشكلةتعليماللغةالعربيةلغَتالعربعلىاحلديدل،
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تفضلالكلمةاليتتغطيأكثرمنرلاؿعلىاحملصورةيف:الشموؿ.(د

 .رلاؿ

 .تفضلالكلمةاليتحيتاجإليهاالدارسأكثرعلىغَتىا:األمهية.(ق

 .(ىاتفأحسنمنتلفوف)تفضلالكلمةالعربيةعلىغَتىا:العركبية.(ك

 الًتاكبالنحوية.3

فكمااليساغ.إفالنحويفالعلمكاادللحيفالطعاـ،اليستغٌتعنو

أمورمنالنحواكتسبهاالناطقوف.،اليساغعلمبدكفضلو.طعاـبدكفملح

ابلعربيةقبلدخوذلمادلدرسة،كلنيكونوايفحاجةإذلتعلمها،ألهناابتت

جزءنامنكفايتهماللغوية،يعرفوهنامعرفةضمنيةالكاعية،كيستخدموهنا

اآلخرينحيتاجوفتالميذاؿعلىالطرؼاآلخرصلد.استخدامناعلميناصحيحنا

منالنحوإذلكلشيءليتعلموه،بسببأفأذىاهنمخاليةمنالعربية،

كمنىذه.ككفياهتمهبامنمثتساكمالصفرعندالبدءبعمليةالتعلم

:ادلوضوعات

                                                             

.49،،ادلرجعالسابقالفوزاف
13.،ص(1999داراإلدياف،:إسكندرية)كيفتكوففصيحاسامحعبداحلميد،

 .56،ادلرجعالسابقالفوزاف،
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 .أمساءاإلشارة.(أ

 .األمساءادلوصولة.(ب

 .الضمائرادلنفصلةكادلتصلة.(ج

 (دكفإعراهبا).اإلفرادكالتثنيةكاجلمع.(د

 .التذكَتكالتأنيث.(ق

 .أتنيثالفعلللفاعل.(ك

 .التعريفكالتنكَت.(ز

 .ادلطابقةبُتالصفةكادلوصوؼ.(ح

 .ادلطابقةبُتادلبتدأكاخلرب.(ط

 .خلوادلضاؼمنأؿ.(م

 .التاءادلربوطةكاذلاء.(ؾ

 .صوغفعلاألمر.(ؿ

 .تصريفاألفعاؿ.(ـ

 .نوفالوقاية.(ف

 (دكفسبييزىا)األعداد.(س
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.التفريقبُتاألعداداألصليةكالًتتيبية.(ع

.يهدؼتعليماللغاتبشكلعاـإذلإكسابالدارسُترلموعةمنادلهارات

 :كتنقسمادلهاراتاللغويةإذلأربعمهاراترئسيةىي

 مهارةاإلستماع .1

حيظىاالستماعيفحياةاألفرادبدكرمهّم،إالأفنصيبويفبرامجتعليماللغة

كللوصوؿإذلالقدرالذمتنشدهمنالتمكنمنجوانبىذه.العربيةقليل

.ادلهارةنقًتحأفتعرضادلادةأبسلبيتألـمعاذلدؼادلطلوب

ستماعيسمىاالستماعادلكثف،مثلويفذلكمثلالقراءةادلكثفة،اإل

كجزء.كيكوفاذلدؼمنوتدريبالطالبعلىاالستماعإذلبعضعناصراللغة

منبرانمجتعليماللغةالعربية،كمايهدؼاالستماعادلكثفإذلتنميةالقدرة

كىذاالنوعمناالستماع.علىاستيعابزلتولالنصادلسموعبصورةمباشرة

ادلكثف،البدأفجيرمربتاشراؼادلعلممباشرة،كىويفذلكسلالف

.لإلستماعادلوسع

:اإلستماعفيقولوسبحانوكتعاذلرةاادلستمدةمنموةأساسادلنطقي

                                                             

 .57،،ادلرجعالسابقالفوزاف
 57،،ادلرجعالسابقالفوزاف26
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:أىداؼتعليممهاراتاإلستماعىي

 .تعرؼاألصواتالعربيةكسبييزمابينهامناختالفاتذاتداللة.(أ

فهممايسمعمنحديثابللغةالعربيةكإبيقاعطبيعييفحدكد.(ب

 .ادلفرداتاليتمتتعلمها

 .انتقاءماينبغيأفيستمعإليو.(ج

 التقاطاألفكارالرئيسية.(د

 .التمييزبُتاألفكارالرئيسيةكاألفكارالثانوية.(ق

 .تعرؼاحلركاتالطويلةكاحلركاتالقصَتةكالتمييزبينهما.(ك

 .تعرؼالتشديدكالتنوينكسبييزمهاصوتيا.(ز

 .إدراؾالعالقاتبُتالرموزالصوتيةكالكتابة.(ز

                                                             

 285:البقرة/القرآفالكرًن
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،اخلالتمييزبُتاحلقائقكاآلراءمنخالؿسياؽاحملادثةالعادية.(ح

مهارةالكالـ. 2

اللغةيفاألساس،ىيالكالـ،أماالكتابةفهيزلاكلةلتمثيلالكالـ،

:كالدليلعلىذلكمايلى

عرؼاإلنسافالكالـقبلأفيعرؼالكتابةبزمنطويل،حيثظهرت.(أ

 .الكتابةيففًتةمتأخرةمناتريخاإلنساف

يتعلمالطفلالكالـقبلأفأيخذيفتعلمالكتابة،اليتيبدأيفتعلمها.(ب

 .عنددخوؿادلدرسة

مجيعالناساألسوايء،يتحدثوفلغاهتماألـبطالقة،كيوجدعددكبَت.(ج

 .منالناساليعرفوفالكتابةيفلغاهتم

.ىناؾبعضاللغاتمازالتمنطوقةغَتمكتوبة.(د

بناءعلىماتقدـمنأسباب،ينبغيأفصلعلمنتعليمالكالـأحدأىماألىداؼ

يفتعليماللغةالعربية،فالكالـمنادلهاراتاألساسية،اليتيسعىالطالبإذل

                                                             

. 70.ادلرجعالسابق،ذكاذلاد

30،،ادلرجعالسابقالفوزاف29
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كلقداشتدتاحلاجةإذلىذهادلهارةيفالفًتةاألخَتة،.إتقاهنايفاللغاتاألجنبية

كمنالضركرةدبكافعندتعليم.عندمازادتأمهيةاالتصاؿالشفهيبُتالناس

اللغةالعربية،االىتماـابجلانبالشفهي،كىذاىواالذباه،الذمنرجوأفيسلكو

مدرساللغةالعربية،كأفجيعلمهواألكذل،سبكُتالطالبمناحلديثابلعربية،

ألفالعربيةلغةاتصاؿ،يفهمهاماليُتالناسيفالعادل،كالحجةدلنيهمل

اجلانبالشفهي،كيهتمابجلانبالكتايب،مدعياأفاللغةالعربيةالفصيحةال

.كجودذلا،كالأحديتكلمها

:الكالـيفقولوسبحانوكتعاذلرةاادلستمدةمنموةأساسادلنطقي

          

:أىداؼتعليممهاراتالكالـىي

 .نطقاألصواتالعربيةنطقاصحيحا.(أ

 .التمييزعندالنطقبُتاألصواتادلتشاهبةسبييزاكاضحا.(ب

 .التمييزعندالنطقبُتاحلركاتالقصَتةكالطويلة.(ج

 .أتديةأنواعالنربكالتنغيمبطريقةمقبولةعندمتحدثىالعربية.(د
                                                             

 9-8:البلد/القرآفالكرًن
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 .نطقاألصواتادلتجاكرةنطقاصحيحا.(ق

 .التعبَتعناألفكارابستخداـالصيغالنحويةادلناسبة.(ك

 .استخداـالتعبَتاتادلناسبةللمواقفادلختلفة.(ز

.استخداـالنظاـالصحيحلًتاكيبالكلمةالعربيةعنالكالـ.(ح

مهارةالقراءة.3

تعدالقراءةادلصدراألساسيلتعلماللغةالعربيةللطالبخارجالصف،كىي

كموادالقراءةادلبثوثةيفكتابمعد.مهارةربتاجإذلتدريباتخاصةكمتنوعة

تالميذؿفا.للمبتدئُتينبغيأالحيتومعلىمفردات،أكتراكيبجديدةكثَتة

ادلبتدئالذمدليسبقلوتعلماللغةالعربيةمنقبل،حيتاجإذلأفتقدـلو

مثاجلملة(مبتدأأكخربغالبا)القراءةعلىمستولالكلمة،فاجلملةالبسيطة

.ادلركبةمثقراءةالفًتةمثقراءةنص

:القراءةيفالقرآفالكرًنرةاأساسادلنطقيادلستمدمنمو

                                                             

 30، ادلرجعالسابق،ذكاذلاد

 .42،،ادلرجعالسابقالفوزاف
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:أىداؼتعليممهاراتالقراءةىي

 .قراءةالنصمناليمُتإذلاليساربشكلسهلكمريح.(أ

 .ربطالرموزمنالصوتيةادلكتوبةبسهولةكيسر.(ب

 .(مًتادفات)معرفةكلماتجديدةدلعٌتكاحد.(ج

 .(ادلشًتؾاللفظي)معرفةمعافجديدةلكلمةكاحدة.(د

 .ربليلالنصادلقركءإذلأجزاءكمعرفةعالقةبينهاالبعض.(ق

متابعةمايشتملعليوالنصمناألفكاركاالحتفاظهبايفالذىنفًتة.(ك

 .القراءة

.التمييزبُتاألفكارالرئيسيةكاألفكارالثانويةيفالنصادلقركء.(ز

مهارةالكتابة.4

                                                             

.
5-1:العلق/القرآفالكرًن33  

. 72.ادلرجعالسابق،ذكاذلاد
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.أتيتمهارةالكتابةمتأخرةحبسبترتيبهابُتبقيةادلهارات،فهيأتيتبعدمهارةالقراءة

.كنشَتىناإذلأفالكتابةعمليةذاتشقُت،أحدمهاآرل،كاآلخرعقلي

كالشقاآلرل،كىوالذميبدأبوعادةيفالصفوؼاألكليةلتعلماللغة،حيتوم

علىادلهاراتاآلليةاخلاصةبرسمحركؼاللغةالعربية،كمعرفةالتهجئة،كالًتقيم

أمااجلانبالعقلي،فيتطلبادلعرفةاجليدةابلنحو،كادلفردلت،.يفالعربية

.كاستخداـاللغة

:الكتابةفياآليةالقرآنيةرةاادلستمدةمنموةأساسادلنطقي

                      

     .....

:أىداؼتعليممهاراتالكتابةىي

 .نقلالكلماتاليتعلىالسبورةأكعلىكراسةاخلطنقالصحيحا.(أ

 .تعرؼطريقةكتابةاحلركؼاذلجائيةيفأشكاذلاكمواضعهاادلختلفة.(ب

 .تعودالكتابةمناليمُتإذلاليساربسهولة.(ج

                                                             

 .44.،ادلرجعالسابقالفوزاف

 .282:البقرة/القرآفالكرًن
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كتابةالكلماتالعربيةحبركؼمنفصلةكحركؼمتصلةمعسبييزأشكاؿ.(د

 .احلركؼ

 .كضوحاخلطكرسماحلركؼرمساالجيعلللبسزلال.(ق

الدقةيفكتابةالكلماتذاتاحلركؼاليتتنطقكالتكتب،كاليت.(ك

 .تكتبكالتنطق

 .مراعاةالقواعداإلمالئيةاألساسيةيفالكتابة.(ز

مراعاةالتناسقكالنظاـفيمايكتبوابلشكلالذميضفيعليومسحة.(ح

.مناجلماؿ

2013ة علمية منهجية سنة وجه.ه

كانتكزارةالًتبيةكالتعليمكالثقافةشلارسةاألعماؿعلىتطويرمناىجالدراسية

كضعاللغةكمشركعالعلم2013الدراسيةىجامناالمتيازاتيف.2013عاـاؿيف

.لتعلمعلىالنصابموجهة

دركسيفاللغةىوالدرسالوحيدالذمديكنأفتستخدـكسائلاإلعالـمع

ادلنهجالعلميأكاألكاددييأكالعلميقادرةعلىتنفيذمجيعادلراحلكالعملياتيف
                                                             

.74.ادلرجعالسابقذكاذلاد،
43

Mahsun, Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 (Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), 94 
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كابإلضافةإذلدكراللغةجيبأبرزلكتابةتقليدجيد.النهجالقائمعلىالعلمسباما

.كالسببديكنتشكيلها

ادلنهجالعلمينفسوىودراسةالظواىرالطبيعيةاليتتتمبطريقةمنهجية،اليت

بُتعرضتسيطرعليها،التجريبية،كتنتقدادلقًتحاتكالفرضياتحوؿالعالقةأفطبيعة

.ادلقدرة

يفاللغةالصددأبنوهنجعلمييستندإذلنصالتدريسيفمجعالبياانتوربليل

مراقبةأخرلاإلصلازنفسو.البياانتكعرضنتائجالتحليلجيبأفيتمبشكلمنهجي

العلمي(مجعالبياانتكربليلالبياانتكعرضنتائجالتحليل)يفمجيعمراحلتنفيذ

مثادلنهجالعلميالتجرييبيعٍتيفظلغيابالبياانتكادلعلومات.ديكنالتحكمالتنفيذ

كاحلقائق،لوضعبنيةزلددةمنالنصأكالنصبشكلكاضحيوضحأفىذاالنشاطىو

كأخَتا،فإفنقطةموقفحاسمأفالسؤاؿدائماسلاكؼليسفقطمسألة.التجريبية

كلكنأيضاحامسةيفصحة.مدلمالءمةاألساليبادلستخدمةيفمجعالبياانت

كلمةأكاؿدقيقةكشكلاؿالبياانت،كتضمنتمعلوماتأككقائعمصدر،كاختياركلمة

.بُتالفقرةابستخداـالكلماتالشائعةكملةىيكلاجل
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الباب الثالث 
منهجية البحث 

 
 البحث عنو . أ

.منهجالبحثالنوعيالذميؤكدعلىجوانبالفهمادلتعمقاالبحثستخدـىذم

إجراءكآلراءادلشاركُتتقريرمفصلكالبحثالنوعيكصورةمعقدةكدراسةالكلمات

البحثالنوعيىوالبحثالوصفيكدييلوفإذلاستخداـ.ةالطبيعيحالةدراسةعن

يفأكثرعلىعمليةككجهاتالنظرللموضوعديكنالباحثوفك.منهجربليلاستقرائي

.البحثاالستقرائي

منالبياانت،كذلكابستخداـالنظرايتالقائمةةيفالبحثالنوعي،غادرالباحث

البحثالنوعيالذمأجرميفحالة.كمادةتوضيحية،كانتهىهباادلطاؼمعنظرية

لذلك،جيبأفيكوف.يفالبحثالنوعي،الباحثىوأداةرئيسية.الطبيعةكمبتكرة

توفَتنظرايتكرؤلشاملةديكنأفيطلبكربليلكبناءالكائنربتتصبحةالباحث

.الدراسةأكثركضوحا

البحثالوصفيىوالبحثالذميسعى.البياانتالوصفيةثالبحاتقدًنىذ

لوصفالظاىرةكاألحداثاليتربدثدكفزلاكمةأكالفرضاخلصائصالوصفيةادلناسبة
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Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 33. 
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بدءامنمشكلةكربديدنوع:ىذهاخلطواتىيكمايلي.ذلاخطواتمعينةيفتنفيذه

ادلعلوماتادلطلوبةكربديدإجراءاتمجعالبياانتمنخالؿادلراقبةكمعاجلةادلعلوماتأك

.البياانتكاستخالصالنتائجمنالدراسة

مصادر البياانت  . ب

مصادرالبياانتاألكليةيفالبحثالنوعيىواألقواؿكاألعماؿ،،ككفقالوفلند

نقسمإذلثالثةتلذلكيفىذاالبحث.كالباقيىوبياانتإضافيةمثلادلستنداتكغَتىا

 :.مصادرالبياانت،كىي

مصدرالبياانتاألكلية.1

كتابكىيالبياانتاألكليةبياانتاليتتتصلمباشرةإذلالكائنمنالبحث

للصفالثامنابدلدرسةالثانوية2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجواللغةالعربية

.لوزارةالشؤكفالدينية

اثنويةاؿبياانتاؿمصدر.2

عدادموادتعليمكىيكتابإالبياانتالثانويةيفىذهالدراسةبياانتداعمة

.اللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباكغَتىامنالكتب
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Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h. 169 
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طريقة مجع البياانت  . ج

طريقةمجعالبياانتيفالبحثالنوعيأكثرابستخداـادلقابلةكادلالحظةكادلكتبة

مجعالبياانتكادلعلوماتمنخالؿالبحثكأسلوبىوطريقةالتوثيق.(التوثيق)

ىذااألسلوبالواثئقيىوكسيلةجلمعالبياانتادلستمدةمنمصادر.األدلةالعثورمن

.غَتالبشرية

يفدراسةالواثئقطريقةمجعالبياانتاليتدليتمتناكذلامباشرةيفالدراسة،كلكن

.منخالؿكثيقة

،مثلالكتبادلستمدةمنمصادرغَتالبشريةعنطريقالبحثالبياانتيتممجع

ذاتالصلةكالسَتةالذاتيةكادلذكراتككاليومياتكالرسائلالشخصيةكسجالت

.احملكمةكقصصالصحفكاجملالتكالكتيباتكالصور

الدراسةادلكتبةكىيجلمعابستخداـطريقةاالبحثالبياانتيفىذمجعطريقة

ةبوجوالعربيةكادلعلوماتمنالكتبادلتعلقةابلكائنالبحوثكتاباللغةالبياانت

.للصفالثامنابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينية2013علميةمنهجيةسنة
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:اخلطواتعمليةمجعالبياانتيفىذاالبحثفيمايلي

الباحثةربديدنوعالبياانتأكادلعلوماتادلتعلقةابلكتاب:مرحلةاإلعداد .1

مثربديدمكافمصدرالبياانتاليت.ادلدرسيكإعدادالكتابادلدرسياجليد

 .ادلكتبةإبعدادبطاقةادلكتبةكموارداالنًتنت

زارتالباحثةمكتبةإلجيادكقراءةمصدرالبياانتيفشكل:مرحلةالتنفيذ .2

 .الكتبتتعلقابلكتابادلدرسي

اختيارمصدرالبياانتكمجعالبياانتالالزمةجلعلوأسهل:مرحلةاخلاسبة .3

2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةادلوادالتعليميةيفلتحليل

 .للصفالثامنابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينية

طريقة حتليل البياانت  . د

فاخلطوةالتاليةىيلتحليلالبياانتمنأجل،البياانتمجعبعدأفمتطريقة

ربليلاحملتولىوالبحثالذيعمقمناقشة.حبثاحلصوؿعلىبياانتصحيحةكفقالل

يفيصفربليلاحملتول.زلتولادلعلوماتادلكتوبةأكادلطبوعةيفكسائلاإلعالـعلى

 .موضوعالبحثككضعالبحوثيفمواقفمعينةالتعاملمباشرةمعالواقع
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Klaus Krippendroff, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali 

Press, 1991), h. 23. 
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يستخدـربليلاخلطابللكشفعنمضموفالنص،كأيضالفهمكيفمتأكاليت

.طرحتالنص،ألفالنصليسشيئاسقطمنالسماء،كأيضااليكوفيففراغمستقل

منخالؿالنظريفكيفيةبناءمجلةربليل.كمعذلك،النصاليتأنشأهتاشلارسةاخلطاب

.اخلطابقادراعلىرؤيةادلعٌتاخلفيللنص

:التاليةيفىذاالبحثابخلطواتربليلالبياانتطريقة

 تقليصالبياانت .1

ألفالبياانتاليت.يعٍتتقليصكاختيارادلوضوعكالًتكيزعلىاألشياءادلهمة

:فيماتليتقليصالبياانتمتاحلصوؿعليهايفرلاؿحدكبَت،فالنتائج

ربليلالكتابادلدرسي.(أ

إعداداألساسييفالكتابادلدرسي.(ب

.تطويرادلنهجيةاللغةالعربية.(ج

.طريقةتعليماللغةالعربية.(د
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2001), h. 222. 



45 
 

عرضالبياانت .2

يفىذاالبحث،.،فإفاخلطوةالتاليةلعرضالبياانتتقليصالبياانتمث

اإلطاركخلصعرضالبياانتيف.البياانتادلقدمةيفشكلنصسردم

:فيمايليالنظرم

 مموقعالكتابادلدرس.(أ

 أسسإعدادالكتاب.(ب

 يدادلدرسياجلكتاب.(ج

 موادالتدريساللغةالعربية.(د

2013هنجيةسنةدلةعلميةكجو.(ق

ستنتاجالا .3

منستنتاجالا.كاإلصدارستنتاجالابعدمجعالبياانتمثعمليةالتاليةىي

الكاملكستنتاجالاادلرحلةاألذلليستكاضحة،مثارتفعإذلالتفصيلمن

يفىذاالبحثيتممنخالؿاإلجابةعلىالتحديدستنتاجالاحصل.الدقيق

 :البحثالتالية

.عرضادلوادالتعليميةالواردةيفالكتبادلدرسية.(أ
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.االختياركالتدرجكالعرضكالتكرارالواردةيفالكتابادلدرسي.(ب

.ادلطابقةكتاباللغةالعربيةلنظريةكتابةالكتابالدراسياجليد.(ج

حصلادلعلوماتاجلديدةيفشكلمزاايكنقائصمنكتابستنتاجالابعد

للصفالثامنابدلدرسةالثانوية2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجواللغةالعربية

لوزارةالشؤكفالدينية

صحة البياانت  . ه

التثليثىواالسلوبالذميستخدـبياانتشيءآخرلغرضفحصأكعلى

.البياانتمنسبيلادلقارنة

أفاالستفادةالفحصطريقةدييزأربعةأنواعمنادلثلثاتعن(1978)دنزين

.نظريةاؿساليبكاحملققُتكاألكالبياانتصدرمنادل

البحثالنوعييتطلبالتثليثمصدرالبياانت:تثليثمصدرالبياانت .1

 .للحصوؿعلىالبياانتابلدرجةمنالثقةالدقيقة

 :،نوعافمناخلطواتالتاليةساليباألتثليث .2

التحققمندرجةالثقةيفنتائجالبحوثاكتساؼمعبعضطريقةمجع.(أ

 .البياانت
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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 .التحققمندرجةالثقةيفبعضمنمصدرالبياانتبنفسالطريقة.(ب

أممقارنةنتائجالعديدمنالباحثُتألغراضالتحقق:احملققُتتثليث.(ج

 .مرةأخرليفدرجةالثقةالبياانت

 .أماستخداـمنكلكجهاتالنظرلتفسَتالبياانت:ةنظرمتثليثاؿ.(د

الباحثة.الباحثةيفىذاالبحثاستخداـصحةالبياانتبتثليثمصدرالبياانت

 .استخداـمصادرالبياانتمنسلتلفالباحثوفالذينفعلوانفساألحباث
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الباب الرابع 

نتائج البحث 

 التعريف ابلكتاب  . أ

مننشرتواللغةالعربيةللصفالثامنابدلدرسةالثانويةكتابالطالبيفتعليم

علىحساب2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوادلستخدمةكزارةالشؤكفالدينيةؿ

كيتكوفىذاالكتاب.جاذبيةالتعلمالنشاطىادلستندعلىالقيمالدينيةكالثقافةالوطنية

منسبعةأبواب،كيفكلاببالكفاءةاجلوىريةكالكفاءةاألساسيةكمؤشراتالتعلم

ؼالتعلمكعلميةالتعلمكادلادةاألساسيةكالتقوًنكالزايدةكالألعادةكالتعاملبُتاكأىد

لكنيفتطبيقىذاالكتابيرجىللمعلمأفيوافقدبوىبةالدارس.تالميذاألستاذكاؿ

.كاألستاذكمصادرالتعلمكبيئتو

لديهمأربعمهاراتتالميذاؿالغرضمنتعلماللغةالعربيةيفادلدرسةالثانويةأف

لتحقيقاالستقراريفأربعادلهارات.أممهاراتاالستماعكالكالـكالقراءةكالكتابة

كمنادلتوقعأفيكوفأيضاأنصارادلهارةمنالعناصراللغويةللطالبأماألصواتك

.ادلفرداتكالًتاكيب
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 (Jakarta: Kemenag, 2014) , h. 1 
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ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةادلوادالتعليميةيفنظرةالعامةعن

2013: 

ادلفرداتكالعبارات .1

يتمكضعىذاالقسميفبدايةكلدرس،كنظرإتقافادلفرداتكالعباراتىي

لذلكىذاالكتابيتم.ادلفتاحاألكؿلفهمنصاحلواركالًتكيبكالقراءةكالكتابة

حىتيتمكنواقراءةادلفرداتكالعباراتكفهمادلعٌتبشكلتالميذاؿتدريب

كذلكابستخداـرلموعةمتنوعةمنكسائلاإلعالـ،دبايفذلككسائل.صحيح

اإلعالـالسمعيةكصوركسائلاإلعالـكاألسئلةادلتداكلةكالًتمجةبشكل

مثيتبعالتدريباتعلى.ادلفرداتكالعبارات25-20يفكلدرسىناؾ.مناسب

.ادلفرداتلإلنشاءكتقييم

احلوار .2

تالميذىذهادلوادالتعليميةبشكلاحلواريفاالقًتافمناثنُتأكثالثة

القدرةعلىاحلوارستتطورمهارات.ابستخداـأمنطاجلملةسينشأيفالًتكيب

.الكالـإذاتدعمهابيئةمواتيةيفادلدرسة
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 الًتكيب .3

كدرسمعاخلطواتاإلستقرائيةأك.موادالًتكيبمقدـيفالعمليةكالوظيفية

.مثيتبعالتدريباتعلىالًتكيبلإلنشاءكتقييم.السياقيةأكاجلمعبينهما

 القراءة .4

موادالقراءةىيعرضادلفرداتاليتمتتقدديهايفجزءادلفرداتكالعبارات

يبدأالتعلممعاألسئلةادلتداكلةعنزلتولالقراءةابلشكلالعاـك.ابألمناطاجلمل

.تليهازلاكاةنشاطالتعلمكيتناكبوفالقراءةكفهمموادالقراءةكطريقالًتمجة

مثالتدريباتعلى.عالكةعلىذلك،ديكنالتعلمأيضاأفيسبقهاالقراءةالصامتة

 .ادلفرداتلإلنشاءكالتقييم

 الكتابة .5

كيتمىذاالنشاطيفشكلاإلنشاءادلوجوكيهدؼإذلتعزيزالتمكنمن

شكلالكلمةأكبناءاجلملةكادلفردةادلستفادةيفالًتكيبكالقراءةمنالدرس

لتوفَتالوقت،بعضأككلادلادةالكتابةديكنالقياـهبا.ادلعينةكغَتىامنقبل

،بشكلتالميذاؿحبثنتائجاألعماؿمن.كالواجباتادلنزليةتالميذاؿمنقبل

.فردمأكرلموعاتذلكمفيدلتحقيقأىداؼالتعلم
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 للصف الثامن 2013ة علمية منهجية سنة بوجهاللغة العربية حمتوى كتاب  . ب

 ابدلدرسة الثانويةلوزارة الشؤون الدينية

للصفالثامن2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوحيتولكتاباللغةالعربية

ابدلدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينيةعلىسبعةأبوابكيفكلاببيشتملعلىاحلوار

:كذلكالبابكماتلي.كالًتكيبكالقراءةكالكتابة

ادلهاراتادلفرداتكالًتاكيبادلوضوعالباب
اللغوية

.نصف،ربع،ثلث،دقائق:ادلفردةالساعةاألكؿ
.مجلةاألسئلة:الًتكيب
كمالساعةاآلف؟:ادلثل

احلوار
القراءة
الكتابة

يومياتنايفالثاىن
ادلدرسة

كتابالرايضيات،كتابالعقيدة:ادلفردة
.كاألخالؽ،كتابالفقو،اخل

عائشةتقرأ:ادلثل.اجلملةاالمسية:الًتكيب
القرأف

يدرسأمحدالتاريخ:ادلثل.كاجلملةالفعلية

احلوار
القراءة
الكتابة

يومياتنايفالثالث
البيت

.انـ،استيقظ،السرير،فرشة،اخل:ادلفردة
أان،ىو،ىي،أنَت:الضمائرللمفرد:الًتكيب

ضلن،ىم،ُىنَّ،أننْػُتْم،أننتَّ:الضمائرللجمع

احلوار
القراءة
الكتابة

مدرس،فالح،ابئعة،مهندس،طبيب،:ادلفردةادلهنةالرابع
.شرطي،اخل
.فعلمضارع+أف+فعلمضارع:الًتكيب

احلوار
القراءة
الكتابة
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.أحبأفأقرأالقرآف:ادلثل
الالعبوفاخلامس

الرايضيوف
.كرة،ادلرعى،الالعب،األرض،اخل:ادلفردة
.فعلمضارع+ِؿ/َلنْ/أف:الًتكيب
َلْنأْذَىَبإذلأممكاف:ادلثل

أِلَُشاِىَدادلباراة

احلوار
القراءة
الكتابة

سعاؿ،زكاـ،صداع،مغص،كجع:ادلفردةادلهنةالطيبةالسادس
.األسناف،اخل

فعلادلاضى:الًتكيب
قَػرَأَ،َكَتَب،َشَعَر:ادلثل

احلوار
القراءة
الكتابة

.حبوب،أقراص،الصيدرل،الدكاء،اخل:ادلفردةالتداكمالسابع
ادلصدر:الًتكيب
َكَتَبَيْكُتُبِكَتابَةن:ادلثل

احلوار
القراءة
الكتابة



 للصف 2013ة علمية منهجية سنة بوجهاللغة العربية منوذج ادلادة يف كتاب . ج

الثامن ابدلدرسة الثانويةلوزارة الشؤون الدينية 

الدرس السابع 

التداوي 

ادلفردات والعبارات  

الصيدلية–ِمْلَعَقة–َدَكاءَساِئل–قُػْرصجأَقْػرَاص–َحبَّةجُحبُػْوب–َدَكاءجأَْدِكيَة

–سيارةاإلسعاؼ–صيدرل– –آسف،الدكاءغَتموجود–ثالثةمراتيفاليـو
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أتخذادلصابإذل–سقطالرجلعلىاألرض–ركبالسيارة–آخذالدكاء

–أصابتالكرةيفعينها–ادلستشفى !!أريدالشفاءحاالن

تدريبات على ادلفردات 

!اخًتادلناسبشلابُتالقوسُت

 (الصيدلية–ادللعب–ادلستشفى).لعبادةصديقناادلريض...ذىبناإذل .1

َكاء-قُػْرصناكاحدة–َحبَّةكاحدة).،يفكلمرةِمْلَعَقةكاحدة...أخذُت .2 الدَّ

 (الَساِئل

 (عظيم–آسفاحلمدهلل).تتحسنحاليت...! .3

 (أدلو–شفائو–دكائو).يفادلستشفى...يشكوادلريضمن .4

–غَتموجودة–موجودة).يفىذهالصيدلية...آسف،بعضاألدكية .5

(كثَتة

احلوار 

!أجراحلواركماجرلبُتالصيدليةكبُتالرجلفيمايلى

ىلعندكمىذهاألدكيةالثالثة؟:ادلريض

.الدكاءاألكؿموجود،حبةكاحدةقبلالنـو:الصيدرل
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كالدكاءالثاين؟:ادلريض

.كالدكاءالثاينموجود،ثالثحباتيوميابعداألكل:الصيدرل

كالدكاءالثالث؟:ادلريض

 .آسف،غَتموجوداآلفديكنأفتشًتبومنالصيدليةاألخرل:الصيدرل

الرتكيب 

Pada kolom di bawah ini, tampak tiga bentuk kata, yaitu bentuk (1), 

bentuk (2), dan bentuk (3). 

Bentuk (1) adalah (الفعلادلاضى) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu kata 

kerja yang menunjukkan perbuatan pada masa lampau. 

Bentuk (2) adalah (الفعلادلضارع) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu 

kata kerja yang menunjukkan perbuatan pada masa sekarang atau masa akan 

datang atau menunjukkan kebiasaan. 

Bentuk (3) adalah (ادلصدر)  atau “kata kerja yang dibendakan”, yaitu kata 

yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat pada waktu tertentu. 

Jadi, (ََكَتب) = telah menulis, (َُيْكُتب) = sedang/akan menulis atau 

kebiasaan menulis, sedangkan  (ِكَتابَة) tulisan, demikian juga kata-kata yang lain. 

ادلصدر الفعل ادلضارع الفعل ادلاضى 
ِكَتابَةَيْكُتُبَكَتَب
ِقرَاَءةيَػْقرَأُقَػرَأَ
َذَىابَيْذَىُبَذَىَب
َعَمليَػْعَمُلَعِمَل
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طَْبخَيْطُبُخطََبَخ
َصالةُيَصلِّىَصلَّى
ِإرَاَدةيُرِْيُدأَرَاَد
 َأَحبَّ ُحّبحيُِبُّ
ادَْيَافيُػْؤِمُنآَمَن
ِاْسِتَماعَيْسَتِمُعِاْسِتَمَع

 

مصدر = الفعل ادلضارع + َأْن 

 

 َأْفتَػْلَعَبالُكرَةاليـو
 َنْسِطْيعُ

 َأْفأَقْػرَأَالقرآف
 أُرِْيدُ

 ِقرَاَءَةالقرآف ِلْعَبالُكرَةاليـو
 َأْفيُػْؤِمُنوااِبهلل

ُبَعَلْيِهمْ  جيَِ
 َأْفَيْطُبَخالطعاـالعريب

 َأمْحَُدحيُِبُّ
 طَْبَخالطعاـالعريب اإِلدْيَاَفاِبهلل

تدريبات على الرتكيب

!حوؿكمايفادلثاؿ

(...أفتتناكؿ...).تريدالطالبةتناكؿالفطوراآلف

.تريدالطالبةأفتتناكؿالفطوراآلف=

(....أفأركب...).أحبركوبالسيارةإذلادلدرسة .1

 (..أفتطبخي...)ىلتستطيعُتطبخالطعاـبنفسك؟ .2
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 (...أفأتكلم...).أفضلالتكلمابللغةالعربيةيفادلدرسة .3

 (..أفيستمع...).جيبعلىالطالباالستماعإذلكالـادلدرس .4

(...أفآُخَذ...)ىلديكنأخذىذهاألدكيةمرةكاحدة؟ .5

القراءة 

زايرة يف ادلستشفى 

(أ)

اببالغرفةرقمعشرةيفالدكر–أكال–فتحنا.ذىبناإذلادلستشفىلزايرةبعضادلرضى

كقدربسنتحالتواآلف،.الثاين،فوجدانأمحد،كىومصابابدلغصكاإلسهاؿ

 .كاحلمدهلل

اببالغرفةرقمتسعةيفالطابقالثاين،فوجدانإبراىمكىويشعرأبدل-اثنيا–مثفتحنا
.يفظهرهكرجلواليسرل

(ب)

الثالاثءادلاضىرجعتمنادلدرسة:حكىإبراىمعنسقوطومناحلافلة يفاليـو

كاذبهتإذلزلطةاحلافالت،ككقفتأماـاحملطةكانتظرتطويال،كأخَتناكصلت

ا،فقفزتككقفتيفالسلم ربركتاحلافلةبسرعةفانزلقت.احلافلةكىيمزدمحةجدن
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مثفحصٌت.جاءتسيارةاإلسعابكأحذنيتإذلادلستشفى.كسقطتعلىاألرض

:الطييبقائالن

.ليتٍتدلأركباحلافلةادلزدمحة:قاؿإبراىم

 (ج)

ككانتىي.اببالغرفةرقمتسعةيفالطابقالرابع،فوجدانزينب-اثلثا–مثفتحنا

شعرتزينبأبدلشديد.لعبتكرةالسلةمعزميالهتا،فأصابتهاالكرةيفعينهااليسرل

جيبعليها.أبدل،كلكنعينهااليمٌتتدمعقليالن-احلمدهلل–كاآلفالتشعر.يفعينيها

.اآلفاالسًتاحةحىتيتمالشفاء

.الصحةاتجعلىرؤكساألصحاءاليعرفوإالادلرضى:قاؿأحداحلكماء

تدريبات على القراءة 

!كفقالنصالقراءة(خ)أكاخلطأ(ص)اخًتالصحيح(1)تدريب

 .ذىبالطالبإذلادلستشفىللعالج(خ/ص) .1

 .أمحدعندهأدليفمعدتة(خ/ص) .2

 .انزلقإبراىمكسقطمناحلافلة(خ/ص) .3

 .إبراىممصابدبرضشديد(خ/ص) .4
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 .رببزينبأفتلعببكرةالسلة(خ/ص) .5

!أجبعناألسئلةاآلتية(2)تدريب

 دلاذاذىبالطالبإذلادلستشفى؟ .1

 منادلريضيفالدكرالثاين؟ .2

 ىلكصلإبراىمإذلبيتوبسالمة؟ .3

 دلاذسقطإبراىممناحلافلة؟ .4

 كيفكصلإبراىمغلىادلستشفى؟ .5

 ماذاأصابزينب؟ .6

دلاذاجيبعلىادلرضأفيسًتيح؟ .7

الكتابة 

!رتبالعباراتاآلتيةابتداءمنادللونةلتكوففقرةكاملة:تدريب

لزايرةأخي-رقمسبعةيفالدكرالثالث-ذىبتإذلادلشتسفى–امسوخليل .1

فوجدت–ىومصابابدلغصكاإلسهاؿ–كصلتإذلاببالغرفة–ادلريض

 .األخخليل
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كىي–ذىبإلياسإذلزلطةاحلافالت–لينتظراحلافلة–كقفأماـاحملطة .2

ا مثكصلت–كسقطعلىاألرض–كربركتاحلافلةبسرعة–مزدمحةجدن

.قفزإلياسإذلسلماحلافلة–فانزلقإلياس–احلافلة

 2013ة علمية منهجية سنة بوجه كتاب اللغة العربية واد التعليمية يفاملحتليل . د

 للصف الثامن ابدلدرسة الثانوية لوزارة الشؤون الدينية

للصفالثامن2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجواللغةالعربيةكتاببعدأفشرح

يفالتعليميةربليلادلوادتكصفة،فإفالباحثدرسةالثانويةلوزارةالشؤكفالدينيةدلاب

:أسئلةالبحثاإلجابةعلىىيكىذهادلناقشة.الكتاب

زلتوايتالكتبادلدرسية .1

نظمةدلطابقةمناألكابميةعليفاؿقيقةحلبادلدرسيتتعلقابازلتوايتالكت

.اجملتمعأكاألمةادلعتمدعلىالقائمة

:كماكردتيفالكتاب.ىيكفقاابحلقيقةيفالعلميةباالكتيفىذازلتوايت

 .(مجلةامسية) yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut (مجلة) .1
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 yang di awal kalimat berupa fiíl yang didahulukan, sedangkan (مجلة) .2

pelakunya berada setelah fiíl, maka dinamai (مجلةفعلية).57
 

:يفالعلميردالنظريةيفكتاباآلخر

.اجلملةاالمسيةتعريفهااليتتبدأابسمسواءكافامساصرحياأكمؤكالابلصريح

اجلملةالفعليةتعريفهااليتتبدأبفعلسواءكافماضياأكمضارعاأكأمراأكاسم

.فعل

ادلعتمدعلىنظمةالقائمةدلطابقةمناألابىيكفقاباالكتيفىذازلتوايت

:كماكردتنصالقراءةيفالكتاب.اجملتمعأكاألمة

زايرة يف ادلستشفى 

اببالغرفةرقمعشرة–أكال–فتحنا.ذىبناإذلادلستشفىلزايرةبعضادلرضى

كقدربسنتحالتواآلف،.يفالدكرالثاين،فوجدانأمحد،كىومصابابدلغصكاإلسهاؿ

.كاحلمدهلل
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.ص(2008األزىرل،:اجلول)أكضحادلناحجيفمعجمقواعداللغةالعربيةأغوسصاحباخلَتين،
4

5نفسادلرجع،
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:يفاحلديثقاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص

إذاعادالرجلأخاهادلسلممشىيفخرافةاجلنةحىتجيلسفإذاجلسغمرتوالرمحة،"

فإفكافغدكةصلىعليوسبعوفألفملكحىتديسي،كإفكافمساءصلىعليو

."سبعوفألفملكحىتيصبح

 دقةالتغطية .2

دقة.يستنددقةادلوادالتعليميةتغطيةزلتوايتتتعلقاتساعكعمقاحملتول

.تتميزبوجودادلوادالتعليميةكاألمثلةكالتدريباتالتغطية

للصفالثامنابدلدرسة2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربية

:التاليةدقةالتغطيةمتوافقةبالثانوية

مصدر = الفعل ادلضارع + َأْن 
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1/236:صفحة/ ،جزءادلكتبةالشاملة

 َأْفتَػْلَعَبالُكرَةاليـو
 َنْسِطْيعُ

 َأْفأَقْػرَأَالقرآف
 أُرِْيدُ

 ِقرَاَءَةالقرآف ِلْعَبالُكرَةاليـو

ُبَعَلْيِهمْ َأْفيُػْؤِمُنوااِبهلل  َأمْحَُدحيُِبُّ َأْفَيْطُبَخالطعاـالعريب جيَِ
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تدريبات على الرتكيب

!حوؿكمايفادلثاؿ

(...أفتتناكؿ...).تريدالطالبةتناكؿالفطوراآلف

.تريدالطالبةأفتتناكؿالفطوراآلف=

(....أفأركب...).أحبركوبالسيارةإذلادلدرسة. (1

 (..أفتطبخي...)ىلتستطيعُتطبخالطعاـبنفسك؟. (2

 (...أفأتكلم...).أفضلالتكلمابللغةالعربيةيفادلدرسة. (3

 (..أفيستمع...).جيبعلىالطالباالستماعإذلكالـادلدرس. (4

(...أفآُخَذ...)ىلديكنأخذىذهاألدكيةمرةكاحدة؟. (5

 ادلواداالمتصاص .3

التعليميةفيمايتعلقسهولةادلوادالتعليميةلتكوفمفهومةمنقبلادلواداالمتصاص

:عرضالتاليةمنادلوادالتعليميةيفكتاباللغةالعربيةليتمربليلها.الطالب
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 طَْبَخالطعاـالعريب اإِلدْيَاَفاِبهلل
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َيةاجلُْمَلة الِفْعِلَيةاجلُْمَلةااِلمسِْ

يدرسالدرسالديٍتالطالب

يرجعإذلالصفمرةاثنيةادلدرس

يعملالواجبادلنزرلأمحد

ينتهييفالساعةاخلامسةلعب الكرة

الدرسالديٍتالطالبيدرس

إذلالصفمرةاثنيةادلدرسيرجع

الواجبادلنزرلأمحديعمل

يفالساعةاخلامسةلعب الكرةينتهي

تدرسالدرسالديٍتالطالبة

ترجعإذلالصفمرةاثنيةادلدرسة

تعملالواجبادلنزرلفاطمة

ينتهييفالعاشرةكالنصفاالسرتاحة

الدرسالديٍتالطالبةتدرس

إذلالصفمرةاثنيةادلدرسةترجع

الواجبادلنزرلفاطمةتعمل

يفالعاشرةكالنصفاالسرتاحةتنتهي

أانأقرأالقصة

ضلننستعَتبعضالكتب

أقرأالقصة

نستعَتبعضالكتب

 

اجلُْمَلة
(kalimat) 

 

الِفْعِلَيةاجلُْمَلة
(dimulai dengan fi’il/perbuatan) 

 

َيةاجلُْمَلة ااِلمسِْ
(dimulai dengan isim/mubtada) 
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 .(مجلةامسية) yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut (مجلة) .1

 yang di awal kalimat berupa fiíl yang didahulukan, sedangkan (مجلة) .2

pelakunya berada setelah fiíl, maka dinamai (مجلةفعلية). 

3. Pada umumnya susunan (مجلةفعلية) tidak terdapat dalam konstruksi 

kalimat bahasa Indonesia.  

Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama, seperti 

berikut.
63

 

Pak guru kembali lagi ke kelas يرجعإذلالصفمرةاثنيةادلدرس 

Pak guru kembali lagi ke kelas إذلالصفمرةاثنيةادلدرسيرجع  

Kita meminjam beberapa buku ضلننستعَتبعضالكتب 

Kita meminjam beberapa buku نستعَتبعضالكتب 



:ربليلمنعرضادلواد

 خلطواتالسياقيةادلوادالتعليميةادلقدمةمنطقيااب.(أ

 ادلوادالتعليميةمرتبةيفمنهجية.(ب
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مالحظة
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البياانتكاجلداكؿاليتتسهلعلىفهمالدركس.(ج  الرسـو

 استخداـاللغة .4

مصطلحاألجنبيةيف،كلكناللغةالعربيةلغةفصحىاللغةادلستخدمةيفكتاب

:عرضادلوادابللغةاإلندكنسيةاليتدليردذكرىامعٌت،مثال

"bentuk ( مصدر-فعلمضارع-ماضىفعل ) dari tsulasi adalah bersifat 

”.atau irreguler (مساعي)
64

 

.دليوضحمعناىاحىتيتمكنالطالبصعبةللفهممنوirregulerادلصطلح

ظهرأكالتعبئةكالتغليفادل .5

يفالكتابادلدرسياجليددلساعدةالتعبئةكالتغليفىناؾحاجةللظهورأك

التعبئةالتحليلالتارللظهور.الطالبعلىفهمادلوادالتعليميةللغةالعربية

للصفالثامن2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجواللغةالعربيةيفكتابكالتغليف

:ابدلدرسةالثانوية

الركيةأكالنصعلىصفحةيفالكتابالكثيفةجداحبيثالطالب.(أ

 .ليسواالتعبكادلللالقراءة
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يفالكتابىناؾأمجزءخاؿمنالصحفةحبيثديكنالطالب.(ب

 .تقدًنادلالحظاتاخلاصة

البياانتلتسهيلالطالبيففهم.(ج الكتابعرضاجلداكؿكالرسـو

 .الدركس

.الكتابتستخدـنظاـالًتقيمالصحيحكادلتسقةجلميعادلوادالتعليمية.(د

التوضيح .6

التوضيحيةيفكتاب 2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجواللغةالعربيةالرسـو

.ىيجذابةجداكتساعدالطالبلفهمزلتوايتوللصفالثامنابدلدرسةالثانوية

:مثال.اليتتعرضالصوركفقامنهاالعباراتاخلاصةيفموادادلفرداتك



 العقيدةكاألخالؽكتابالفقوكتابالرايضياتكتابالعربيةكتاباللغة
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االجتماعي  كتاباللغةاإلصلليزيةكتابالقرآفكاحلديثكتاباللغةاإلندكنيسيةةكتابالعلـو

 

 

 

 

الطبيعيةكتابالعلـوكتاباتريخاحلاضرةاإلسالمية  

 اكتماؿادلكوانت .7

ادلكوانتالرئيسيةكادلكوانتالتكميليةك:ادلوادالتعليميةذلامنثالثةعناصر

ةعلميةبوجواللغةالعربيةالتحليلمنكتاب.ادلكوانتالتقييممننتائجالتعلم

:التاليةللصفالثامنابدلدرسةالثانوية2013منهجيةسنة

ادلوادالتعليميةنفسهاتتكوفمنستةفصوؿ:ادلكوانتالرئيسية.(أ

كالفصوؿالفرعيةىيادلفرداتكالعباراتكاحلواركالًتكيبكالقراءة

 .كالكتابة
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يتكوفمنزبصيبادلادمكادلناىجالدراسيةك:ادلكوانتالتكميلية.(ب

 خطةالدرسكدليلالدراسةكاخل

 .يتكوفمنادلسألةأكاالختبار:ادلكوانتالتقييممننتائجالتعلم.(ج

 باص الكتائنقمزااي و . ه

مزاايالكتب .1

للصفالثامن2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجواللغةالعربيةكتابمزااييف

:التاليةابدلدرسةالثانوية

التوضيحيةاليتتعرضيفكل.(أ فصلالدرسىناؾالعديدمنالرسـو

كىذايساعدبشكلكبَتالطالبعلىفهمكتذكر.ادلفرداتاجلديدة

.كلتحفيزالطالبعلىتعلمالعربيةدائماادلفردات

يفالكتابىناؾالعديدمنالتدريباتاليتزبتلفيفالصعوبةحبيث.(ب

 .ديكنتدريبالطالبعلىحاؿادلشاكليفتعلمالعربية

ادلوادالًتكيبقدمتابجلدكؿالذمحيتولأمثلةحىتيتمكنالطالب.(ج

 .لفهمبسهولة

باصالكتائنق .2
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للصفالثامن2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةصيفائنق

:التالية

كلذلكالطالب.يفالكتاباليقدـمذكرةخاصةللمفرداتالصعبة.(أ

 .يشعرصعبةلتعلمبشكلمستقل

.اليزاؿىناؾبعضادلصطلحاتاألجنبيةاليتاليتمشرحمعناىا.(ب

ألف.السمعيةعلىكجوالتحديدادلواددلتقدـيفادلهاراتاإلستماع.(ج

كسائلالسمعيةديكنربفيزالطالبعلىالتعلملالستماعأكثرعمقا

.كتعويدىمعلىمساعكالـالعرب
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

اخلالصة  . أ

ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربيةبعدربليلادلوادالتعليميةيف

:كجدتاخلالصةالتارلللصفالثامنابدلدرسةالثانوية2013

اليتمجعتهاكزارةالشؤكفكتاباللغةالعربيةللصفالثامنابدلدرسةالثانوية.1

التعلممنادلنهجيةسنة.2013الدينيةلتنفيذادلنهجةسنة 2013مفهـو

يشتملالكتاب.عرضتيفالثالثةجوانبىيادلواقفكادلعرفةكادلهارات

علىغرضتعلماللغةالعربيةىوأفالتالميذلديهمأربعمهاراتىي

.اإلستماعكالكالـكالقراءةكالكتابة

للصفالثامنابدلدرسة2013ةعلميةمنهجيةسنةبوجوكتاباللغةالعربية.2

كزلتولالكتبادلدرسية:كتابادلدرسياجليدمناجلوانبالتاليةالثانويةىو
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ادلظهرأكالتعبئةكالتغليفكاستخداـاللغةكادلواداالمتصاصكدقةالتغطية

.اكتماؿادلكوانتكالتوضيحك

:التاليةىذاالكتابمزااييف.3

التوضيحيةاليتتعرض.(أ يفكلفصلالدرسىناؾالعديدمنالرسـو

كىذايساعدبشكلكبَتالطالبعلىفهمكتذكر.ادلفرداتاجلديدة

.ادلفرداتكلتحفيزالطالبعلىتعلمالعربيةدائما

يفالكتابىناؾالعديدمنالتدريباتاليتزبتلفيفالصعوبةحبيث.(ب

 .ديكنتدريبالطالبعلىحاؿادلشاكليفتعلمالعربية

ادلوادالًتكيبقدمتابجلدكؿالذمحيتولأمثلةحىتيتمكنالطالب.(ج

 .لفهمبسهولة

:نقائصالكتابالتالية.4

كلذلكالطالب.يفالكتاباليقدـمذكرةخاصةللمفرداتالصعبة.(أ

 .يشعرصعبةلتعلمبشكلمستقل

.اليزاؿىناؾبعضادلصطلحاتاألجنبيةاليتاليتمشرحمعناىا.(ب

70 
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ألف.يفادلهاراتاإلستماعدلتقدـادلوادالسمعيةعلىكجوالتحديد.(ج

كسائلالسمعيةديكنربفيزالطالبعلىالتعلملالستماعأكثرعمقا

.كتعويدىمعلىمساعكالـالعرب



اإلقرتاحات . ب

:أماابلنسبةاإلقًتاحاتاليتديكنأفتعطىالباحثةيفىذاالبحث

للمفرداتالصعبةحبيثديكنللتالميذبنبغيأفتوفرالكتابمذكرةخاصة .1

 .تعلمبشكلمستقل

ينبغيتوفَتادلوادالسمعيةدلهاراتاإلستماعحبيثيشعرالتالميذدكافع .2

 .كاعتادكاكلماتمناللغةالعربيةالناطقُتهبا
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