
 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعريف التحليل . أ

  عمعٌت حتييق لل  لل حثث ميللحتليال –حيلل  -التحليل مشتق من اللغة العربية حلل

حالال, بفك ية. حلل: حل ابدلملن حيل حلوال وزلال وحال و أفعل شيئل آخر دلعرفة احلللة الفعلو 

للمة "التحليل"ىف قلموس 1ىو نييص اإلرحتلل.اندر: و ذلك نزول اليوم عمحلة, و التضعيف 

 اتم اللغة اإلنثونسية عمعٌت التحري إىل احلثث) أتليف، لمل، وغَتىل(، دلعرفة احلللة احليييية

 .2)سبب، جلوس ادلشملة، وغَتىل(

شمل واحث من حتليل البيلانت ىو تلخيص لمية لبَتة من البيلانت العلم إىل ادلعلوملت اليت ميمن 
 تفسَتىل. تصن

يف أو فضل ادلموانت أو األجزاء ذات الصلة من رلمولة البيلانت ىو أيضل شمل من أشملل 
ابستمرار يف حبيث تمون  التحليل ليجعل البيلانت أسهل يف إرادهتل. مجيع أشملل التحليل لوصف أمنلط

 3نتلئج ميمن دراستهل وترمجتهل بطريية موجزة وذات مغزى.
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مث أيت  ابلتعريف  4ىو دراسة حتليل الواقع  دلعرفة احلييية وتعريف حتليل يف قلموس إنثونيسيل
االخر يف اليلموس اإلنثونيسية التحليل ىو العنصر الرئيسي يف األجزاء ادلختلفة ومراجعة اجلزء نفسهل 

 5فضال لن العالقة بُت األجزاء للحصول لل  الفهم الصحيح للمعٌت الملي والتفلىم.
 احملتوى :أمل تعريف التحليل لنث حتليل 

لنث بريلصون أن حتليل احملتوي ىو طرق البحث ادلستخثم بتجرد ونظلمي ووصفي, لّمي من  .1

 زلتوي ادلعلوملت ادللحوظة.

لنث ىولظي أن حتليل احملتوي ىو طرق البحث ليجعل اخلالصة ادلستخثمة بتجرد وتعّرف  .2

 ونظلمي ومزية الرسللة.

ث ليجعل خالصة أن ييثر حيتذى وصحة لنث لريفينثوف أن حتليل احملتوي ىو طرق البح .3

 البيلانت عمالحظة سيلق.

 لنث ويبَت أن حتليل احملتوي ىو طرق البحث ابستخثام اإلجراء ليحتذي صحة من النصوص. .4

لنث ريفي والجي وفييو أن حتليل احملتوي ىو اختبلر نظلمي وحيتذي من رموز ادلعلوملت، ىذا  .5

الذي صح وحتليل ادلستخثم بطريية اإلحصلئية لتصوير  رموز يعطي الييمة العثيثة تستنث الييلس

 احملتوي ادلعلوملت, استنتج ويعطي السيلق اإلنتلج أو اإلستهالك.
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لنث البلحث، التحليل ىو إختصلر البيلن المبَت لبيلن صحيح الذي يلحق  أو 

 إنفصلل أو اجلزء ادلنلسب.

و دتمن أمهية حتليل المتب الثراسية يف أهنل لملية تشخيصية لالجية تيود إىل تطوير 

ادلنلىج, و حتسُت مستوى المتب الثراسية, و ذلذا صلث أن لل دول العلمل ختضع ادلنلىج شلثلة 

ابلمتب الثراسية لعمليلت التحليل ادلستمر, و هتثف من وراء ذالك إىل حتسينهل و تطويرىل؛ 

لىج الذي ال يطور و ال يعثل سوف ينظر إليو بعث حُت لل  أنو منلىج سلتلف. فيث ألن ادلن

لل  أن المتلب ادلثرسي يف أحسن تصور لو رلمولة من اخلربات النلمية  2001ألث مرسي 

اليت يتطلب األمر مراجعتهل من حُت إىل آخر, حىت تواجو حتثايت احللضر, و المتلب 

 6فًتض أن احليلة جلمثة اثبتة و العمس صحيح.ادلثرسي الذي الذي ال يتغَت ي

 الكتب املدرسي . ب

 تعريف الكتب املدرسي .1

المتب الثراسية ىي لتب واجب ادلرجع ادلستخثم يف ادلثرسة لتضمن مواد التعلم يف 

تمنولوجيل، احلسلسية واليثرة ارتفلع اإلميلن والتي ، األخالق الشخصية، اإلتيلن من العلم و 
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متب الثراسية لمل . اصطالح ال7ت البثنية والصحة تستنث التعليم الوطٍتاجلمللية، اإلمملان

بسيط ىي المتب تضمن ادلواد اليت ترتب ومل أشبو حىت سهل الطالب لفهم مواد تعليم يف 

 .8لملية التعليمهم حتت إرشلد ادلعلم

 لنث ه.غ. تريغلن، المتب الثراسية ىي : 

 مستوي التعليم اخلصوصية.المتب الثراسية موجهة إىل الطالب يف  (1

 ارتبلط بثراسلت. (2

 لتب معيلرة ىي المتب واجب، مزية، وموجود الشهلدة من متسلط. (3

 ترتيب ولتلبة لنث أىل بثراسلت منهل. (4

 لتلبة ألىثاف تعليمي بعضل. (5

 رلهز بوسلئل التعليم. (6

 .9ترتيب ليسللث الشيء برانمج التعليم (7

إمملانت الطالب يتعلمونو ليظهر ذلك احللل شليز المتب الثراسية جيثا ىي ختصيص عمستوي 

 البث نيلط لتليل :
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البث تستنث يف حتليل لغوي الطالب للن الملتب مالحظ بصثق جلنب اللغة الطالب إمل  (1

 صوتيل، مرفولوجيل، دالالت أو صفلت الطالب خصوصل.

ية الثينية، البث وجود حتليل غَت لغوي أو ثيليف ىو يتعلق الصعب تعثد الثيليف الطالب من انح (2

 اجلنسية، العلدة واألخرى.

 وظيفة الكتب الدراسية  .2

المتب الثراسية ىي احثى لنصر التعليم لثرة ادلستخثمة لمل اجتمللي أو مؤسسة 

التعليم. ىذا احللل مؤلث يف شىت مؤسسة التعليم من مستوي األسلسي حىت العلىل، يف للمو 

. معنلىل المتب النصية ىي لنصر 10ليمية األوىلتستخثم المتلب النصية التعليمية للدلواد التع

 التعليم ال يوجث اإلنفصلل من لمل التعلم يف والية التعليم الرمسي أو غَت الرمسي.

 لنث نسوتيون، الوظيفة من المتب النصية التعليمية ىي :

 لمواد مرجع لطالب. (1

 لمواد التيومي. (2

 لمستخثم الطالب يف لمل ادلنهج. (3

 أو التينيلت التعليمية ادلستخثمة لطالب.لإحثى الفلصل الطريق  (4
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Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik 

Dan Menyenangkan, Cet IV, ( Yogyakarta: Diva Press, 2012 ), h. 169 



 .11لوسلئل لزايدة وظلئف ومهنة (5

 أمل لنث جرين وفييّت صيلغة بعض وظيفة ادلهمة لل  المتب النصية، لمل يلي :

 تعمس أن وجهة نظر مرجأ ولصراي لن تعليمية تظهر لتطبييو يف ادلواد التعليم ادلستخثمة. (1

بسهولة وتتنوع بنلء لل  الثافعية وحلجة الطالب   تيثمي الشيء لنصر أسلسي الصعوب، ميروء (2

 لأسلسي لربانمج لملية اقًتح مهلرات التعبَتات لليهل حتت حلالت شبو احليلة احلييية.

 تيثم الشيء ترتب بسرلة وتثريج لن مهلرات التعبَتات أن حتمل الصعب األسلسي ومعلوملت. (3

 ض الطالب.تيثمي بمتلب يثوي ذويهم طرق واقًتاحلت التعليم ليحر  (4

 تيثمي تثبيبلت ) شعور لميق ( األمهية األوىل ولمل لملد دلملرسة وفرض العملية. (5

 .12تيثمي ادلواد (6

 نوع الكتب الدراسية  .3

 لنث ه.غ. تريغلن توجث اربع أسلسيلت ادلستخثمة يف ادلصنفلت المتب النصية ىي: 

 تستنث دراسلت أو دراسلت خلصة. (1

 تستنث دراسلت ذات الصلة. (2

 الملتبة المتب الثراسية.تستنث  (3
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 تستنث عمجموع المتب الثراسية. (4

 قث نظر من طريية للتبة المتب الثراسية معروفة بثالثة أجنلس المتلب, يعٍت :

 المتب الثراسية منفردة يعٍت المتب النصية يتمون لل  لتلب. (1

 المتب الثراسية رللث يعٍت لتلب التعليم لفصل خلصل. (2

المتب الثراسية مسلسلة أن تشتمل مستوي ادلثرسة ادلثلل  المتب الثراسية مسلسلة يعٍت (3

 ادلثرسة اإلبتثائية حىت ادلثرسة الثنلوية.

 أمل لنث سحرمي اريمونتو نيل انثي فرستوو أن العلم يفرق المتلب إىل أربع أجنلس يعٍت :

 لتلب مصثر ىو لتلب طبيعي لمراجع مصلدر لثراسلت العلم للمل. (1

ألسلطَت والرواايت الوظيفية دلواد اليراءة فيط مثل اليصص والتلب اليراءة ىو المتلب  (2

 واألخرى.

 المتيبلت ىي لتيبلت ادلعلم يف لملية التعليم. (3

 .13لتلب مواد التعليمية ىي لتلب ترتب لعملية تعلم وتتصمن ادلواد التعليمية اليت أرادىلالعلم (4

 األساس إلعداد الكتب الداسية  .4

 ( األسلس العلمية1
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األوىل مالحظة يف المتلب النصية ىو أسلس العلم. ألنو سيمون ذلل األسلس 
انعملسلت يف جزدة ودقة ادلواد اليت ستعرض. لذالك لل الملتب جيب أن يفهم والسيطرة 
لل  نظرية يف رللل العلوم أو رللل الثراسة من شأهنل أن تمون ممتوبة. وابلتليل فإن صلحب 

واليوالث لعلم اللغة مجيعل. من النلحية الفنية األسلس  للم النحو جيب فهم وإتيلن النظرايت
 .14العلمي تشمل دقة ادلواد، رلمولة من ادلواد وادلواد الثالمة

 إجراء حتليل الكتاب الدراسية  .5

حييية، إجراء التحليل جلنب الًتبوي يشَت إىل تيييم جلنب الطرق تعليم اللغة. معنهل  
لمتلب التعليمية لل  اللغة معيلر تربوي. لذلك، نتلئج حتليل االلتبلرات بتوجيو يف التشلف ا
. أمل يف ىذه احلللة، خالف احلل المتب النصية  15العمل حتليل الوفلء بشرط تربوي أم ال

للتب تعطي أن التيييم لن لتلب التثقيق للملتب ابستخثام ألة البحث المتلب النصية 
 لتحثيث استصواب المتلب لمتلب معلير.

(، المتلب الثراسية مزية جتب أن  2007لنث )ب.س.ن.ف   يف منصور سللص
تلبية أربعة لنلصر استصواب ىي استصواب ادلضمون، استصواب التيثمي، استصواب الصح 
واستصواب الرسوم. أربع لنلصر استصواب ذلك بُّت يف شمل ادلؤشر ابسهلب الثقلئق حىت 

متب الثراسية، ادلعلم من فيط مصثر المتلب الثراسية معُت ب.س.ن.ف، الملتب ال
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أربعة لنلصر . االيت 16والطالب مستعمال المتلب الثراسية أو اجتمللي للم تطبييو
 استصواب عمؤشر منهل 

 تقييم استصواب املضمون (1

 مطابقة إمالءات املواد مبعيار الكفاءة و الكفاءة األساسية ( أ

 دتلم ادلواد .1

 اتسلع ادلواد .2

 لميق ادلواد .3

 دقة املواد  ( ب

 وتعلريفدقة ادلفلىيم  .1

 دقة األسلسي .2

 دقة اإلجراءات .3

 دقة ادلثلل والصحة وتوالضيحية .4

 دقة السؤال .5

 ج( املواد مساعد التعلم

 مطلبيتو بتطوير العلم والتمنولوجي .1
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 حثيث ادلالمح وادلثلل وادلرجع .2

 االلتبلرات .3

 استمشلف األخطلء .4

 العالقة بُت ادلفلىيم .5

 ادلعلوملت .6

 التطبييلت .7

 توجو ادلواد .8

 استصواب تقدمي التقييم (2

 التقنيات تقدمي ( أ

 ىيملتيثمي .1

 صّف تيثمي .2

 التعلدل بُت البلب .3

 دتام التقدمي  ( ب

 جزء السلف .1

 جزء ادلضمون .2

 جزء اخللمت .3



 استصواب الصحالتقييم  (3

 مطابقة مبستوي تطور الطالب ( أ

 ادلطلبية عمستوي تطور ذىٍت .1

 مطلبية عمستوي التطور العلطفي .2

 
 صريح  ( ب

 وضوح الرسللة .1

 اللغةحسلسية اليوالث  .2

 ج( صّف وتكامل طريق الفكر

 صّف وتململ بُت البلب .1

 صّف وتململ بُت الفيرة .2

 استصواب الرسومتقييم  (4

 مقياس الكتاب ( أ

 مطلبق مييلس المتلب ابدلواد ادلضمون المتلب .1

 ختطيط جلد الكتاب  ( ب

 مونتلج .1



 احملرف جلث المتلب .2

 استعملل احلروف .3

 ج( ختطيط مضمون الكتاب

 تصوير مضمونة المتلب .1

 ادلخطيطنظلم  .2

 دتلم منتلج .3

 فهم منتلج .4

 17توضيحية ادلضمون .5

أّن ىف زللولة تيثمي ادللّد الثراسية احلسنة للمتعّلم البّث أن   (Nur Hadi)مّث رأى أيضل نور ىلدي 
 .18ينظر إىل ثالث النل حيلت اآلتية

 انحية التشميلة (1

اإلنثونيسية أّن التشميلة والتشميلة ىي تصفية و اختيلر، لمل ىف اليلموس األلرب لّلغة 
ىف اللغة ىي االختيلر ) للحصول لل  األحسن ( والتصفية. وىذا الثرجة مهّمة لتطوير ادللّدة 
 الثراسية وحتليلهل، بل للنت درجة تصميم التعليم تتعّلق بميف للنت التشميلة تعمل جّيثا.
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 انحية التثرّج (2

ابتثأت من السهولة إىل الصعوبة لل  سبيل  اتثرّج ىو درجة ترتيب ادلواد ادلشمّلة لمي تعّلم،
التثرييجي. والتثرّج اّلذي لونو تبعل لنظلم خلّص سينيص الصعوبة ىف تعّلم ادللّدة لل  وجو أتليفهل 

 ابلًتتيب لُتفهم ابلسهلة. 

  انحية التيثمي (3

بعث أن سبيت درجة التشميلة والتثّرجلت أتيت بعثىل درجة تيثمي، وىي ليف تمون 
ادلشمّلة ادلتثّرجة مبلوغة إىل ادلتعّلم حىّت يفهمهل فهمل سهال. وللن التيثمي طريية ادللّدة 

 إليصلل ادللّدة، ومل ظهر ىف لّل صفحة فذالك اليثمي. 

فمن الشرحلت السلبية تفهم أّن أي سعَتمفعول ىف أتليف ادللّدة التعليمية البّث أن 
 لونو.تمون ميبولة لنث ادلتعّلم ومعطية التغيَت ىف  

 الكتاب الدراسية تعليم اللغة العربية .6

 ( املواد األساسية كتاب الدراسية اللغة العربية1

 بُت الثلتور للي اليلمشي أن المتلب الثراسية لغة العربية تشمل :

 قوالث اللغة العربية ( أ



ىذه اليوالث اليربط عمشملة البحث اللغة العربية، لمن لو يف الواقع الميمن وأتخَت 

 الطالب بغَت اخللطئو ابستخثام مشملة حبث الطالب ذات الصلة.الفهم 

ب( بعض التملرين، التمرين بلسلن أو بمتلبة البث مصنوع الطالب بتوجيو ادلعلم 

 ذات الصلة.

 متعثدة اخلطوات يف تيثمي اللغة العربية ( ج

ىذه ادلشملة البث بصثق اإلىتملم حىت الحيثث قفر األضرار يف فعللية تعلم اللغة. 
 ذلك, ادلواد ممون إبللدة االختيلر والتثرج منلسب.ل

د( موجود قلموس للجال مضمون المتلب اللمة اجلثيثة، الصعب يوجث يف المتلب 

النصية، مفردات ادلبشرة بعث اليراءة أو وضعت يف صفحة األخرى من المتلب النص 

 .19ذالك

 أهداف الكتب الدراسية لتعليم .7

 التعلم.تسهل الطالب يف نيل ادلواد  (1

 تفسح إىل الطالب ليتمرر التعليم أو يتعلم التعليم احلثيث. (2

 تيثمي ادلواد تعلم قهري لطالب. (3
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  Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Analisa Text Book Bahasa Arab, ( Yogyakarta: 

Fak Tarbiyah Iain Sunan Kalijaga, 1988 ), h. 20-21 



 فوائد الكتب املدرسية  .8

 تعطي التعليم لطالب. (1

 يعطي التعليم لطالب يتمرر التعليم أو يتعلم التعليم احلثيث. (2

 جتعل قبضة ادلعلم يف معُت الطريق التعليم. (3

 خصائص الكتب املدرسية  .9

لمل شمل ادلواد التعليمية األخرى، المتب ادلثرسية ميلك خصلئص. بعض خصلئص بينهل لمل  

 يلي:

 ISBNرمسي، المتب ادلثرسية تصثر دلصثر خلصل وميلك  (1

 أتليف المتب ادلثرسية دتلك بعثلن األوىل يعٍت : (2

 تشغيل األمثلل تطور التعليم تصرحيي وإجرائي ( أ

 لمتب ادلثرسية ادلستخثمة يف ادلثرسةالتعليم جيعل األىثاف األوىل من ا  ( ب

المتب ادلثرسية ادلتيثمة للملتبة أو انشر المتلب ملزال يشَت فيمل بررلة لثيوان التعليم  (3

 الوطٍت. ذلك توفَت بينهل أن المتب ادلثرسية البث :

 تتبع ادلنهج التعليم الوطٍت حلصل. ( أ



 .20التوجيو يف ادلهلرة ابستخثام التيريب السيلقية، التمنولوجي واجتمللي عمظلىرة وجتربة  ( ب

 اللغة العربية . ج

 تغريف اللغة العربية .1

وفيل للغلاليُت العربية ىي اجلمل اليت يستخثمهل العرب للتعبَت لن أىثافهم )األفملر وادلشللر( 

، وقث ألطت العربية العثيث من ادلفردات إىل لغلت أخرى يف العلمل اإلسالمي، مثل المثَت من دور 

ألداة الرئيسية للثيلفة، الالتينية يف معظم اللغلت األوروبية. خالل العصور الوسط ، للنت اللغة العربية ا

وخلصة يف العلوم والرايضيلت والفلسفة، شلل أدى إىل لغة أورواب اليت تضمن المثَت من ادلفردات من اللغة 

 21العربية. 

اللغة العربية )اللغة العربية( ىي ألرب لغة من حيث لثد ادلتملمُت يف للئلة من اللغلت   ( أ

ية والعربية، وقث صنفت اللغة العربية من مودرن السلمية، وىذه اللغة مرتبطة ابللغتُت العرب 

وحتثث ىذه اللغلت  3-639لغة فرلية يف إسو  27لل  أهنل مللروابسل واحثة مع 

يف مجيع أضللء العلمل العريب، يف حُت أن اللغلت العربية ادلعتلدة معروفة يف مجيع أضللء العلمل 

سيمية اليت للنت لغة األدب ودين اإلسالمي، اللغة العربية مودرن أتيت من اللغة المال

 22. األجبثية العربية ممتوبة من من اليمُت إىل اليسلر. 6اإلسالم منذ اليرن 
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Menarik Dan Menyenangkan, Cet V, ( Yogyakarta: Diva Press, 2013 ), h. 169-171 
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 UIN Nuha,Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta:Diva Press,2012),hlm 32-32 
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 UIN Nuha,Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,....hlm 32 



اللغة العربية ىي اللغة اليت يستخثمهل النلس أو الشعوب اليت تعيش يف هنري دجلة   ( ب

يو، والفرات والسهول السورية وشبو اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(، مثل فينسيل، ىرب 

العربية، سوراينيل، اببيلوان من اللغلت العثيثة اليت ميمن أن تبي  حىت اآلن ىي العربية، 

يف الواقع، ظهرت اللغة العربية منذ اليرن قبل اإلسالم. وميمن تسجيل أدلة السبلب لل  

االاثر العربية اجلثيثة فيط منذ قرنُت من الزمن قبل اإلسالم، لذلك ميمن بثء تسجيل 

 العربية اجلثيثة يف ىذا الوقت.اللغة 

 خصائص كتاب الدرس اللغة العربية .2

لتلب تعليمي لريب جيث ىو لتلب حيتوي لل  مواد تعليمية للملة ومنظمة وغَت موضولية ميمن   

أن تسبب اضطراابت غَت صحية يف الطالب، مع المتب ادلثرسية اجليثة ابللغة العربية، ميمن للمتعلمُت 

 إتيلن ادلهلرات ادلستهثفة بطريية سهلة وفعللة.

يلرا لتلبيل جيثا حيث شمل المتلب وفيل ألحملم وفيل لسيلمسول أريفُت وآري لونتو مع

لثيهل إيسنب )رقم المتلب الييلسي الثويل(، ولتب يف أسلوب شبو  A4اليونسمو، وىي حجم ورقة 

شلئع للغة، ىيمل اجلملة سبوك وفيل خلطط الثرس واستخثام احلواشي، عمل يف ذلك الفهلرس، اليت 

 23تنشرىل منشورات ذات مصثاقية، ال حتيث لن فلسفة الثولة ادلوحثة للجمهورية اإلنثونيسية )نمري(. 

 الدرسد. خصائص الكتاب 
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 سبعة خصلئص للمتب ادلثرسية العربية اليت جيب تلبيتهل، وىي: 

، وىي لتلب ابللغة العربية، للمية وخطية من قبل خرباء لربيُت لل  أسلس Academic integrity . أ

 منهج اللغة العربية ادلطبق. 

ينبغي وضع لل موضوع وفيل لالختصلص المفلءات أمل لفلءة  ،Throughnes of converage . ب

  تعلم اللغة العربية والمتلبة واليراءة واالستملع والتحثث. يف

لتب اللغة العربية ادلستخثمة لتمون ممتوبة بشك واضح، بشمل صحيح   أنDetail proved,ج
أتليف لتلب من اخلطلابت، يف العرض التيثميي زلتوى جيث  التفلصيلالذي رلرد جيب النظر يف 

حرللت، وبنلء اجلملة، وال إىل األوامر يف التثريب أو اختبلر المفلءة اليت ستيثم بوضوح ودون 
 لبس. 

ىو لتلب العربية ادلستخثمة ىو المتلب الذي يستخثم اللغة العربية ىو جيث  Good prose style . د

ة ليست واضحة أو مجل قصَتة وواضح ويسبب استخثام ادلصطلحلت األجنبية، اجلمل الطويل

 غلمضة. 

ىو المتلب ييثم اذلثااي الوصف مع أسلوب لغة مثَتة لالىتملم.دتلرين سلتلفة وادلهلم Interesting . ه

 ميمن أن يمون اجلذب الرئيسي للمتب ادلثرسية اجليثة. 

ىو تموين المتب ادلثرسية وينبغي أيضل أن تمون مؤىلة بشمل جيث.ادلوضوع  Weel organised . و

األول جيب أن يمون أسهل وأبسط من غتيمل الثلين، مرتبة مع زايدة مستوى الصعوبة وال توفر 

 ادلملرسة للمواد اليت مل يتم تثريسهل. 



ف ادلستخثمة ىو تصميم العرض لل  حث سواء غطلء واحملتوى، وشمل احلرو Plesant format . ز

 24واختيلر األلوان واستخثام الورق ىو أيضل مسة من لتلب لريب جيث. 

قلل أنو يف لتلب بينيوسوسلن جيب صيلغة اذلثف الذي يتعُت حتيييو  Robert F.Morgerوفيل 

 .بوضوح، لذلك فهمهل بسهولة من قبل ادلستخثم

وينبغي أن تمون خصلئص المتب ادلثرسية األخرى منلسبة دلستوى وإمملانت الطالب الذين 

 سيتعلموهنم.لتحييق ذلك ميمن حتييق ذلك لن طريق: 

جيب أن تستنث زلتوايت المتب ادلثرسية إىل التحليل اللغوي للطالب، وىذا يعٍت أنو قبل إلثاد  . أ

ض جوانب لغة الطللب، ويهثف ىذا إىل المتلب جيب لل  ادلؤلف إجراء دراسة سلبية لبع

 المتلب يف وقت الحق وفيل دلل درسو. 

ىنلك حلجة إىل جلنب غَت لغوي واجتمللي ثيليف، أي قبل إلثاد المتلب،جيب  لل  ادلؤلفُت   . ب

إجراء دراسة مسبية للحيلة االجتمللية والثيلفية للطالب وبعض اخلصلئص اليت ختتلف لن 

ادلواد ذات الصلة حلللة الطللب، وابلتليل فإن المتلب  -ىو أن النهج، الثيلفة العربية، واذلثف 

 ىو منلسب ومفيث. 

وىي حتتلج إىل حتليل تثييفي، وىذا يعٍت أن تعثيل ىذا المتلب مع الطالب وادلعلمُت مع  .ج
الطالب جيب أن تيوم لل  العيل البشري، واليثرة لل  تعلم اللغة، ومستوى ادلعرفة اللغوية، 

 25الطالب يف تعلم اللغة.  وميل
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