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Judul Skripsi : Analisis Buku Ajar “ad-Durus al- ‘Arabiyyah Tingkat Pemula 

Bagian Kedua” Karya Syaikh Mushthafa al-Ghalayaini 

 Kesuksesan belajar mengajar tidak terlepas dari kehadiran buku ajar. Oleh 

karena itu, buku ajar haruslah tersusun dengan baik dan sesuai. Penyusunan materi 

ajar merupakan bagian terpenting, khususnya dalam penulisan materi ajar tata 

bahasa Arab yang digunakan dalam pembelajaran. Karena hal itu sangat 

berpengaruh terhadap pemahaman siswa dan ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa buku ajar bahasa Arab 

ad-Durus al-Arabiyyah Tingkat Pemula Bagian Kedua karya Syaikh Mushthafa 

al-Ghalayaini dari segi penyajian, isi, dan metode penyajian materinya dan 

sudahkah buku ini sesuai dengan penyusunan buku ajar yang baik. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi deskriptif dimana 

dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis isi dan hasil dari 

penelitian ini berbentuk kata-kata (deskriptif). Adapun pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik dokumentasi.  

Setelah melakukan penelitian terhadap buku ajar bahasa Arab ad-Durus 

al-Arabiyyah Tingkat Pemula Bagian Kedua karya Syaikh Mushthafa al-

Ghalayaini ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa penyajian buku ini baik dan 

sesuai untuk tingkat pemula, isi buku terdiri dari 43 judul materi mengenai kaidah 

nahwu dan tiap materi terdiri dari contoh, penjelasan kaidah dan latihan-latihan. 

Materi tersebut disajikan dengan metode istiqra-iyyah (metode induktif) yaitu 

memaparkan kaidah dari contoh yang ada. Dan buku ini sudah sesuai dengan 

kriteria penyusunan buku ajar yang baik. 
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 املختصر

      ذوحفين موّدة : االسم
 12111541:  الرقم األساسي

 والتدريس علوم الرتبية والتعليم:  الكلية
 تدريس اللغة العربية:  الشعبة

 ،املاجستري سالم الدينالدكتور :  املشرف األول
  لوبيس،املاجستري حلم الدينس و الدكتورند:  املشرف الثاين
 " اجلزء الثاين الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية" درس حتليل كتاب : املوضوع 

   الشيخ مصطفى الغالييينأتليف    

ولالل،، كتااب . التعليم غري منفصل حبضور كتااب الادرسو إّن جناح عملية التعلم   
إعاااداد ماااواد اللغاااة العربياااة يف  ف. أن يكاااون مصااامما بشاااكل جياااد ومناسااا الااادرس ينبغاااي 

الدرس كان أهّم اجلزء خصوصا يف كتاباة ماواد قواعاد اللغاة العربياة الاد اسات دم   ابكت
 .حتقيق أهداف التعليميف التعليم، ألنه مؤثر جّدا على فهم الطلبة و 

اجلاازء  الاادروس العربيااة للمرحلااة اإلبتدائيااة"كتاااب درس ملعرفااة  هاالا البحااث يهاادف 
احملتاااوى وطريقاااة و انحياااة التقااادمي ، التحليااال عااان الشااايخ مصاااطفى الغاليياااينأتلياااف " الثااااين

 .مناسبه مبعيار إعداد كتاب الدرس اجليدو عرض املاّدة 

حتليل احملتوى وقام  الباحثة بتحليل البياانت ابست دام تقنياات هلا البحث هو 
الباحثااة مج مجااع البياااانت هااي الطريقااة  اساات دم والطريقااة الّاا   .حتلياال احملتااوى الوصاافي

 .الوثيقية أو الدراسة املكتبية



الكتاااب  تقاادمي أنّ بعااد القيااام بوصااف وحتلياال الكتاااب قاماا  الباحثااة ابسااتنتاج  
درسااا عااان القواعاااد  41حمتااوى الكتااااب عتااو  علاااى و  للمرحلااة اإلبتدائياااةجيااد ومناسااا  

ا الكتاااب موضااوع علااى الطريقااة هاالو . النحويااة، ولكاال درس األمثلااة والقواعااد والتمرينااات
  .اإلستقرائّية يف عرض املواد التعليمية وهي است راج القواعد من األمثلة

 
      املشرف الثاين  
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 الباب األّول

 املقّدمة

 خلفية البحث . أ

أ  اللغة  1هي الكلمات الد يعرب هبا العرب عن أغراضهم،اللغة العربية 

وابإلضافة إىل اللغة . لالتصال( اللغة األمّ )املست دمة من العرب واملناطق احمليطة هبا 

ا قال هللا تعاىل يف صورة الشعراء، كم(. القرآن الكرمي)العربية هي لغة الكتاب املقدس 

 : 192-195ية اآل

   
    

    
   

   
   

لغة العريب، هم يتكّلمون ويّتصلون ابللغة هّّنا ت ابللغة العربية ألاياآلنزل  هله 

 .القرآن الكرميونبيّنا الكرمي عريّب الل  ميل، املعجزة الكبرية وهي . العربية

مطال  الديين للمسلمني يف مجيع أحناء العامل، فبالطبع هي لغة اللغة العربية و 

ن واطين العرب أعظم أمهية ملئات ماليني املسلمني يف مجيع أحناء العامل، سواء كانوا م

 .وغريهم

                                                           
 27. ، ص( 2511دار السالم،: بريت)جامع الدروس العربية مصطفى الغالييين،  



القرآن الكرمي فحس  أو لغة الرتاث، بل هي الفصحى مل تكن لغة فإن العربية 

وسيلة اتصال فّعال بني أبناء العربية يف ش  أحناء الوطن العريب ومع طابعها اخلاص ح  

طبهم نطقا يف حمافلهم وخ: اآلن ما زال رمزاً موحدا للعامل اإلسالمي والعريب، هبا يتواصلون

ومراسالهتم، ويف جمال التعليم واإلعالم والقضاء واملرافعات وغريها، وهبا يكتبون هبدف 

  2.التعبري واإلبداع وهبدف التواصل أيضا

أّن  اللغة العربية القياس يف وذكر الدكتور دمحم حسن عبد العزيز كاملقدمة يف كتابه 

حية فتية ح  اليوم، واحتفظ   الفصحىالعربية املستشرقني إعجاهبم ابستمرار كثريا من 

-ان  جبماهلا وكماهلا مع تعاق  األزمان وتطاول اخلطوب، وقد مرت أبزمان طويلة، ك

، وواصل  طريقها يف ضعف فرتة، ولكن حيويتها كان   يةممتلئة حيو  -يف عصور هبائها

 1.كامنة فيها، وحني هّنض  من ضعفها عادت

اللغة العربية الفصحى وقد تواجه اللغة  الواقع، إن نقصان العرب وغريهم يف اتقان

العربية كما قال عبد الصبور شاهني أن . العربية حتدايت خطرية، منها بسب  العوملة

وأول . تواجه جبملة من التحدايت الد تعاين من أجلها نوعا من العزلة عن احلياة اللغوية

هله التحدايت عزلة اللغة عن االستعمال العام، حيث حل  اللهجات العامية حملها، 

ونتج عن ذل، نشوء جمموعة اللهجات . وأخلت مكاهّنا يف ألسنة الناطقني العرب

                                                           
 
 17. مصطفى الغالييين، املرجع السابق، ص 
  9. ، ص( 1995العريب،دار الفكر : القاهرة)يف اللغة العربية  القياس، دمحم حسن عبد العزيز 1



والكثري من املهيمنني على مقاليد . احمللية، الد ختتلف من بلد آلخر داخل القطر الواحد

ال يدركون أبعاد العوملة، وأن مدارس اللغات تتفشى يف  السلطة يف العامل الثالث

 4.اجملتمعات النامية لتغيري ألسنة الشعوب وحماربة اللغات احمللية

هلا العرض هو التحد  اخلطري لعامل التعليم والرتبية بسب  تصفيات بعض 

   اللغوية بينما يف مدارسهميقواعد النحوية وأقّل االهتمام يف است دام األسالال

ومؤسساهتم الدراسية يست دمون ويدرسون ويتعّلمون كت  درس النحو ابللغة العربية 

 .الفصحى ح  تعّلم النحو غري فعالة بشكل عام

والنحو . وعند أمحد هامشي، النحو لغًة هو القصد واجلهة واملقدار واملثل والّشبه

حصل  برتكي  اصطالحا هو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية الد 

تل، األصول عفظ الّلسان عن  ومبراعاة. بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما

 5.اخلطأ يف الّنطق ويعصم القلم عن الزّلل يف الكتابة والتحرير

ابلّنسبة ذل، التعريف، فالواضح أّن علم النحو هو العلم الل  يبحث عن تعيني 

إذن، علم النحو يهدف لرتكي  .  اجلملةأحوال وحركات أواخر الكلمات لرتكي  يف

 .قواعد اللغة العربيةب ةت املست دمة يف اإلّتصاالت مناسبالكلما

                                                           

 19. ،ص(ه1425وزارة املعارف، : الرايض) حنن والعوملةعبدالصبور شاهني،    

 7-6. ، ص( -دار الكت  العلمية،: بريوت) األساسية لّلغة العربية القواعداهلامشّى، السيد أمحد 5 
 



يرتّك  النحو لتسهيل الناس يف تعّلم اللغة العربية وهو املست دم لتفاد  األخطاء 

ت ألّن األخطاء ليس الصعواب. يف است دام اللغة العربية كوسيلة االّتصال كتابًة وشفهيةً 

الد يواجهها املستمع أو امل اط  يف فهم الرسالة فقط، ولكن أيضا تغيري املعين املقصود 

وللل، من الل  يعّلم ويتعّلم اللغة العربية فوج  عليه أن يفهم علم النحو . من املتكّلم

 .وعلم الصرف

أمحد فؤاد أفند  أّن تدريس قواعد اللغة العربية أ  علم شرح  وفيما يتعلق بلل،،

وقال أيضا، أّن قواعد اللغة ليس  . لنحو وعلم الصرف كالّدعم لتحقيق الكفاءة اللغويةا

 6.كون قادرة على است دام اللغة بشكل صحيح يف االتصاالتتل وسيلة لهدفة ب

ابالختصار، ميكن الّناس أن يرتّك  اجلمل يف اللغة العربية ويعنّي أواخر الكلمات 

أن يفهم اجلمل املعرّبة سواء كان  شفهية أو   لكّل مجلة بشكل صحيح وميكن أيضا

 . كتابة، وكالمها اباست دام علم النحو

جّدا للغة  دور علم النحو مهمّ  الفصحى هوعلم النحو ابللغة العربية  عّلقأما مت

  والقواعد اللغوية يسالابألمنتظمة ومناسبة  الفصحىألّن اللغة العربية الفصحى العربية 

وابلعكس، . فُيحتاج علم النحو الست دام اللغة العربية الفصحى(. القواعد النحوية)

للا، دور علم . ميةاإذا كان  اللغة املست دمة هي اللغة العيفيد يكون علم النحو ال 

ا  انطالقا من اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية، إذ. النحو متعلق أبحوال اللغة املست دمة
                                                           

6
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

2004), h. 82 



دور علم النحو، وإذا كان  اللغة العربية يتعّلم هبا  زادكان  اللغة العربية يتعّلم هبا كماال ف

 .ّمية، فنقص دور علم النحواغري منتظمة مثل اللغة الع

. التعليم غري منفصل حبضور كتاب الدرسالتعلم و  وجبان  ذل،، فإّن جناح عملية

جي  أن يكون  . بشكل جيد ومناس أن يكون مصمما وللل،، كتاب الدرس ينبغي 

ملعايري واملقاييس واملناهج الدراسية املطّبقة ح  أن يكون   ابوفقا  اكتاب الدرس صحيح

 .كتاب الدرس وسيلة فعالة للتعليم 

تدريس املواد  يالء اإلهتمام يف مناسبة طريقة ، ينبغي أيضا إذل،عالوة على 

هتماما ملبادئ تقدمي مواد اللغة العربية ستكون املواد الد ال تويل ا. التعليمية املقّدمة

 .يف حتقيق أهداف التعليممشكلة 

اللغة العربية يف كت  الدرس كان أهّم اجلزء خصوصا يف   التعليمية واداملوإعداد 

فهم الطلبة كتابة مواد قواعد اللغة العربية الد است دم  يف التعليم، ألنه مؤثر جّدا على 

 .وحتقيق أهداف التعليم

يستحق الست دامه يف التعليم أم ملعرفة هل كتاب الدرس  الستعراضفيحتاج ا

وللل،، ينبغي إجراء التحليل هللا كتاب درس اللغة العربية، هل كتاب الدرس . ال

ألّن دور كتاب الدرس مهّم جّدا وسيحّدد . أم ال، وغري ذل،التعليم مناس  أبهداف 



املادة يف كتاب الدرس خاطئة، فمعرفة الطال  سوف وإذا كان  . التعّلمصالحية تنفيل 

 .تكون خطأ أيضا

أتليف  العربيةالدروس عديدة ومتنّوعة منها كتاب  اللغة العربيةوكت  درس 

صا لطلبة املبتدئني هو كتاب درس قواعد النحو مكتوب خصو . غالييينالمصطفى  شيخال

اهية يف ضبط ماّدهتا الل  من إّن هلا الكتاب وضوح عبارهتا ودقّة متن. العرب وغريهم

 .شأهّنا أن يعطينا املعرفات والّنظرات العامة عن قواعد اللغة العربية

الدروس كتاب درس حتليل  "انطالقا ممّا سبق، فتبحث الباحثة حبثا حت  املوضوع 

يتكّون الكتاب . "أتليف الشيخ مصطفى الغاليني العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين

اجلزء الثاين من الكتاب ألّن فيه املادة عن  وتركز الباحثة هلا البحث ،أربعة أجزاءعلى 

األساسية يف تعّلم قواعد اللغة العربية أو القواعد النحوية الد بشكل عام تتم حتميلها 

 .أيضا يف كت  الّنحو األخرى

 حتديد البحث . ب

انطالقا اباملوضوع وخلفية البحث امللكورة فتحّدد الباحثة حبثها على املسئلة   

الدروس العربية للمرحلة كتاب درس كيف التقدمي واحملتوى وطريقة عرض املاّدة يف  

ومناسبه مبعيار إعداد كتاب الدرس  أتليف الشيخ مصطفى الغاليني اإلبتدائية اجلزء الثاين

 .اجليد



 أسئلة البحث . ج

 :املسئلة يف هلا البحث فهيصياغة 

أتليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاينكتاب درس ما هو   .1

 ؟مصطفى الغاليني

الدروس العربية كتاب درس كيف التقدمي واحملتوى وطريقة عرض املاّدة يف   .2

 ؟أتليف الشيخ مصطفى الغاليني للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين

أتليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاينكتاب درس هل   .1

 مبعيار إعداد كتاب الدرس اجليد ؟ مناس  مصطفى الغاليني

 أهداف البحث. د

 : هلا البحث يهتّم ابحلصول على األهداف الّتالية 

أتليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاينكتاب درس ملعرفة   .1

 .الغالينيمصطفى 

الدروس العربية كتاب درس ملعرفة التقدمي واحملتوى وطريقة عرض املاّدة يف   .2

 .أتليف الشيخ مصطفى الغاليني للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين

أتليف  الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاينكتاب درس ملعرفة مناس    .1

 .درس اجليدمبعيار إعداد كتاب ال الشيخ مصطفى الغاليني



 فوائد البحث. ه

 :اّما الفوائد الد ترجى من هلا البحث كما يلي

 ةناسباملدرس التاب الفوائد الّنظرية، نتائج هلا البحث ترجى إلجياد نظرية كتابة ك .1

 .بعيار إعداد كتاب الدرس اجليد وأهداف اللغة العربية نفسها

 الفوائد التطبيقية .2

اجلوان  املهّمة يف كتابة وإعداد كت  الدرس مدخال للمؤلّفني لإلهتمام إىل  -

 .ابإلشارة إىل معيار جودة كت  الدرس

 اى اختيار كت  الدرس اجليدة مناسبلزايدة املعرفة عل: للمدارس أو املدرسني -

 .بكفاءة الّلهن للطلبة

 .ليساعدهم يف عملية التعّلم: للطلبة -

 هيكل البحث. ز 

 إلختتامواب نظامية من املقّدمة إىل اتنقسم الباحثة هلا البحث إىل مخسة أب 

 .لتسهيل الفهم

املقّدمة، تتكّون من خلفية البحث وحتديد البحث  عتوى على الباب األّولاّما  

 .وأسئلة البحث وأهداف البحث وفوائد البحث وهيكل البحث



ع املعلومات يحبث  الباحثة عن مج، اإلطار النظر مّث يف الباب الثاين عتوى على  

مفهوم كتاب الدرس و تتكّون من تعريف التحليل ممّا تتعّلق بكتاب الدرس وحتليله الد

مفهوم العامة عن قواعد النحو وظائفه وأهدافه وفوائده وعناصره وأنواعه وأسس إعداده و و 

 معيار تقدمي وحمتوى كتاب الدرسحتليل كتاب درس اللغة العربية و فئات ها و طرق تعليمو 

 .والدراسة السابقة

كتاب  ال  تستعمل الباحثة يف حتليل طرق البحثعتوى على الباب الثالث ويف  

، أتليف الشيخ مصطفى الغاليني الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثايندرس 

البياانت وطريقة تتكّون من نوع البحث وموضوع البحث ومصادر البياانت وطريقة مجع 

 .صّحة البياانتوطريقة أتكيد حتليل البياانت 

، يتكّون ال  حّلل  الباحثةعرض البياانت وحتليلها  مج الباب الرابع عتوى علىو  

الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية كتاب درس من التقدمي واحملتوى وطريقة عرض املاّدة يف  

 .ه مبعيار إعداد كتاب الدرس اجليدومناسب أتليف الشيخ مصطفى الغاليني اجلزء الثاين

 الباحثة والباب اخلامس هو الباب االخري هللا البحث وفيه اخلامتة ال  تقّدم 

 .اخلالصة واإلقرتاحات

 

 



 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 الدراسة املكتبية . أ

  تعريف التحليل .3

على  حتليال -عّلل -حّللوهو مصدر من  التحليل مشتق من اللغة العربية

إفراد العناصر الد : ، وقيل أيضا7أرجعه إىل عناصرهمبعىن تفعيال  -يفعّل -فعّلوزن 

 8.يتألف منها الشيئ لدرسه، لفحصه

زئيات التفكري لتفصيل الكّليات إىل اجل قال قمر الدين أّن التحليل هو أنشطة

عالقتها بعضها بعضا ووظائف كل منها يف كاملة و  ح  يتعرف عالمات العناصر

 9.واحدة

والتفصيل  يعين عملية املناقشة ،15والتفصيل والتجريدويعرف التحليل ابملناقشة 

كشف فاملشاكل املوجودة مّث تُ . عرفة جوهر املشكلةاملتمكن تهتدف ملعرفة شيء حّ  

 .فهما جيدا وتنتقد وتالحظ وختلص يف النهاية لفهمها

                                                           
 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية(معجم املصطلحات الرتبية  ،فاروق عبده فلية وأمحد عبد الفتاح الزكي 

 75.، ص) 2554

 214.، ص) ه 1141، مؤسسة الفقية للطباعة والنشر: طهران( املنجد األجبد، دار املشرق 8
9
 Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen (Jakarta: Bumi  Aksara, 2001), h. 53 



عملية استنباط يقوم فيها الفرد بتجزئة هو  رشد  أمحد طعيمةوالتحليل عند 

سهل فهم طبيعة احملتوى املراد مبا ي؛ وحتويل العام إىل خصوصيات، أجزاءالكل إىل 

ويقتصر ، تند إىل معيار أو لعدة معايري حمددةوبلل، فإن القائم بالتحليل يس، حتليله

دوره على الوصف دون إصدار حكم يؤهل الختاذ قرار حول احملتوى اللي مت 

 11.حتليله

 :منها ، طعيمة عددا من تعريفات حتليل احملتوىذكر وقد 

لتحليل احملتوى بأنه أحد أسالي  البحث العلمي  Berelson))ريف بريسلون تع -

إىل الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة من هتدف الد 

 .مواد االتصال

عن ، بأنه أسلوب حبثي يرمي إىل اخلروج باستدالالت (Holsti)عرفه هولسد  -

 .عيا منظماموضوتش يصا طريق تش يص صفات حمددة للرسائل 

 International Encyclopedia)وتعرفه دائرة املعارف الدولية للعلوم االجتماعية  -

of The Social Sciences)   أحد املناهج املست دمة يف دراسة مضمون أبنه

                                                                                                                                                               
10

 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Penerbit 

Arloka, 1994), h. 29 
  

 96. ، ص( 2558، دار الفكر العريب: القاهرة) حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية ،رشد  أمحد طعيمة 



بوضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينة ، وسائل االتصال املكتوبة أو املسموعة

 12.من املادة حمل التحليل وتصنيفها وحتليلها كما وكيفا

. اهلدف الرئيس من حتليل الكت  املدرسية واملواد التعليمية هو حتسني نوعهاإّن 

إن اكتشاف املواد التعليمية غري املرغوب . والرتكيز يف هلا العمل ينبغي أن يكون إجيابيا

كما أن الرتكيز على اجلوان  السلبية . فيها يعترب عمال وظيفيا لو انتهى بنا إىل عمل بناء

 11.تائج غري مرغوب فيها إذ يستثري املشاعر املعادية لآلخرينيوف يرتت  عليه ن

 مفهوم كتاب الدرس .4

للكتاب أنه كّل مطبوعة غري دورية حتتوى على ( (UNESCOتعريف اليونسكو

 14.صفحة ابستثناء الغالفني 49األقل على 

ويف تعريفات أخرى أّن الكتاب هو عبارة عن جمموعة من أوراق مطبوعة يغطى 

. الكتاب هو كتابة املواد الد تقدم املعرفة من أفكار الكات  بشكل عام، .بني غالفني

نتائج البحوث  خمتلفة، على سبيل املثال،من طرقانل كاتبه حمتوايت الكتاب من خالل و 

مصدر  الكتاب هووقيل أيضا هناك أن . اإلدراك جتربة من اخليالو  املالحظاتو  العلمية

 15.التعلمية بشكل املواد املطبوعة مصدر املوادالقراءات يهدف ك

                                                           
  

 71. ، صاملرجعنفس  ،رشد  أمحد طعيمة  

  
 81. ، صاملرجعنفس  ،رشد  أمحد طعيمة 

  
 58. ، صاملرجعنفس  ،رشد  أمحد طعيمة 

15
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif  (Yogyakarta: Diva 

Press, 2015), h. 166 



كما قال حممود كامل الناقة .وخيتلف تعريف كتاب الدرس من حبث إىل آخر

ورشد  أمحد طعيمة يف كتاهبما أن كتاب الدرس هو الكتاب الل  يشتمل على جمموعة 

من املعلومات األساسية الد توخي حتقيق أهداف تربوية حمددة سلفا معرفية أو وجدانية 

فس حركية وتقدم هله املعلومات يف شكل علمي منظم لتدريس مادة معينة يف مقرر أو ن

 16.دراسي معني ولفرتة زمنية حمددة

وقال انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا يف كتاهبما  أن كتاب الدرس هو 

الكتاب األساسي للطال  وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة والد تؤلف من قبل 

ت صصني يف الرتبية واللغة وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني يف امل

 17.مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد

قال القامسي أن مصطلح كتاب الدرس أو التعليم خيتلف املعىن الشائع املألوف 

 ، بل كلل، هللا املصطلح، فريى أن ال يتألف كتاب الدرس من مادته األساسية فحس

من املواد املساعدة له كاملعجم وكتاب التمارين التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكتاب 

                                                           
 –إعداده  ،ات أخرىالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغ ،طعيمةحممود كامل الناقة ورشد  أمحد    

    25. ، ص( 1981، جامعة أم القرى: مةر مكة املك)،هتقومي –حتليله 

دار : الرايض )،اأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بغريه ،انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا   
 9. ، ص( 1991،الغاىل



املطالعة املتدرجة وكتاب االختبارات ومرشد املعلم وبعض الوسائل السمعية والبصرية 

 18.املعينة املرافقة

يف قوله ويؤكد هلا املفهوم ما ذه  إليه طعيمة يف تعريفه ملفهوم كتاب الدرس 

إن كتاب الدرس يشتمل خمتلف الكت  واألدوات املصاحبة الد يلتقي الطال  منها ”

املعرفة والد يوظفها املعلم يف الربانمج التعليمي مثل أشرطة التسجيل وامللاكرات 

واملطبوعات الد توزع على الطالب وكراسة التدريبات وكراسة االختبارات املوضوعية 

 19.“ ومرشد املعلم

 :ب الدرس هي ااتريغان، كت. غ.عند ه

 .وجه للطالب يف مستوى التعليم املعنّي يب التعليمي الد االكت (1

 .ارتباطا ابملاّدة املعّينة (2

كون هناك شهادة اجلودة والتحقق من اجلهة تب املرجعي، عادة ما االكت (1

 .امل تصة

 .اخلرباء يف جماالهتم عّد وتكتبهتُ  (4

 .لألهداف التعليمية اخلاصة كتابته (5

 .بوسائل التعليم جمهز (6
                                                           

  
السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم , الكتاب املدرسي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،علي القامسي 

 75. ، ص( 1985، عماد شؤون املكتبات: الرايض )العربية لغري الناطقني هبا

  
 58. ، صاملرجع السابق ،رشد  أمحد طعيمة 



 .كت  ملستوى التعليم املعنّي يُ  (7

 25لدعم منهج التدريس (8

من التعريفات امللكورة، خنتلص أن كتاب الدرس هو كتاب أساسي الل  

 .است دم يف التدريس والتعليم، إما يف تعليم اللغة أو الدرس اآلخر

 وظائف وأهداف وفوائد كتاب الدرس .1

كتاب الدرس من أهم املصادر التعليمية، إذ أنه يصور مضمون املنهج الرتبو  إن  

املقرر، وعتو  على مستوايت اخلربات التعليمية املوجهة إىل حتقيق األهداف التعليمية 

فكتاب الدرس لتعليم اللغة العربية له مكانة مركزية يف نظام الرتبية بوجه عام . املنشودة

 .ربة بوجه خاصونظام تعليم اللغة الع

الوظائف واألهداف ونظرا إىل أهم املصادر التعليمية، فيكون لكتاب الدرس 

 :وهي ما يلي والفوائد،

 وظائف كتاب الدرس ( أ

 .أن يكون املواد املرجع لطالب .1

 .أن يكون مواد التقومي .2

 .أن يكون مست دما للمدرسني يف تنفيل املنهج التعليم .1

                                                           
20

 Henry Guntur Tarigan Dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia ( 

Bandung : Angkasa, 2009 ), h. 16-18 



أو أسالي  التدريس الد أن يكون إحدى العوامل احملددة لطرق  .4

 سيست دمها املدرسون

 أن يكون وسيلة لزايدة الوظائف واملهنة .5

 أهداف كتاب الدرس ( ب

 تسهيل املدرسني يف تقدمي املواد التعليمية .1

 توفري الفرص لطالب، لتكرار الدرس أو تعّلم الدرس اجلديد .2

 توفري املواد التعليمية مثرية اهتمام الطالب .1

 فوائد كتاب الدرس ( ج

 .ة املدرسني يف تنفيل املنهج ألنه يقوم على املنهج املطبقمساعد .1

 كإرشاد للمدرسني يف حتديد طرق التدريس .2

 توفري الفرص لطالب، لتكرار الدرس أو تعّلم الدرس اجلديد .1

 إعطاء املعرفة للطالب واملدرسني .4

 زايدة قيمة املصداقية لتسهيل الرتقية  .5

 21.كمصدر األرابح، إذا نشر .6

 عناصر كتاب الدرس .4

                                                           
21

 Andi Prastowo, Op.Cit., h. 169-170 



كتاب الدرس كمادة مكتوبة على األوراق اجملّلدة الل  يعرض العلوم واملعرفة 

املواد التعليمية بشكل كتاب . ويعّده املؤلف منهجيا، فطبعا له املكوانت أو العناصر

: 22الدرس تتكون من سبعة عناصر

  

 العنوان (1

 إرشادات التعلم (2

 املادة الرئيسية (1

 املعلومات الداعمة (4

 التمرينات (5

 تالواجبا (6

 التقييمات (7

يقول أيضا سوفرمن أّن دليل تنمية كتاب الدرس هو توافر العناصر التعليمية  

 :وهله العناصر هي 21.املالئمة حباجات الطالب

 ارشادات است دام كتاب الدرس (1

 األهداف العاّمة واألهداف اخلاّصة (2

 قائمة اجلدول (1
                                                           

22
 Ibid., h. 65 

23 Suparman, Pokok-pokok Panduan Penulisan Bahan Ajar di Perguruan Tinggi 
(Jakarta: PAU Dirjen Dikti, 1994),  h. 143 



 عرض مضمون املادة التعليمية (4

 التصورات (5

 اخلالصة (6

 أسئلة التمارين (7

 الواجبات وأعمال املنزل (8

 أنواع كتب الدرس .5

كتاب الدرس أو الكتاب املدرسي هو الكتاب املؤّلف لعملية التعّلم وعتو   

بشكل عام، ينقسم الكتاب إىل أربعة . على املواد التعليمية الل  سوف يتم تدريسها

 :أنواع 

كتاب املصدر، هو الكتاب الل  ميكن است دامه كاملراجع واملصادر  (1

 .لدراسة العلوم، وعادة حتتو  على تقييم من العلم الكامل

كتاب القراءة ، هو الكتاب الل  ال يؤد  إال للقراءة  فحس ، على    (2

 .، وغري ذل،(رواية خيالّية )سبيل املثال القصص واألساطري والرواايت 

كتاب اليّد، هو الكتاب الل  ميكن است دامه كمرشد للمعلمني أو  (1

 24.ملية التعليميةاملدرسني يف الع

 أسس إعداد كتاب الدرس .6
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يقصاد أبسس إعداد الكتاب هنا، جمموع العمليات الد يقوم باها املؤلف  

 .إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله الناهائي، وطرحاه لالست دام يف فصاول تعليم اللغاة

 :ومن هله األسس هي 

العلمية إسالميا بطريقة االهتمام أبن يكون احملتوى الفكر  ملادة الكتاب  -

 .مباشرة أو غري مباشرة ابعتبار أن اللغة العربية لغة القرآن 

اختيار األلفاظ والرتاكي  السهلة الشائعة ملادة الكتاب العلمية مع احلرص  -

 .على احملتوى الفكر  اجلديد امليسر 

اإلكثار من التدريبات والتمرينات أبمناطها امل تلفة مع مراعاة التقومي  -

 .ملستمرا

االستعانة ابلصور لكوناها تشكل عنصرا حسيًا يوضح املادة املقدمة  -

 .ويقرباها ألذهان الدارسني 

العناية ابلتدرج اللفظي والتسلسل العلمي للمادة املقدمة فيكون االنتقال  -

 .من املفردات إىل اجلمل البسيطة إىل اجلمل املركبة

 .والعلمية والفكرية سالمة املادة املقدمة من األخطاء اللغوية  -

 .الرتكيز على احلوارات القصرية الد تتطلباها مواقف احلياة اليومية العامة  -



احلرص على أن تعاجل املادة املقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتني العلمية  -

 .والوظيفية معاً 

 :واملادة األساسية لكتاب الدرس، تتكون مما أييت 

 .على شكل حوار أم سرد نثرا أو شعرا نصوص الدروس، سواء أ وضع  -

يف بداية كل مترين أو  ،قواعد الرتاكي  اللغوية، وتوضع بعد النص األصلي -

 .بناهاية الكتاب

 .يؤديها الطالب إبشراف املدرس وتقوميه “صفية ”متارين -

كشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات واملفردات والرتاكي  اللغوية الد  -

 .عتو  عليها

 25.رداتمسرد ابملف -

وسنعتمد يف ذل، أيضا على أربعة جوان  مهمة ينبغي أن تنطلق منها أية  

 : مادة أو كتاب لتعليم اللغة العربية، هله اجلوان  هي

 اجلان  النفسي (1

يُعد اجلان  النفسي جانبًا مهمًا يف أية عملية تعليمية، بل ال خيلو حبث أو   

كتاب يتناول هله العملية من احلديث عن دور هلا اجلان  وصلته ابملوضوع الكلي 
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للبحث أو الكتاب، وابملثل ال نستطيع عند تناول موضوع كموضوع مواد تعليم اللغة 

لا العنصر، فاحلقائق املتصلة بنمو املتعلم البد أن توجه العربية إال أن جُيْلب انتباهنا إىل ه

. ابلضرورة موضوعات املادة التعليمية من حيث البناء والرتكي  والشكل واملضمون

واملبادئ املتصلة بنظرايت التعلم وبدور امليول والدافعية فيه كلها أسس نفسية تقوم بدور  

عل االهتمام هبلا اجلان  ومراعاته يعتمد ول. كبري يف إعداد واختيار وتنظيم مواد التعلم

إىل حد كبري على مدى مسايرة مواد التعلم ملستوايت النمو ومدى مناسبتها للميول 

ومراعاهتا ألحدث احلقائق واملبادئ يف ميدان التعلم بشكل عام وتعّلم اللغة األجنبية 

 26.بشكل خاص

 اجلان  الثقايف (2

الشعوب وأنظمتها السياسية واالقتصادية حتتل الثقافة ابعتبارها طرائق حياة  

واالجتماعية والرتبوية مكانة مهمة يف تعليم وتعلم اللغة، ابعتبار أهّنا حمتوى الوعاء 

اللغو ، وأهّنا مكون أساسي ومكمل للمتحوى اللغو ، للل، البد أن حتمل املادة 

تندمج هله العناصر التعليمية للغة أو كتاب تعليم اللغة العناصر الثقافية، بل وينبغي أن 

 27.اندماجا كامال يف املادة التعليمية ويف مجيع أوجه التعّلم ووسائله خاّصة الكتاب

 اجلان  الرتبو  (1
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عادًة ما تعرب املبادئ الرتبوية عن النظرة التطبيقية يف عملية التعلم ملا تقدمه  

ة هله ومعرف. األسس األخرى من معلومات مثل األساس النفسي والثقايف والرتبو 

املبادئ تساعد املسؤولني عن وضع املواد التعليمية واختيارها على حتليل هله املواد 

 .وحتديد أيها يصلح للربانمج الل  يقومون على ختطيطه وتنفيله

 : وتتل ص هله املبادئ الرتبوية يف عدة جماالت آتية  

 .مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل -

 .لضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوان  امل تلفة للمادة التعليميةا -

 .مبادئ تتصل بوضوح املادة التعليمية وانقرائيتها -

 .مبادئ تتصل مبحتوى املادة التعليمية -

 .مبادئ تتصل مبناسبة املادة وإمكانية تدريسها -

 :وفيما يلي نعرض لكل جمال

 فيما يتصل مببادئ تنظيم املادة التعليمية : أوالً 

إن اهلدف من إعداد وأتليف كت  تعليم اللغة هو تقدمي مواد من خالهلا  

يستطيع الدارس أن يتقدم أبقل التوجيهات من املعلم، مواد تسمح بنمو مستمر يف 

ثقافية وللل، ينبغي أن تتضمن هله املواد أنشطة لغوية و . مهارات اللغة وعاداهتا

متعددة، أنشطة لتنمية املهارات اللغوية، وأنشطة الستيعاب احملتوى املعريف والثقايف 



وفهمه، ومن مث حتتاج هله املواد لتنظيم كامل للمهارات وللمواد الثقافية، حبيث يؤد  

هلا التنظيم إىل عبور الفجوات فيما بني املهارات، أ  صياغة املواد بشكل متتابع 

ن تنمية كل مهارة تنمية لألخرى يف ترابط عضو ، وجيعل من تنمية ومستمر جيعل م

مستوى معني من املهارة متهيدًا لتنمية مستوى أوسع وأعمق منها وهكلا يف تتابع 

واستمرار حمكم، وأيضًا صياغة املواد حبيث تقدم أواًل احملسوس من الثقافة مهيئة بلل، 

 .وهكلاالدارس لالنتقال إىل املستوى املعنو  منها 

كما أن األمر يتطل  اختيار احملتوى الل  جيلب الدارس ويفيده، حبيث  

يرتبط هلا احملتوى أبغراض الدارس وخرباته وما يهمه من دراسة اللغة والثقافة وربط كل 

 .ذل، ابحملتوى اللغو 

 : كل هلا يعين ضرورة توافر أربعة شروط 

 اللغة وعاداهتاأن تسمح املواد بنمو مستمر ومتتابع يف مهارات  .1

 أن تقدم املواد مستوايت متعددة من األنشطة اللغوية والثقافية .2

 أن تقدم تنظيماً متكامالً للمهارات وللمواد الثقافية .1

 أن تقدم حمتوى مفيداً وانفعاً  .4

 الضوابط الرتبوية : اثنياً  



هناك جمموعة من الضوابط الد ينبغي أن تراعى عند وضع واختيار املواد  

األساسية لتعليم اللغة، هله الضوابط هتدف عادًة إىل وضع املادة يف صورة تتعدد فيها 

كما أهّنا هتدف إىل وضع املادة يف صورة منظمة . مستوايت السهولة والصعوبة وتتدرج

األساسية لتعليم  حتقق أهداف تعليم اللغة وتعلمها، وهله الضوابط خاصة فقط ابملواد 

كضوابط للمواد التعليمية التالية للمرحلة األساسية، تل، الد ال اللغة حيث قد ال تصلح  

. نستطيع أن نتحدث عنها يف مثل هله الورقة، وإمنا نقدم فقط هله املرحلة كمثال

 :وتشمل هله الضوابط عدة أمور نعرضها فيما يلي

 املفردات (1

اء ثروة تست دم عملية ضبط املفردات يف مواد تعليم اللغة لتمكني املتعلم من بن 

من الكلمات الفعالة، فاحلرص على ضبط عدد املفردات املقدمة، وضبط مدى حسيتها 

ويف ضوء . وجتريدها، وتكرار هله املفردات يؤد  عادًة إىل تثبيتها وسهولة است دامها

أن : هلا ال بد من أن تراعى عدة أمور لتحقيق ضبط حمكم للمفردات، من هله األمور

واًل ومناسبًا لتقدمي النص اللغو  املطلوب، وأن تقدم الكلمات يكون عدد املفردات معق

احملسوسة على الكلمات اجملردة، وأن تكرر الكلمات عددًا من املرات لتثبيتها، وأن يتم 

تعرف الكلمة ومعناها يف آن واحد، وأن ختصص تدريبات معينة للمفردات من حيث 



خاصة يف ميدان تعليم اللغة العربية إىل  تعرفها ونطقها وفهم معناها، كما ينبغي االلتفات

 .الرتادف واالشتقاق وظالل املعىن

 األصوات (2

ليس هناك خالف على أن أمهية تعلم األصوات يف تعلم أ  لغة تعلمًا فعاالً  

والرتباط األصوات عادًة حبروف اللغة جند أن االجتاه الصحيح لتعليمها يشمل صوت 

وعادًة ما تكمن مشاكل . متصلة يف سياقها اللغو احلرف وشكله، مث احلروف وأصواهتا 

هلا اجلان  يف حتديد عدد األصوات الل  ينبغي أن يقدم، وم  ينبغي أن يقدم، وأ  

 .الطرق الد ميكن أن تقدم األصوات بشكل فعال

وهناك اجتاهات ومداخل كثرية لتقدمي أصوات اللغة إال أن أكثرها شيوعاً وقبوالً  

ء من املادة قبل الدخول يف تراكي  اللغة، وأحيااًن أيخل هلا اجلزء هو استقالهلا جبز 

وبصرف النظر عن املدخل الل  ينبغي أن يعاجل . املستقل شكل الربانمج الصويت الكامل

 : به اجلان  الصويت ينبغي أن نؤكد على عدة أمور وهي 

 .أن خيصص للجان  الصويت جزء خاص يف املادة التعليمية . أ

 .اجلزء شكل الربانمج املنظم لتعليم األصواتأن أيخل هلا  . ب

 .أن يتكامل هلا الربانمج الصويت مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة . ج

 .أن تعاجل األصوات يف هلا الربانمج بشكل واضح ودقيق . د



 اللغوايت (1

ابلرغم من وجود جمموعة من الضوابط الرتبوية على اجلان  اللغو  ميكن أن  

املواد األساسية لتعليم اللغة إال أهّنا عادًة ال تست دم بشكل تست دم عند إعداد وأتليف 

من بني هله الضوابط ضرورة االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث اللغوية . دقيق

احلديثة يف وضع املواد التعليمية لتعليم اللغات ويهمنا هنا أن نلف  النظر إىل أن املقصود 

لد ينبغي أن تست دم يف املادة حيث جي  أن ابللغوايت هنا فقط الرتاكي  اللغوية ا

أن تستمد هله الرتاكي  من الرتاكي  الشائعة، : نؤكد فيها على اجلوان  التالية وهي

وأن تتجه يف املادة من البسيط إىل املعقد، وأن يتناس  املعقد منها مع قدرات الدارسني، 

اللغة يف إمجاهلا مصطنعة،   وأن تست دم األمناط اللغوية بشكلها الطبيعي حبيث ال تبدو

 .كما ينبغي أن تعاجل هله الرتاكي  بشكل يربزها يف املادة ويلف  نظر الدارس إليها

 املفاهيم واملضامني الثقافية (4

إن تنمية املفاهيم واملضامني الثقافية تتصل اتصااًل مباشراً يف برانمج تعليم اللغة  

وهله . ميكن حتصيلها من املادة التعليميةابملعاين واملعلومات واملعارف واألفكار الد 

عملية مهمة يف تعلم اللغة حيث برز الوعي أبن املفاهيم الثقافية املتضمنة يف املواد 

التعليمية من حيث عددها ومستوى حسيتها أو جتريدها ومعنويتها هلا دور كبري جدًا يف 

 .مساعدة املتعلم أو إعاقته عن تعلم اللغة



  األسلوب  (5

يتصل ابجلان  األديب من اللغة، أ  أن الضوابط املتصلة ابألسلوب وهو ما  

فاملستوى األديب . هي تل، الد تست دم لضبط املالمح األدبية حملتوى املادة املقدمة

للمحتوى الل  يقدم يف مرحلة أساسية لتعليم اللغة العربية ال ينبغي أن يكون رفيعًا وإال 

 . املفردات والرتاكي  واملفاهيمتعارض هلا مع ما وضعنا من ضوابط يف

 

 الوضوح واالنقرائية : اثلثاً  

نعين ابلوضوح هنا السهولة والفاعلية يف املادة املتعلمة ومها أمران مهمان يف  

 : 28والوضوح يف املواد املطبوعة عدد بعدة عوامل من أمهها. حتديد سرعة التعلم

اسية أن يكون احلجم إىل حجم حروف الطباعة، ويفضل عادًة يف املواد األس (1

 حد ما كبرياً وواضحاً 

نوع اخلط، ويفضل أن يكون خط النسخ املست دم يف الكلمة العربية  (2

 املطبوعة

 املسافات بني األسطر، ويستحسن أن تكون املسافات واسعة ومرعة (1

 طول السطر املطبوع، وعادًة ما خيضع هلا ألعمار الدارسني ومستوايهتم (4
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ق الصفحة املطبوعة، ويستحسن يف هله احلالة أن انعكاس الضوء عن طري (5

 يكون الورق قليل اللمعان

أما االنقرائية فتحدد أبشياء كثرية تتضمن نوع املفردات والرتاكي ، وطول  

اجلمل وقصرها، وطول الفقرات وتنظيمها، ونوعية الفكرة، والصور والرسوم التوضيحية، 

إخل، وهو ما تناولنا بعضه يف … القصصيوطريقة التناول كالسرد واحلوار واألسلوب 

 .هله الدراسة

 احملتوى املعريف : رابعاً  

حيث ينبغي أن يكون احملتوى املعريف متصاًل خبربات الدارسني وأغراضهم،  

وذل، ألن تنمية امليول واالحتفاظ هبا يتطل  أن يكون احملتوى ذا معىن وداللة ابلنسبة 

هلم وأن يتصل مبا يعرفون أو يودون معرفته ح  للدارسني، وأن يتحرك من املألوف 

كما ينبغي أن تكون املعارف كافية لالست دام، . ميكنهم فهمه وتصديقه واست دامه

والكفاية هنا تعين كم احملتوى وفائدته للدارسني ومناسبته خللفياهتم العلمية وخرباهتم 

دقيق، فطريقة العرض ويف هلا السياق جي  أن تقدم املعارف بشكل واضح و . الثقافية

ومنطه ضروريتان للوضوح والقبول من الدارس، هلا جبان  مراعاة عوامل الدقة واحلداثة يف 

 .املعلومات

 مناسبة املادة وقابليتها للتدريس : خامساً  



 املناسبة . أ

وهي تعين مناسبة املادة لتحقيق األهداف الد وضع  من أجلها، ومناسبتها  

ملهارات اللغة، وأن تتمشى مع األغراض واألهداف الد وضع  من لتحقيق تعلم فعال 

أجلها، وأن تعطي كل أوجه برانمج تعلم اللغة، وأن تكون اقتصادية يف الوق  الل  

تستغرقه والتكلفة املادية واجلهد الل  تتطلبه من املعلم والتلميل، وأن تكون فعالة يف 

ستفادة من نتائج الدراسات والبحوث يف كما ينبغي احلرص على اال. تعليم اللغة بنجاح

ميدان تعليم اللغات، وأيضًا احلرص على جتري  املادة وتقوميها وتعديلها يف ضوء نتائج 

 .التجري 

 القابلية للتدريس . ب

ونعين ابلقابلية للتدريس مدى اتفاق املادة مع مبادئ التدريس اجليد، ومدى  

وتزويد املتعلم بثروة لفظية غنية، ومدى متكينها ما تؤديه من االستمرار يف تنمية املهارات، 

للدارس من التعامل ابللغة شفوايً وحتريرايً، ومقابلتها للفروق الفردية يف القدرات واملهارات 

واحلاجات وامليول، كما يدخل يف هلا السياق مدى تنوعها وثراء ما تقدمه للمعلم من 

 .اقرتاحات تعينه على التدريس

دئ الرتبوية الد ال ميكن إغفاهلا عند إعداد املواد التعليمية وهناك بعض املبا 

 :األساسية ومنها



 األهداف (1

ذل، أنه ينبغي أن تنطلق املادة التعليمية من أهداف تعليمية حمددة تتصل  

بكل مهارة من مهارات اللغة، على أن تكون هله األهداف مصاغة صياغة سلوكية 

 .، ويسهل معها أيضاً قياسها لدى املتعلميسهل معها اختيار املادة التعليمية

 

 

   التدريبات واالختبارات (2

حيث اليتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن جمموعة من  

التدريبات املتنوعة الد تتناول مجيع املهارات املقدمة وتعمل على تنميتها وتثبيتها 

حتصيل الدارس وتكشف عن واست دامها، وأيضًا جمموعة من االختبارات الد تقيس 

واحلديث التفصيلي عن أنواع التدريبات وأمناطها وفنياهتا حديث . مدى تقدمه يف التعلم

 .يطول ليس هلا مكانه

 الوسائل التعليمية   (1

عادًة ما تقاس جودة املادة التعليمية مبقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية تعني  

ما تسمح للمعلم ابست دام هله الوسائل على التعلم وتساعد على فاعليته، ومبقدار 



ومن انفلة القول أن نتحدث عن أمهية الوسائل التعليمية . وإبضافة وسائل جديدة

 .واست دامها يف التعلم

 املصاحبات (4

ونقصد هبا ما يصاح  املادة التعليمية األساسية يف الكتاب من تسجيالت  

وهله املصاحبات تعترب . شد املعلمصوتية، وكراسات التطبيقات، واملعاجم األساسية، ومر 

جزءًا مهمًا ومكماًل للمادة األساسية األصلية، وإمهاهلا يعترب نوعًا من القصور يف إعداد 

 .املادة التعليمية ويف مشوهلا وكفايتها

 واضعو املادة التعليمية (5

وهنا يفضل عادًة أن يشرتك يف وضع املادة التعليمية خرباء يف اللغوايت ويف  

اع والثقافة، ويف علم النفس والتعلم واملناهج واملواد التعليمية، وأيضًا خرباء يف االجتم

 29.الوسائل التعليمية وفن إخراج الكت ، بل وأيضاً مدرسون أكفاء

 اجلان  اللغو : رابعاً  

تعد املادة التعليمية أساسًا لتعليم اللغة، واللغة نظام، بل عندما حنللها سنجد  

م، إهّنا يف احلقيقة نظام النظم، فنحن أواًل جند نظام األصوات، الل  أهّنا أكثر من نظا

. ، الل  يؤد  بدوره إىل نظام البنية أو الرتكي (الكلمة)يتكون منه نظام األشكال 

                                                           
  

 47-56. ، صاملرجعنفس  ، ،رشد  أمحد طعيمةحممود كامل الناقة و  

 



للل، فنحن عندما نشرع يف رابع هو نظام . وهله األنظمة الثالثة تؤد  إىل نظام املعىن

التعليمية حنتاج لتحليل كامل هلله األنظمة املتعددة، حتديد ما نود أن خنتار منه املادة  

 : هلا التحليل الل  ميكن أن يقدم لنا ما يلي

 أصوات اللغة (1

 أهم األصوات ذات الداللة (2

األصوات املفردة، واألصوات عندما تقرتن يف الظهور، والتغريات الد حتدث فيها  (1

 عندما ترتابط وتتالحق

 (الكلمات)أهم األشكال  (4

 شكال وتالحقها وكيفية هلا الرتابطترابط األ (5

 (الرتاكي )أهم أمناط ومستوايت التنظيم الد تظهر فيها هله األشكال  (6

كيفية ترابط كل هله العناصر والتنظيمات السابقة حبيث حتمل خرباتنا يف  (7

  15(.الداللة)وحدات من املعىن

 هاطرق تعليممفهوم العامة عن قواعد النحو و  (1

 تعريف قواعد النحو  ( أ

قواعد يعرف هبا كما سبق البيان، أّن علم النحو هو العلم الل  يبحث عن  

أحوال أواخر الكلمات العربية الد حصل  برتكي  بعضها مع بعض من إعراب وبناء 
                                                           

  
 61. ، صاملرجعنفس  ،رشد  أمحد طعيمةحممود كامل الناقة و  



ومبراعاة تل، األصول عفظ الّلسان عن اخلطأ يف الّنطق ويعصم القلم عن . وما يتبعهما

 11.الزّلل يف الكتابة والتحرير

ولدت هله القواعد . نحو هو قواعد اللغة الد ولدت بعد إدخال اللغةعلم ال 

وللل،، تعليم علم النحو لكى يستطيع املست دمون . بسب  أخطاء يف است دام اللغة

يكت  بشكل يقرأ و )ا جيدا من انحية الكتايب أن يقدموا تعبريات اللغة ويفهمه

أن عفظ الطالب القواعد ال يكفى (. يتكلم صحيصا)أو من انحية الكالم ( صحيص

النحوية يف تعّلمها فحس ، بل وج  عليهم أن يستطيعوا تطبيق تل، القواعد يف القراءة 

قواعد النحو هو وسيلة إىل ضبط . واحملادثة وكتابة النص ابللغة العربية بعد دراستهم

 .الكالم، وتصحيح األسالي ، وتقومي اللسان

 :قواعد ما أيتىومن األغراض اىل ترمى إليها دروس ال 

تساعد القواعد يف تصحيح األسالي  وخلوها من اخلطأ النحو اللى يله   -

جبماهلا، فيستطيع التلميل أن يفهم وجه اخلطأ فيما يكت  فيتجنبه، ويف ذل، 

 .اقتصاد الوق  واجملهود

حتمل التلميل على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاك  والعبارات  -

 .واجلمل

                                                           
  

 7-6. ، ص( -دار الكت  العلمية،: بريوت) األساسية لّلغة العربية القواعداهلامشّى، السيد أمحد  



املادة اللغوية للتالميل، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تنمية  -

 .تدور حول بئتهم، وتعبري عن ميوهلم

عدد املعلم املهارات مراد تنميتها، واألسالي  املتنوعة ال  يتم است دامها عند  -

 12.تدري  التالميل على هله املهارات

 .تابةتدري  التالميل على ضبط لغتهم حديثا وقراءة وك -

 .القدرة على اكتساب اخلطأ اللغو  عند مشاهدته مكتواب، نظرا، مساعه أدان -

إثراء ثروة الطالب اللغوية مبا يكتسبوه من مفردات وتراكي  من خالل النصوص  -

 .ال  تست دم يف الدروس والتطبيقات والتمرينات

كي ، تنمية القدرة على التفكري السليم، مبا عققه لدراسته من حتليل الرتا  -

 11.واالستقراء و القياس

 هتاطرق تدريس القواعد وأساليبها وإجراءا ( ب

 من أكثر هله الطرق شيوعا الطريقة السياقية والطريقة اإلستقرائية 

 الطريقة القياسية (1

ة أو التركي  وفيها تقدم القاعد ،(الشرح النحوي ) إىل استراتيجية  وهي متيل 

التدري  مث تترك هلم فرصة كافية ملمارسة القاعدة اجلديدة و ،اللغوي اجلديد للطالب
                                                           

  
، (مكتبة مصر، دون سنة: القاهرة)القراءة املبتدئني، أساليبه وأساسه النفسية والرتبوية  تعليم، دمحم حممود رضوان 

 251-252. ص

  
 181.، ص(سنةدار النفائس، دون : لبنان) خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حمحود معروف،  



وتعترب هله الطريقة ذات فعالية كبرية مج عرض املوضوعات  ،عليها مج أمثلة مث تعميمها

الشاذة والصعبة من القواعد أى تل، ال  يصع  على الطالب اكتشافها عن طريق 

م ناجح توفري وق  ت دام معلوتستطيع هله الطريقة باس ،ملقارنة واالستنتاجالتحليل وا

مث حماولة  ،للين مييلون إىل معرفة القاعدة أوالكما أن هناك بعض الطالب ا ،الطال 

 .ترمجتها إجرائيا واالستفادة منها مج إعطاء مجل جديدة

 

 

 :وتتبع هله الطريقة جمموعة من اإلجراءات هي 

 .عرض العبارة أو العبارات ال  تنص على القاعدة أي صياغة القاعدة -

 .يد عينة من األمثلة الدالة على القاعدةيقوم الطالب بترد -

يترك املعلم فرصة كافية لكي ينظر الطال  مج األمثلة املقدمة وميارسها ح   -

 .اهلانويتمكن من صياغة أمثلة جديدة على م

 الطريقة االستقرائية (2

وفيها يقدم املعلم للطالب جمموعة ، وهي متيل إىل املدخل املوقفي أو السياقي 

قراءة األمثلة والتدري  عليها يوجه الطالب إىل  وبعد، من األمثلة تتضمن القاعدة



وهله الطريقة تصلح , استنتاج التعميم اللى الحظوه من خالل األمثلة ومن مث القاعدة

 .ةذوبشكل فعال مع القواعد البسيطة غري الصعبة أو الشا

ومن مميزات هله الطريقة أن الطال  يشترك مج است دام القاعدة وصياغتها  

وللل، يصبح ، كتابة اجلمل املتضمنة للقاعدةونه ميارس اللغة فعال من خالل قراءة وأ

 .التعميم مفهوما لديه وذا داللة

تستغرق وقتا طويال أكثر من الطريقة القياسية أهّنا  أما ما يؤخل عليها فهو 

باإلضافة إىل أن بعض الطالب يفضلون معرفة القاعدة الغوية أوال قبل ممارسة األمثلة 

 .عليهاالدالة 

 :وتتمثل إجراءات هله الطريقة مج اخلطوات التالية 

عرض جمموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أو االختيار حبيث تربز التركي   -

 .اجلديد بشكل ميكن مالحظته

إجراء ممارسة شفوية هلله األمثلة كأن يقرأها الطالب ويناقشهم املعلم مج  -

 .معانيها وتراكيبها

 .ط السابقاست راج التعميم اللى يربز من خالل النشا -

 .صياغة املعلم للقاعدة -



ومن ضوابط هله الطريقة حسن اختيار األمثلة النموذجية واالنتقال من املعلوم  

وحسن وضع األسئلة وصياغتها , ووضع هله األمثلة مج سياق له داللة، إىل غري املعلوم

 .بشكل يساعد الطالب ويقودهم إىل است راج التعميم مث القاعدة

ا أن يست دم من الوسائل واألسال  ما يعينه وعلى املعلم مج هله الطريقة أيض 

على إجراء تعميم القاعدة مرة ثانية على أمثلة جديدة كأن يست دم السبورة 

وامللصقات والصور والرسوم وجهاز عرض الشرائح أو جهاز العرض العلوي مث 

 14.اخل...التدريبات النموذجية والنمطية والتدريبات التحريرية

 

 ة العربيةحتليل كتاب درس اللغفئات  .7

هله . 15ر رئيسيعنصكحتليل كتاب درس اللغة العربية  فئات بعض جيد  

 :العناصر هي

 اإلخراج (1

ويقصد بلل، الوصف املاد  للكتاب والشكل الل  صدر فيه، وعلى وجه  

حجم الكتاب وشكل الغالف ونوع التجليد والورق  :التحديد يتناول عّدة أمور منها

                                                           
  

: مكة املكرمة) طرق تدريسه، مداخله، أسسه –للناطقني بلغات أخرى -تعليم اللغة العربية ، حممود كامل الناقة 
 111-114.، ص(1981، جامعة أم القرى

  
 12-16. ، صاملرجع السابق ،رشد  أمحد طعيمةو  حممود كامل الناقة 



وفهارسه وملحقاته، وعناوين الدروس، وبعض البياانت والطباعة ومقّدمة الكتاب، 

 .األخرى

 طبيعة املقرر (2

ويقصد بلل، احلديث عن العلقة بني الكت  وخصائص املقررات الدراسية  

خصائص الدارسني : الد ألف  هلا، وعلى وجه التحديد نتناول احلديث عّدة أمور منها

الكتاب، واملنطلقات الد يستند إليها  ونوع الربانمج، واملّدة الزمنية املقرتحة لتدريس

 .أتليف الكت  وتصور املؤلفني لطبيعة عملية تعليم اللغة

 أسس إعداد الكتاب (1

ويقصد بلل، احلديث عن العمليات واإلجراءات الد قام هبا املؤلفون إلعداد   

كتبهم قبل إخراجها يف شكلها، النهائي وطرحها لالست دام يف فصول تعليم اللغة 

ونتناول ابحلديث هنا عّدة أمور منها الدراسات الد أجري  كأسس لتأليف . يةالعرب

الكت ، وأسس اختيار النصوص واملواقف اللغوية، وأنواع قوائم املفردات الد مت  

 .االستعانة هبا، واملراحل الد مّر هبا جتري  الكتاب

 لغة الكتاب (4

، سواء من حيث نوع ويقصد بلل، احلديث عن البناء اللغو  ملادة الكتاب 

أو من حيث صحة اللغة املعلمة، أو من حيث ( فصحى، معاصرة، عامية)اللغة املعلمة 



اللغة البسيطة املست دمة، أو من حيث مدى االسفادة ابخللفية اللغوية السابقة لدى 

 .املدرسني

 طريقة التدريس (5

درس ال الكتاب املدرسي عدد طريقة التدريس أو على األقل يوحى هبا، وامل 

ميل، إال أن يتأثر بطريقة التعليم الد ميكن أن تتمشى مع الكتاب املدرسي والطال  

 .بدوره ال ميل، إال إال أن يتأثر بطريقة التعلم الد تستفاد من طريقة الكتاب املدرسي

: واحلديث عن طريقة التدريس يف الكتاب يتطّل  أن نتناول عّدة أمور منها 

هل ّمت تقدميها يف شكل وحدات دراسية أو يف شكل حماور تدور . ميةتقدمي املاّدة التعلي

حوهلا أنشطة الكتاب أو يف شكل نصوص قرائية أو غريها؟ ومن هله األمور أيضا نوع 

 .طريقة التدريس وعناصره الدرس والكتابة الصوتية وتدرج املادة التعليمية والفرق الفردية

 تدريس النحو  (6

النحو فئة من الفئات الرئيسية عند حتليل كت  تعليم اللغة تعترب طريقة تدريس  

ييدأ تدريس النحو، وأسس اختيار موضوعات  ونتناول هنا عّدة أمور منها م . العربية

وطريقة تدريس القواعد النحوية وتوظيف الرتاك  : النحو وتقدمي املصطلحات النحوية

 .اجلديدة

 املفردات (7



دات عّدة أمور منها عدد املفردات الد يشتمل ونتناول عند حتليل عنصر املفر  

عليها الكتاب، و عدد املفردات اجلديدة يف كل درس وموقع تقدمي املفردات و الكتاب 

عرضها، و نوع املفردات، والتدري   على املفردات اجلديدة، ومدى شيوع املرتادفات 

 .واملتضادات يف الكتاب

 التدريبات اللغوية (8

لغة تعليمات : عدد من األمور منها التدريبات اللغويةونتناول عند حتليل  

التدريبات، ومدى تنوع التدريبات، والتدريبات الصوتية التدري  على اإلمالء وتدريبات 

 .النحو والكتابة

 

 

 احملتوى الثقايف (9

اللغة وعاء الثقافة وال ميكن للقائم بتحليل كت  تعليم اللغات أن يغفل  

واحلديث عن احملتوى الثقايف يقتضى . الثقايف الل  يتناوله الكتاباحلديث عن احملتوى 

طريقة تقدمي املفاهم الثقافية، والنماذج الثقافية القدمية ومدى : يتناول عّدة أمور منها

است دام األمساء العربية واالنطباع العام الل  خيرج به الفقارئ عن الثقافة العربية ومدى 

 .يةاالرتباط ابلثقافة اإلسالم



 معيار تقدمي وحمتوى كتاب الدرس .8

 معيار تقدمي كتاب الدرس  ( أ

 :يف تقومي تقدمي كتاب الدرس، هناك مخس النواحى البد أن هّنتّم هبا، وهي 

 تنظيمة التقدمي  (1

البّد لكتاب الدرس أن يشتمل على كمال تقدمي كتاب الدرس ما يرتك  من 

 .عناصر كتاب الدرس كما سبق بيانه

 ترتي  التقدمي (2

تقدمي كتاب الدرس البّد أن يطابق بطريقة اإلستقرائي أو القياسي ويقّدم 

احملتوايت من سهولتها إىل صعوبتها، ومن البسيط إىل املرّك ، وغري رمسي إىل 

رمسي، وتقدمي املواد األساسية الالزمة قبل تقدمي املواد الرئيسية ح  أن 

 .يستطيع الطالب أن يفهم الدروس جيدا

 املتوازن بني األبواب  (1

شرح املاّدة بني األبواب و بني أجزاء األبواب فيه مقّدما ابالهتمام على معايري 

 16.الكفاءة والكفاءة األساسية

 استعمال اللغة يف كتاب الدرس  (4
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مؤشرات  يف استعمال اللغة يف كتاب الدرس البد أن يهتّم مؤشرات أربعة 

 :فيما يلي

مبستوى منوة الطالب، مستوى منوهتم يف مطابقة استعمال اللغة  (1)

 الثقافة كان  أم يف اإلجتماعية والعاطفية

است دام اللغة التواصلية، والفكرة املقّدمة يف املواد قادرا على أن  (2)

 .يفهمها

 .قاعدة اللغة املست دمة فيه يرجع إىل القواعد الصحيحة (1)

 .اختيار املفردات الصحيحة (4)

 :تعليام اللغة العربياة، هيمباادئ اختيار املفردات يف كت  

 

 مبدأ الشيوع -

ويقصد به املفردات األكثر شيوعا من غريها مج اإلستعمال اليومى ومج 

ولقد تطورت دراسات الشيوع وكثرت القوائم فيها  .الكتاابت املعاصرة

وذل، بوصفها مبدءا لتحديد الكلمات األكثر فائدة ملتعلم اللغة 

 .األم األجنبية بل وأيضا ملتعلم اللغة

 مبدأ الشمول -



ويقصد ابلشمول هنا أن تتضمن املفردة الواحدة معاىن متعددة حبيث 

تغىن كلمة عن تعلم عدد كبري من املفردات اللغوية مثل كلمة فاكهة فهى 

ولكن االعتماد كلية على هلا املبدأ  ( املوز –التفاح  –الربتقال (  تشمل

 .قد يؤدى إىل ظهور مشكالت

 جمال استعمال اللغة مبدأ االنتشار أو -

ويقصد به مكان استعمال الكلمة مع كلمات خمتلفة ، فكلمة 

املنزل  –الكتاب ( تستعمل مع كلمات كثرية مثل )يبيع –يشرت  ( مثل

فاألخل مببدأ استعمال الكلمة مج جماالت  )الطعام –السيارة  –القلم  –

 .متعددة أمر ينبغى مراعاته عند اختيار املفردات

 

 ملالصقةالقرب وا -

سورة،  : ويقصد هبلا الكلمات ال  تكون قريبة مج حياة الطال  مثل

كتاب، زميل، معلم، منهج، مقرر، فقد تكون أمثال هله الكلمات 

ليس  شائعة ولكنها قريبة للطال  يست دمها ابستمرار ومن مث ينبغى 

 .مراعتها

 االشرتاك -



بعض املفردات، مثل ويقصد به اشرتاك اللغة العربية مع لغة الدارس يف 

اشرتاك اللغة العربية مع اللغة الرتكية أو الفارسية يف بعض الكلمات، ومن 

مث عسن اختاذها مدخال لتعليم العربية يف الدروس األوىل إذا كان 

 .الدارسون من أبناء هله اللغة

 مبدأ الكلمات احلقيقة مث اجلازية -

بغى تقدمي احلقيقة قبل اجملاز، اللغة العربية مليئة ابجملاز، وحني االختيار ين

ألن الكلمات اجملازية حتتاج إىل عمق مج الفهم األمر اللى مل يبلغه بعد 

دارس اللغة العربية ومن مث ينبغى األولية مج املفردات للحقيقة مث االنتقال 

 .إىل اجملاز

 

 فصاحة الكلمة -

ويقصد بلل، احلرص على تقدمي املفردات ال  تتوافر فيها شروط 

 :فصاحة وال  منهاال

اخللوص من تنافر احلروف ، ألن تنافر احلروف ميثل مشكلة مج  ( أ

 .النطق

 .اخللوص من الغرابة والوحشة  ( ب



 .اخللوص من االبتلال للكلمة كأن تكون كلمة سوقية أو غري ذل، ( ج

 مبدأ سهولة نطق الكلمة وكتابتها -

أو من البديهى أن مفردات اللغة ليس  على درجة واحدة من السهولة 

الصعوبة مج النطق أو الكتابة، ومن مث فإنه قد يالحظ أن بعض 

الكلمات قد تكون شائعة ولكن يكون نطقها صعبا، ويشكل عقبة أمام 

الدارس ومن مث فإنه ينبغى جتنبها رغم شيوعها خاصة يف املستوايت 

: املبتدئة لدارسى العربية من غري أبنائها، وللا فينبغى أن نقرر حقيقة هي 

ليس كافيا مج اختيار املفردات شيوعا بل إىل جان  الشيوع ينبغى أنه 

مراعاة اختيار املفردات ال  ال يشكل نطقها أو كتابتها عقبة أمام 

 .الدارسني

 مبدأ التدرج والتنوع والتكرار  -

ويقصد ابلتدرج هو تقدمي املفردات اللغوية األكثر شيوعا واست داما 

هو تقدمي املفردات اللغوية املتنوعة من  كما يقصد ابلتنوع  وأيضا األكثر،

 .حيث امسيتها وفعليتها وحرفيتها مبعدل من التوازن والتعادل بينهم

 مبدأ داللة الكلمة -



ومعىن داللة اللفظ حتديد مدلوله اللغوى، وارتباط حروف الكلمة مبا تدل 

 .عليه من معان، أو هو ربط الصورة اللهنية للكلمة ابلصورة احلسية هلا

 بدأ الثقامجامل -

جهاد : ) ويقصد هبلا املبدأ اختيار املفردات ذات اإلعاء الثقامج فكلمة 

 17مرتبط ابلثقافة اإلسالمية( الشعائر  –اإلسالم  –صوم  –زكاة  –

 إخراج كتاب الدرس   (5

 حجم ومقاس الكتاب ( أ)

 .الكتاب حجمتفاق احلصر ألمناسبة اب -

 :على ثالثة أصناف الكتاب حجمحصر أ بشكل عام،

 .سم أو أقل من ذل، 14 × 21قطع صغري وهو ما كان حجمه تقريبا  (1

سم أو أقل من  18 × 24قطع متوسط وهو ما كان حجمه تقريبا  (2

 .ذل،

سم أو يزيد عن  21 × 28قطع كبري وهو ما كان حجمه تقريبا  (1

 18.ذل،

 .واحلمل التداول قابلية يف أثر له ريفالكتاب الكب
                                                           

. ص( 1998دار الفكر العرىب، : القاهرة) مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي رشد  أمحد طعيمة،    
124-121 

  
 84. ، صاملرجع السابق ،رشد  أمحد طعيمةو  حممود كامل الناقة 



؛ مقاس الصفحة، ألنه يؤثر يف الكتابمبحتوى حجم الكتاب  مناسبة -

اختيار مقاس الصفحة يؤثر يف املعايري األخرى ذات العالقة مثل مقياس 

 19.ومقاس اهلوامش، املسافة بني األسطر، طول السطر، احلرف

 الغالف ( ب)

وهو يف ضوء حتديد حمتوياته ، يشكل غالف الكتاب مادة مساعدة يف التعلم

. أو عن قسم من مادة الكتاب، موضوع مادة الكتاب إمنا يعرب عن، وأشكاله وألوانه

كتاب الدرس؛ وقتا طويال إلخراج غالف  -أحياناً  -وميضي املؤلفون واملصممون 

وملا فيه من مل صات ضوئية وصورية تشكل ، ملا فيه من مسئوليات جاذبة للتعلم

للا ال ينبغي التساهل يف اختيار شكل الغالف من منطلق أنه ، مؤثرات بصرية مهمة 

  45.إال قطعة من الورق حتمي حمتويات الكتاب ليس

من املعايري الد ميكن من خالهلا احلكم على جودة  كر بباوي عدداوقد ذ

 :غالف الكتاب منها 

 .(العناوين  /األرضيات /الصور) اصر املكونة لتصميم الغالف مالءمة العن -

 .الف باملضمون واحملتوى العلمي للكتابارتباط تصميم الغ -
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 Masnur Muslich, Op.Cit., h. 306 
  

مكتبة الرتبية العريب : الرايض)  املرشد يف أتليف الكتاب املدرسي ومواصفاته، وإبراهيم احلارثي  منصور بن سلمة  
 249. ، ص(2555لدول اخلليج، 



 .اصر التصميم والعنوان والكتاباتنالتوازن الشكلي واللوين بني ع -

 .كامل بني العناوين وألوان األرضياتالتباين ال -

 .وجه الغالف مع الغالف اخللفي للكتابارتباط تصميم  -

 41.مراعاة بعد التكوين األساسي للغالف عن حدود القص  -

 خطوط الكتابة  ( ج)

ال يفضل احلرف األسود )ال يست دم أنواع احلروف املتعّددة واحلروف الزينة  -

 (، وغريهاو، ه ، حيث تغلق احلروف املفرغة مثل م ، Boldالعريض 

 است دام الفصل الواضح بني الفقرات -

 معيار حمتوى كتاب الدرس ( ج

 معايري اختيار احملتوى  .1

 ارتباط احملتوى أبهداف املنهج -

 أن يكون احملتوى صادقا وله داللته -

 أن يراعى احملتوى ميول التالميل -

 احملتوى فروق الفردية أن يراعى -

 احملتوى التوازن بني الشمول والعمقأن يراعى يف  -

                                                           
  

، (2559, اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة: مصر) معيارية تصميم وإخراج الكتاب املدرسيمراد حكيم بباو ،  
 266.ص



 التلميلأن يرتبط احملتوى ابلواقع الثقايف الل  يعيش فيه  -

 :املعايري الد جي  أن تراعي يف التنظيم اجليد للمحتوى فهي .2

 االستمرار -

 التتابع -

 42التكامل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

 214.، ص) 2556، دار الفكر: بريوت( بناء املناهج وختطيطها ،خرونآ  سليم ودمحم صابر  



 الدراسة السابقة . ب

 اإلطار النظر يف قد وجدت الباحثة البحوث العلمية السابقة هلا األهداف 

 :وتساعد هلا البحث

قسم تدريس اللغة العربية كلية علوم ( 2516) رومسياينالبحث الل  قام  به  .1

"  حت  املوضوع .الرتبية والتعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية

أتليف احلاج " النحويةالقواعد "تقدمي اللغة العربية يف الكتاب املقرر حتليل 

على املواد املوجودة يف ذل، : إما نتائج من هلا البحث هي". برموهوانن

من حيث التشكيلة، يكون ( أ: )الكتاب، است لص  الباحثة ثالثة أشياء 

طاعة القارئني اختيار املّواد مج ذال، الكتاب موافقا بغرض أتليفه وطبقة استي

من حيث التدرّج، تكون املّواد خمطوطة بتبع على ( ب)وخصوصا لألّولني، ألّن، 

من حيث التقدمي، تكون املّواد مبلوغة ابست دام اللغة ( ج)نظام حسن، ألّن، 

فأّما حماسن .وطريقة التبليغ اّل  استهل هبا القارؤون مج فهمها وخصوصا لألّولني

إعطاء مثال ( 2،ت دام لغة بسيطة وسهلة الفهماس( 1: ذال، الكتاب فهي

إعطاء األمثلة واضحة على  ( 4، إعطاء متارين شاملة( 1، للمناقشة يف كل فصل

، مناقشة العمق ومفصل( 2، كمقدمة فقط( 1: وأّما مناقصه فهي. كل نقاش

 .ال تشمل صورة أو اللون( 4، تشمل سرية املؤلفال  (1



بكلّية الرتبية والتدريس جبامعة ( 2511)البحث الل  قام  به خزينة احلسىن  .2

حتليل كتاب "اإلسالمية احلكومية سونن كايل جاجا يوجياكرات حت  املوضوع 

والنتيجة " املطالة احلديتة أتليف احلاج حمّمد يونس بطريقة كتابة درس اللغة العربية

ب فالبد أن يكون إختالفية ومن من هلا البحث هي أن النصوص يف هلا الكتا

احلاجة أن هناك تعديالت من حيث ترتي  األرقام واملوضوع يف كّل املاّدة 

والبحث عن قواعد اللغة العربية جيدا واإلحتياج إىل اإلصالح يف قضية ترتي  

 . املواد

بكلّية الرتبية والتدريس جبامعة ( 2511) شافق مقّفيبه  البحث الل  قام .1

 حتليل كتاب"كومية سونن كايل جاجا يوجياكرات حت  املوضوع اإلسالمية احل

أتليف حمّمد طارق عزيز ونور اخلالدية للّصف السابعة املدرسة  تعليم اللغة العربية

أّن هلا  والنتيجة من هلا البحث هي(" من انحية املاّدة)الثانوية احملّمدية 

 .املواد وشاملتها ودواعمها الكتاب وفقا خلصائص املقّررة من جهة املاّدة ومناسبة

 

 

 

 



 الباب الثالث

 طرق البحث

 نوع البحث . أ

است دم  الباحثة مج هلا البحث دراسة حتليل املضمون أو ما يسّمى بتحليل 

ألّن البياانت املوجودة مج هلا البحث كان  كّلها بياانت ، (content analysis)احملتوى  

أّن حتليل املضمون عند إيريينتو هو حبث متعمق مج حمتوى اإلعالم املكتوب أو   .وثيقية

اإلعالم املطبوع مج الوسائل اجلمهورية، وهو منهج علمّي لتعّلم الظاهرة واإلست الص 

 41.منها ابست دام النصوص

 وقام  الباحثة بتحليل البياانت ابست دام تقنيات حتليل احملتوى الوصفي

(Analisis Isi Deskriptif)  . حتليل احملتوى الوصفي هو التحليل الل  يهدف إىل وصف

، أو اختبار العالقة وال يهدف إىل اختبار فرضية معينةتفصيلي لرسالة، أو نص معني، 

 44.حتليل احملتوى للوصف فقط، وصف اجلوان  واخلصائص من الرسالة. بني املتغريات
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 Eriyanto, Analisis Isi (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 11 
44

 Ibid, h. 47 



 Penelitianتكشايفومن حيث أهدافه، كان هلا البحث البحث االس

Eksploratif)  .) البحث االستكشايف هو البحث الل  أجرى هبدف استكشاف هله

 45.الظاهرة الد كان  هدفا للبحث

( library research)ومن حيث موضوعه، كان هلا البحث البحث املكتيب 

البحث املكتيب أجر  به . بسب  موضوع البحث هو الكت  املتعلقة مبشكلة البحث

، إما يف شكل كت  وسجالت وتقارير نتائج (املكتبات)ابست دام األدب  البحث

وُيسّمي أيضا البحث حبثا مكتبيا إذا كان البحث أراد أن يبحث  46.الدراسة السابقة

 47.وجيمع البياانت أو املاّدة ككتاب ووثيقة وجمّلة وجريدة

البحث  ألن موضوع هلا. ن النهج املست دم يف هلا البحث هو النهج اللغو إ

أتليف الدروس العربية اجلزء الثاين كتاب درس عناصر قواعد اللغة العربية املوجودة يف  

 .الشيخ مصطفى الغالييين
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 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009) , 

h. 9 
46

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya 

(Bogor: Ghalia, 2002), h. 11 
47

 IAIN SU, Panduan Penulisan Skripsi (Medan: IAIN SU Press, 2014),h. 21 



 موضوع البحث . ب

أتليف الشيخ مصطفى  الدروس العربيةموضوع هلا البحث هو كتاب درس 

 .الغالييين

 مصادر البياانت. ج

احلقيقي؛ املواد املست دمة كدعم البياانت هي ملكرة وصفية تناس  ابلدليل 

 .إن مصادر البياانت تنقسم إىل قسمني، مها املصدر األساسي واملصدر الثانو . البحث

 األساسي املصدر .1

الد مت ( enumerator)األساسي هو البياانت املأخوذة من امليدان  املصدر

املثال العمر، احلصول عليها عن طريق املالحظة واملقابالت واالستبياانت، على سبيل 

 48.االجتماعية واالقتصادية/ التعليم،املهنة، وغريها يسمى البياانت الدميغرافية 

 املصدر الثانو  .2

الد مت احلصول )املصدر الثانو  هو البياانت املأخوذة غري مباشرة وسائل وسيطة 

 49(.أو األطراف األخرى/عليها وتسجيلها من قبل الوكاالت ذات الصلة و
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 Ahmadi Sani Supriyanto  dan Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen 

Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 191 
49

 Ibid, h. 194 



الدروس العربية للمرحلة كتاب درس إن املصدر األساسي مج هلا البحث هو  

املصدر الثانو  مج هلا البحث و  أتليف الشيخ مصطفى الغاليني اإلبتدائية اجلزء الثاين

 :هو الكت  املتعلقة هبلا البحث، كما يلي

 طريقة مجع البياانت. د

احلوادث أو املبينات أو رنني لوبيس أّن مجع البياانت هو كتابة ققال ذوال

 55.امل صوصات من بعض اجملموعة أو كّلها اّل  تكون داعما لعملية البحث

كما سبق البيان، كان هلا البحث حبثا مكتبيا ابلنظر إىل موضوعه، 

وللال، يقام بتناول البياانت وإعالم البحث بقراءة الصحافة العلمية والكت  

 51.تّدت مج املكتبةاملستندية واملواد النشرية اّل  إع

فأّما الباحثة مج مجع البياانت تقوم مبطالعة املصادر األساسية ووضع 

 .مالحطة، مثّ تتناول اإلعالمات من الكت  املستندية اّل  هلا عالقة هبلا البحث

والطريقة اّل  يست دمها الباحثة مج مجع البياانت هي الطريقة الوثيقية أو 

مرغونو أّن الطريقة الوثيقية أو الدراسة املكتبية هي . سالدراسة املكتبية، كما قال 
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 Zulkarnain Lubis, Penggunaan Statistika dan Penelitian Sosial (Medan: Perdana 

Publishing, 2010), h. 20 
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 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: PT. 

Grasindo Persada, 2003), h. 12 



مجع البياانت بقراءة املرياث املكتوب كسجالت وكت  أرآئية ونظرية األدلة أو 

 52.احِلكم وغريها اّل  تتعلق مبشكلة البحث

الدروس العربية كتاب درس فثّم ذل،، سوف توثق الباحثة تقدمي وحمتوى  

خطوات مجع . أتليف الشيخ مصطفى الغاليني الثاينللمرحلة اإلبتدائية اجلزء 

 :البياانت الد تقوم الباحثة يف هلا البحث هي

جرد البياانت املتعلقة ابلبحث، يف هله املرحلة  تكت  الباحثة مصادر  (1

 .البياانت املرتبطة بقضااي البحث مبشكلة البحث

مصادر البياانت ختفيض مجيع البياانت اجملردة، يف هلا النشاط ختتار الباحثة  (2

 .املناسبة مبشكلة البحث

 .عرض البياانت امل فضة بتقدمي البياانت امل تارة (1

 .حتليل البياانت املعّرضة (4

 .تل يص مجيع البياانت احمللل (5

 طريقة حتليل البياانت . ه

بعد مجع البياانت احملتاجة بطريقة مجع البياانت فاخلطوة التالية هي إجراء حتليل 

(. حتليل املضمون)ست دمة يف هله الدراسة هو حتليل احملتوى التحليل امل. البياانت
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 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), 181 



وحتليل احملتوى عند اراينتو هو املنهج العلمي لدراسة واست الص النتائج على الظاهرة 

 51(.نص)ابست دام الوثيقة 

 :اخلطوات الد التتقوم الباحثة يف هلا البحث هي

 (.تدقيق مرة أخرى)مجع البياانت والتدقيق  (1

البياانت، بتحديد البياانت املناسبة وفرز البياانت غري مناسبة ختفيض  (2

مل يتم )سيتم حتليل البياانت املناسبة ، وفرز البياانت . ألهداف البحث

 (.حتليلها

بعد ختفيض البياانت فإن اخلطوة التالية هي عرض البياانت .  عرض البياانت (1

 :فيما يلي

 حتديد البياانت . أ

 تصنيف البياانت . ب

 اانتترتي  البي . ج

 .تفسري البياانت يف منهجية وموضوعية وشاملة. د

 حتديد املعاين. ه

 حتديد املعاين. ز

 54.االستنباط، ختلص الباحثة النتائج حس  الفئة. 4
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 Eriyanto, Op.Cit., h. 10 



 صحة البياانتكيد طريقة أت. ز

صحة البياانت اجملموعة قبل حتليل كيد جي  أن يكون الباحثون لقيام أت

ولضمان صحة البياانت يف هلا . حقيقة وصحيحةوتفسريها ح  تكون نتائج البحث 

التثليث هو اسلوب صحة  (.teknik triangulasi)البحث تست دم الباحثة تقنية التثليث 

. ابست دم شيء آخر خارجها ألغراض التحقق أو املقارنة ضد للبياانت وحتقق البياانت

 55.تقنية التثليث األكثر است داماً هو الفحص عن طريق مصادر أخرى
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 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء العاّمة عن كتاب درس  البياانت . أ

 أتليف الشيخ مصطفى الغاليني الثاين

 ذاتّية الكتاب .3

 الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائّية الّسلّسلة األوىل:  الكتاب عنوان -

 الغالييينالشيخ مصطفى :   املؤّلفاسم  -

 املكتبة العصريّة:  دار الطباعة والنشر -

 بريوت:   بلد النشر -

 هااا1416/م 2515:   اتريخ النشر -

 صفحة 261: حجم الكتاب  -

 خلفية كتابة الكتاب .4

. هلا الكتاب إلجابة حاجة الطلبة املبتدئني يف تعّلم قواعد اللغة العربية كتابةيتم  

فيشتمل هلا الكتاب على ما متّس إليه حاجة الطلبة املبتدئني من القواعد الّنحو مع 

األمثلة الكثرية والتمرينات الوافية ابلغرض الل  نرمي إليه أبسلوب واضح سهل، يعّبد 

.عّلم سبيل التعّلمللمعّلم طريق التعليم، وللمت

  



 كتابة الكتابأهداف   .1

الطلبة يف تعّلم اللغة العربية، حبيث ا الكتاب هو التسهيل على غرض من هلالإّن  (1

يتدّرجون قواعده وإعرابه من األسهل إىل السهل ومن السهل إىل الصع ، من 

 .القواعد واألمثلة والتمارين امللكور فيه

معّلمي اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية ا للمدّرسني و ا الكتاب مرجعيرجى هل (2

 .ا الكتابإبعطاء األمثلة والتمارين امل تلفة واملتنّوعة موجها إىل ما ذكر يف هل

. وهلا الكتاب الل  حلل  الباحثة  هو يف أربعة أجزاء جمموعة يف جملد واحد

.اجلزء الثاين من الكتابعن  وركزت الباحثة هلا البحث

  

 مصطفى الغالينيالشيخ ترمجة  .2

فهو مصطفى بن دمحم بن سليم بن حمي الدين بن مصطفى الغالييين، ولد  

م، وتنتمي أسرته إىل الفوايد، وهي قبيلة من 1886ها 1151ببريوت سنة 

احلويطات، منازهلا بني العقبة والوجه من أرض احلجاز، ومنها أف اذ تضرب يف 

 . واد  النيل

وقد شهد عصره حركة علمية و ثقافية يف القرنني  وقد نشأ يف بريوت العثمانّية، 

الثامن عشر والتاسع عشر، ممثلة يف املعاهد والكّليات واملدارس واجلمعيات العلمّية 



واإلجتماعية واألدبّية، والصحافة، واملصّنفات العلمّية يف خمتلف العلوم والفنون، كما 

 .ة العثمانّيةشهدت بريوت يقظة سياسية هتدف إىل إصالح مفاسد الّدول

والغالييين من مئات العلماء اللين مل تسلط األضواء عليهم وعلى نتاجهم  

 .الفكر  يف الّدراسات اللبنانّية

وقد حصل الشيخ الغالييين علومه األوىل من خالل حلقات العلماء يف اجلامع  

ّية الل  قرأ عليه العربحميي الدين اخلياط : فلزم الشيخ ;العمرّ  الكبري ببريوت

واجلغرافية والتاريخ والشيخ عبد الباسط الفاخور  الل  قرأ عليه الفقه اإلسالمي 

وعلم الكالم وأصول التوحيد، والشيخ صاحل الرافعي الطرابلسي الل  قرأ عليه مادة 

 .األدب العريب والشعر وفن املقامة

قل ومن بيوت علماء بريوت وحلقاهتم يف اجلامع العمر  الكبري يف بريوت انت 

الغالييين إىل مصر حيث ألتحق ابجلامع األزهر الشريف طلبا للعلم على يد علمائه 

الشيخ بن علي املرصفي، والشيخ حمّمد عبده، مفد الداير املصريّة، وغريه : ومنهم

 .ممن كان هلم الفضل يف ضلوعه يف العربّية والعلوم الشرعّية

أن نشر العمرّ  الكبري، بعد اجلامع وسرعان ما قفل عائدا إىل بريوت والتزم  

ح الرباحج فيما يراه من أوجه وجه إصال" اإلهرام املصريّة"جمموعة من املقاالت يف 

 .بعد ذل، جبهاز املعّلمني يف الكّلية العثمانّيةاألزهر الشريف والتحق التعليمية يف 



عمل الغالييين مدرسا يف كثري من مدارس بريوت، امهها الكلية االسالمية  

كما عمل يف الصحافة، ويف . املدرسة السلطانية، والكلية الشرعيةو  ،للشيخ االزهر 

 .م1952عام  النرباس جملةالتأليف، فاصدر 

وقد عني أستاذا للغة العربّية وآدهبا يف نظارة املعارف ببريوت سنة  

كما انضم الغالييين إىل كثري من اجلمعيات ذات املرامي الوطنية واملقاسد .م1915

لسياسية، حبكم الظروف السياسية الد عاشتها ببريوت، وكان خطيبا حممسا واعظا ا

ا أثر م السلطان عبد احلميد، متأايحبكم نشاطه السياسي ضد الفساد الل  استشرى 

 . اينفغالشيخ مجال الّدين األحمّمد عبده، و اذه الشيخ ستأب

ان العسكر  لدى وقد تقلد كثريا من املناص ، منها تعيينه عضوا يف الّديو  

ل وانيف، طال: مري مهّمة أتدي  ولديهاأل أوكل إليهان، وقد ردهللا ابألمري عبداأل

فسرعان ما عاد إىل مسقط ومل تطل إقامته يف عّمان  . بتعليمهما العربّية آدهبا

 .ان  إقامته الدائمةرأسه وك( ببريوت)

أيضا رئيسا للمجلس اإلسالمي الشرعي األعلى يف لبنان، وكّرم وقد انت    

وعّمم يف حفل هبيج يف كّلية العّباسّية، حيث كّرمه لفيف من علماء بريوت ودمشق 

اك سبعة وأربعني آنل، وكان عمره (م1912)والقدس والبغداد واملوصل، يف حزيران 

 .عاما



متقّلدا هلا املنص   كما دعي إىل سّدة القضاء الشرعي يف بريوت، وظلّ  

وكان  . بضع سنني توىّل بعدها منص  املستشار يف احملكمة الشرعية العليا ببريوت

 .هي املرحلة األخرية الد توّقف عندها الغالييين

 :ومن مصّنفاته يف علوم العربّية كما يلى 

 القواعد العربّية -

وللمرحلة ( كتاب)اإلبتدائّية : الّدروس العربّية، ونطّنه مدرسّيا للمرحلتني -

 (ثالثة كت )الثانويّة 

 جامع الّدروس العربّية -

 نظرات يف اللغة واألدب -

 الثراي املضّية يف الّدروس العرضّية -

وله كت  ومقاالت يف اجلوان  اإلجتماعّية والرتبويّة والسياسّية إصالح الفرد 

 :والتعليم وأسالبه، وهي

 أريج الزهر -

 كرومر  اإلسالم روح املدنّية يف الرد على -

 عظة الّناشئني -



 نظرات يف األدب والفقه -

 لباب اخليار يف سري النّبو  امل تار -

 التعاون اإلجتماعي -

 خنبة من الكالم النبو  -

 (يف شعر الف ر واحلكمة الوطنّية)ديوان الغالييين  -

 .نظرات يف السفور واحلجاب -

ييين فقد وبعد هله الرحلةمن العطاء املثمر يف ش  اجملاالت، توقف احلياة الغال

م ودفم يف جانة 1944شباط فرباير سنة  17وتويف يف . ابتلي مبرض أمهكه وأودى حبياته

 56.الباشورة بربوت

 

 

 

 

                                                           
  

 24-22. ص، ( 2511دار السالم،: بريت)جامع الدروس العربية مصطفى الغالييين،  



الدروس العربية حمتوى وطريقة عرض املادة يف كتاب درس و تقدمي حتليل  . ب

 أتليف الشيخ مصطفى الغالينيللمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين 

 تقدمي الكتاب .3

 خراجاأل (1

 الكتاب حجم -

ويعترب حجم الكتاب مناسبا ( سم تقريبا 14 × 25) صغريحجم الكتاب  

 .ابلنسبة للمرحلة اإلبتدائية، وذل، لسهولة محله ووضعه يف احلقائ 

 شكل الغالف -

عبارة عن مادة ملونة أبلوان خمتلفة األمحر العيق واألخضر  شكل الغالف

اهتمام الطال  عليها، وتعطي انطباعا جيدا وهي متناسقة فيما بينها، وجتلب . واللهيب

.تصميم الغالف باملضمون واحملتوى العلمي للكتاب ويرتبط .لدى الطال 

  

 

 



 نوع التجليد  -

.مازال مناسبا للمرحلة اإلبتدائيةو صنع التجليد من ورق مقو     

 نوع الورق -

نوع الورق  .أبيض، وجتعل الكتابة واضحة وقابلة للقراءة  

 الطباعةحجم حروف  -

.واضحاوصغريا وهو  الطباعة إىل حد ما كبريايكون حجم حروف    

 نوع اخلط -

 خط النسخ املست دم يف الكلمة العربية املطبوعة ،يكون نوع اخلط

 املسافات بني األسطر -

   تكون املسافات واسعة ومرعة

 



 تشكيل احلروف -

مساعدة الطال  ومن املتوقع أنه يهدف إىل . فمعظم احلروف غري متشكلة

.ابلتمرين املستمر على الكتاابت الغري مشكلة كي تنمو قدرهتم على القراءة

  

 فهرس احملتوايت -

عتو  الكتاب على فهرس احملتوايت يف أول جزء الكتاب، توضح للطال  

.الدرس وعنوانه وصفحاته الد يرتت  عليها كل درس

  

 مقدمة الكتاب (2

مقدمة الكتاب وفقا لعناصر كتاب الدرس على الرغم أنه يشتمل بعض  

 : العناصر فقط، وهي

 ارشادات است دام كتاب الدرس (1)

 العنوان (2)

 املادة الرئيسية (1)

 املعلومات الداعمة (4)

 التمرينات (5)



 الواجبات (6)

 التقييمات (7)

فالتمرينات قد اشتمل فيه الواجبات والتقييمات ألن ال يفرق املؤلف بعضها 

.بعضا

   

 حمتوى الكتاب .4

 عدد الدروس (1

الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين كتاب درس عدد الدروس يف  

.درسا 41 أتليف الشيخ مصطفى الغاليني

  

 العناوين الداخلية (2

وكل عناوين . الدروس، وهي القواعد النحوية يشتمل الكتاب على عناوين

العامة بقراءة القصص املكتوبة أمام املعّلم لتمرين األمثلة والقواعد والتمرينات والتمرينات 

.الطالب على مجيع مباحث الكتاب

  

 



الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين كتاب درس يف  املواد التعليمية 

:أتليف الشيخ مصطفى الغاليي

  

 الدرس منرة الدرس منرة
 املضارع املعرب 21 الكلمة والكالم 1
 إعراب املضارع املعتل اآلخر 24 الفعل 2
 املضارع املنصوب وأدوات نصبه 25 احلرف 1
 املضارع اجملزوم 26 املاضي واملضارع واألمر الفعل املاضي 4
 املضارع املرفوع 27 الفعل املضارع 5
 إعراب االمساء 28 فعل االمر 6
 عالمة الرفع يف االمساء 29 اشتقاق األفعال 7
 املعلوم واجملهول 15 اشتقاق األمر 8
 الفاعل 11 اجملّرد واملزيد فيه 9
 املبتدأ واخلرب 12 املفرد واملثى واجلمع 15
 كان وأخواهتا 11 املثى وإعرابه 11
 إن وأخواهتا 14 اجلمع السامل واجلمع املكّسر 12
 عالمات النص  يف االمساء 15 مجع امللكر السامل و إعرابه 11
 املفعول به 16 مجع املؤنث السامل 14
 اسم الفاعل 17 امللكر واملؤنث 15
 اسم املفعول 18 اسم اجلنس واسم العلم 16
 اجملرور حبرف اجلر 49 الضمائر وأنواعها 17
البارز واملسترت: الضمريان  18  حروف اجلر 45 
 تصريف الفعل املاضي 41 املعرب واملبين 19
 تصريف الفعل املضارع 42 إعراب األفعال 25



 تصريف فعل األمر 41 إعراب فعل األمر 21
   إعراب الفعل املضارع 22

 

 احملتوى اللغو  (1

يست دم الكتاب اللغة العربية الفصحى يف كل وحداته ونصوصه وتدريباته 

وهلا مهم جدا ألن اللغة العامية ستؤثر على . وال يست دم اللغة العامية أو احمللية

.االكتساب اخلاطئ للطال 

  

 

 

 احملتوى الثقايف (4

على مواقف اجتماعية ودينية ووطنية وعلمية وتربوية  املواد التعليميةاشتمل  

درسة أو يف ملال  يوميا، إما يف البي  أو يف ايعتاد على ممارستها الط. وسياسية وبيئية

.السوق أو وغريها

  

 أزورك:  اإلجتماعية -



 اتق هللا تفز برضاه:  الدينية -

 ش كلهسافر اجلي:  الوطنية -

 اعلم أن الصرف والنحو كالمها ضروراين لكل أدي :  العلمية -

 العلم زينة اإلنسان:  الرتبوية -

 أقبل العمري نفسه:  السياسية -

 هلا دار:  البيئية -

هي معظمها أمساء شائعة ومألوفة على  املواد التعليميةاألمساء الواردة يف 

أمحد، فاطمة، فمن الناحية السيكولوجية البّد أن تراعى شعور : مسامع الطال ، مثل

.الطال ، إذ أهّنم عبون تعلم أشياء قريبة منهم ومألوفة على مسامعهم

  

 

 طريقة عرض املاّدة (1

ا الكتاب موضوع على الطريقة اإلستقرائّية، وهي است راج القاعدة من هل

ح  يرجى من الطلبة ليس قادرًا على فهم قواعد . األمثلة وهي أفضل طريقة للمبتدئني

ممّا املواد الد  امل تلفة واملتنّوعةاللغة العربية فحس  ولكن قادرا أيضا على إيتاء اجلمل 

. تعّلمها

  



أتليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاينكتاب درس  يشتمل

القواعد،  حتو   كل  درس على  األمثلة وتوضيدرسا، وحت 41على  مصطفى الغاليني

وينتهي بتمرينات متنوعة للمراجعة على كل درس، وذل، ليتمكن الطال  من تلاكر 

إذ . يف ذهن الطال  ما تعلمه سابقا ومراجعة كل ما تعّلمه من دروس سابقة وكي يثب 

كما قام املؤلف بوضع مترينات يف هّناية كل . أن تعليم اللغة عتاج إىل التمرين واملستمر

:درس، ونوع بني أنواع التمرينات واألسئلة كما هو موضح يف هله األمثلة

  

 فعل األمر

 أمثلة

متس، ابلفضيلة واترك الرذيلة -1  

اتق هللا تفز برضاه -2  

الزم الصدق، واعتصم ابحلق -1  

 قواعد

اْذه  : مثل ,كلمة تدل على طل  الفعل من الفاعل امل اط  بغري الالم: فعل األمر 
ُأكُت ْ  -  

(.اذهيب)مثل , ويقبل ايء املؤنثة امل اطبة,ان يدل على طل  شيء: وعالمته   

 متارين



:جاعالً ما تصوغه يف مجل مفيدة , صغ األمر من الكلمات االتية  

مواظبة-صالة-صوم  -هّني  -دعاء  -تكلم – صدق    

الدروس تقدمي وحمتوى وطريقة عرض املادة يف كتاب درس نتائج حتليل  .1

  أتليف الشيخ مصطفى الغالينيالعربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين 

التقدمي  بعد القيام بوصف وحتليل الكتاب، قام  الباحثة ابستنتاج حتليل

أتليف الشيخ الدروس العربية اجلزء الثاين واحملتوى وطريقة عرض املاّدة يف كتاب درس 

:وتفسريها فيما يلي مصطفى الغالييين

  

مواصفات الكتاب مناسبة للمرحلة اإلبتدائية من حيث عدد الصحفات  (1

وطباعة الكتاب وحجم الكتاب وشكل الغالف والتجليد ونوع الورق وحروف 

الطباعة، إذ أن الكتاب ال يعترب كبريا ابلنسبة للحجم، وأيضا الشكل اخلارجي 

 ولكن عدد. للكتاب جيلب اهتمام الطال  لكونه مغلف أبلوان متنوعة

 . الصفحات تبدو كثرية فمن املمكن أن يصع  الطالب حلمله

املؤلف قام بال تشكيل احلروف معظم الكتاب، وأيضا توضع التمرينات بدون  (2

تشكيل وذل، يساعد الطال  على التمرين على القراءة بدون التشكيل وتنمي 

 .من مهارهتم يف القراءة

 .القواعد النحويةمقدمة الكتاب جيدة ومشتملة على عناصر كتاب درس  (1



فهرس احملتوايت وضع بشكل جيد وواضح يف هلا الكتاب، للل، يستطيع  (4

ااملعلم أو الطال  ااإلطالع على حمتوى الكتاب من حيث املوضوعات من 

 .خالل هلا الفهرس

 .العناوين الداخلية وضع  بشكل جيد ومناس  مبحتوى الدروس (5

والتمرانت، وهلا مهم ألمثلة عدد الدروس مناسبة ألهّنا حتتو  على كثري من ا (6

 .ب عتاجون إىل التدري  ااملستمرالجدا ألن الط

احملتوى اللغو  للكتاب يعترب مناسبا للمرحلة اإلبتدائية إال يف النصوص القرائية   (7

يف التمرينات العامة  فمستواها يعترب عاليا ابلنسبة لطال  املرحلة اإلبتدائية، 

 .ات الصعبة يف اهلوامشولكن املؤلف قد أتى معىن املفرد

احملتوى الثقايف  بنسبة الثقافة العربية تعترب كافية جدا، ألهّنا مهمة جدا للطال   (8

 .معرفة على ثقافة اللغة املتعلمة

تتضمن  جمموعة من األمثلةطريقة عرض املادة وضع  بشكل منظم، بداية من  (9

 .كل درسمث األتيان ابلتدريبات بعد  القواعد مث إيضاح القواعد تفصيليا و 

أتليف الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين كتاب درس  من العيوبأما  

 :على حتليل الباحثة فيما يلى الشيخ مصطفى الغاليني

 أربعة أجزاء جمموعة يف جملد واحديشتمل على  ههلا الكتاب مسي، ألن -



ح  مل  بعضاالواجبات والتقييمات بعضها و التمرينات على ال يفرق املؤلف  -

 .يشتمل عناصر كتاب الدرس

 :فهي اإلستقرائية الطريقة من أما عيوب  -

 .جحتتاج إىل وق  طويل للتوصل إىل النتائ ألهّنا إهّنا بطيئة التعليم .1

احلاجة للكثري من األمثلة، سواء تل، الد هلا عالقة ابملوضوع األساسي   .2

والد ليس هلا عالقة به، لتتكون لدى الطال  أو الدارس القدرة على 

 .استنباط القاعدة

قلة مشاركة التالميل يف الدرس الن املعلم هو الل  يقدم للدرس ويوازن  .3

 .ويقارن بني اجزائة ويتوىل صياغة االستنتاج

الدروس العربية كتاب درس كما سبق البيان امللكور، حلل  الباحثة أن  

مناسبا مبعيار إعداد كتاب  أتليف الشيخ مصطفى الغالينيللمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاين 

إعداد  يف هلا الكتاب ولكنها ال تؤثر فئات  العيوب بعض يوجد ابلرغم .الدرس اجليد

 .اجليد الدرس كتاب

 

 



اخلامسالباب 

  

 اخلامتة  

 اخلالصة  . أ

الدروس العربية للمرحلة كتاب درس  "بعد أن تبحث الباحثة رسالته حت  املوضوع 

بنّي هلا البحث يف األبواب  " أتليف الشيخ مصطفى الغاليني اإلبتدائية اجلزء الثاين

 :استنباطات كما يليالسابقة فأخلت الباحثة 

أتليف الشيخ  اإلبتدائية اجلزء الثاينالدروس العربية للمرحلة كتاب درس أن   (1

من أفضل الكت  التعليمية الد ُوِضَع  يف تعلم القواعد  مصطفى الغاليني

الطلبة يف تعّلم اللغة العربية، حبيث التسهيل على وهو . للمرحلة اإلبتدائيةالنحوية 

يتدّرجون قواعده وإعرابه من األسهل إىل السهل ومن السهل إىل الصع ، من 

 .القواعد واألمثلة والتمارين امللكور فيه

تقدمي الكتاب مناس  للمرحلة اإلبتدائية من انحية إخراج الكتاب وعناصر   (4

 .كتاب الدرس

درسا عن القواعد النحوية، ولكل درس األمثلة  41حمتوى الكتاب عتو  على  (5

واد املويست دم الكتاب اللغة العربية الفصحى، واشتمل  . والقواعد والتمرينات

 .وبيئيةعلى مواقف اجتماعية ودينية ووطنية وعلمية وتربوية وسياسية  التعليمية



د التعليمية وهي ا الكتاب موضوع على الطريقة اإلستقرائّية يف عرض املواهل (6

 .من األمثلة است راج القواعد

أتليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة اإلبتدائية اجلزء الثاينكتاب درس أن   (7

 .مبعيار إعداد كتاب الدرس اجليد مناس  الغالينيمصطفى 

 اإلقرتاحات .ب

 :كما يليبناء على هلا التحليل فتقرتح الباحثة 

 للتالميل (1

يدركوا ح  أن يتعلموا قواعد اللغة العربية تعلما جيدا  للتالميلينبغي 

 .وعلومها امل تلفة واملعارف عن اللغة العربيةومساهتا خصائصها 

 للمدرسني (2

أن يعد مادة اللغة العربية قبل دخول الفصل خصوصا للقواعد للمدرسني ينبغي 

 امل تلفة والوسائل واملمتعة املبتكرة والطرائق املناسبة الصحيحة التقنيات خيتاروأن 

 .اس  ملستوى كل فئة من التالميلاملن بالشكل تدريسها يف ويست دمها

 للقارئ (1

القارئ يف حتيليل كتاب على أن يكون هلا البحث العلمي مرجعا الباحثة جو تر

 .الدرس
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