
 الباب الرابع

 تحليلهاو تقديم البيانات 

 تقديم البيانات - أ
 كتاب دروس اللغة العربية   كتابةخلفية   -1
ظيفة تربية اإلسالم يف اإلندونسي ىي تكوين اإلنسان الذين يؤمنون باهلل سبحان و 

االنسجام يف العالقات و حيفظونو على السالم و خيلقونو باألخالق الكردية و يّتقونو و تعاىل و 
أداء قيمة الدين و الشعر و ىدفها لتطوير قدرة الطاّلب يف الفهم و الداخلية بٌن األديان 

 44الفّن.و التكنولوجي و الذي يناغم اتقانو باملعارف 
مكونات األمة و ر تما ايددي ي  بع على عنا إلجابة االحتياجات املتنّوعة جمل  

إعداد األجيال القادمة اهلائلة من خالل جهد شامل. ىذا ايدال منّفذ لكي يتطّور مجيا 
قادرة على و لو نكهة دينية  و قدرات األجيال أن يكون عبد اهلل لديو اخلصائص اجلّيدة 

ديكن رؤيتها و تشا السالم يف جممل حياتو. النشاط الديين ال يتعلق األنشطة اليت تظهر 
 أن حتدث يف أّي شخص ما أبعاد متنوعة.  و لكّن النشاط ال يبدو العٌن فقط ب

يعمل يف حياة و العملّيي  بع على دين اإلسالم أن يعّلم و كالشرع الكمايل  
اهلادئة. لذلك لتحسٌن خدمة الرتبية و حقيقة حّّت سيضمن حتقيق ايدياة السليمة 
الوسيعة حيتاج اىل مغلفة لتكوين املواد و لية اإلسالمية يف املدارسي التعاليم اإلسالمية املثا
 التعليمية اليت ستعّلمها الطالب مبستوياهتم. 

تغليف تعاليم اإلسالم يف شكل املواد التعليمية يف بيئة املدارس كما التايل تدريسها 
العلوم و العلوم الطبيعية و العالية بقسم الرياضيات و الثانوية و من املدرسة االبتدائية 

ايددي  و املدرسة العالية املهنية تشتمل على )أ( القرآن و الفّن و علم اللغة و جتماعية اال
أخالق )ج( الفقو )د( التاريخ الثقايف اإلسالمي. يف مستوية املدرسة العالية و )ب( عقيدة 

                                                           
44  Kementerian Agama Republik Indonesia, Durusul Lughoh al-Arabiyah Kurikulum 2013, 

(Jakarta Kementerian Agama, 2014), hal. 4. 
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قسم العلوم الدينية تطورت على الدراسة اخلا ة يف الدرس كما التايل : علوم التفسًن 
األخالق. لدعم يف عميق دراسة العلوم الدينية يف و علوم اإلهلية و الفقو و  علوم ايددي و 

 درس اللغة العربية. و قسم الدينيةي يزّود الطاّلب بدرس التاريخ الثقايف اإلسالمي 
يف املدارسي قد اعددت وزارة الدين  3102كدليل يف تنفيذ املناىج الدراسية 

كتاب دليل و نشرت الكتع للطالب و ة اإلندونسي منوذج للمنهج التعليم يف املدرس
يذكر أيضا و واجع و للمدّرس. كما القاعدة من ا ول الفقو "ماال يتم الواجع إال بو فه

 يف أ ول الفقو " األمر باألشياء أمر بوسائلو". 
القيادة لطلع العلم يدل على أمر ليعد وسائلو العاضدة احدىا املواد التعليمة.  

علميي يتضّمن على  هنجب لدي الطاّلب يكتبان باستخدام الكتاو فالكتاب لدي املعلم 
 التوا ل. و الزميلة و استكشاف و األسئلة و عملية التجريبية 

يف املدارس مهّمة  3102أحوال املواد التعليمية يف تنفيذ املنهج الدراسي  تكون 
م  بدان اإلهلاو يطلبان و املدّرس القيم بشكل مستقل و معّينةي ألهّنا يفتش الطاّلب و 
اإلبداع اليت تعود بالفائدة و ايدافز وباملواد التعليمية تعزيز روح االبتكار و الطموح و 

 للمستقبل.
على أساس منهج  اإلسالمية إلعداديةللمدرسة الكتاب دروس اللغة العربية  
ديكن أن  بيد األخطاء و الطباعة األوىل و ى 3104لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة  3102

  اإلكمال لكتاب دروس اللغة العربية.و استمّر تنفيذ لإل الح الضعوف. لذلك و 
 

دروس اللغة العربية للمدرسة الإلعدادية اإلسالمية تأليف   أهداف -2
 2113على أساس منهج 

يف املدارسي قد اعددت وزارة الدين  3102كاإلشارة يف تنفيذ املناىج الدراسية   
كتع دليل و نشرت الكتع للطالب و  اإلندونسي منوذج للمنهج التعليم يف املدرسة

يذكر أيضا و واجع و للمدّرس. كما القاعدة من ا ول الفقو "ماال يتم الواجع إال بو فه
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احد املصادر و أّما كتاب اللغة العربية ىو يف أ ول الفقو " األمر باألشياء أمر بوسائلو". 
قد قّرر و عّلم. يستطيا الطاّلب أن يستخدمو كوسائل التعليمية يف عملية التو لتعّلم. 

كتاب مراجعي يستخدمو املدّرس فيها و أّن كتاب التعليم ى 00القانون وزير التعليم رقم 
علم العامل و املهارات و األخالق الكردية و املواد التعليمية الرتفاع اإلديان والتقوى 

 الصحة اليت قد تألف علىو الكفائة الظاىرية و الكفائة اجلمالية و ايدساسية و التكنولوجي و 
 معايًن التعليمية األىلية.

إلعدادية دروس اللغة العربية للمدرسة افي كتاب  دواالم ياتمحتو  -3
 2113اإلسالمية على أساس منهج 

دروس اللغة العربية للمدرسة الإلعدادية تشتمل حمتويات املواد يف كتاب   
بعض املواد  3104دينية سنة لطبعة وزارة الشئون ال 3102اإلسالمية على أساس منهج 

 كما يايل:
 أىداف التعليم.و مؤشرىا و املناىج الألساسية و شرح املناىج اجلوىرية  (أ 
 الصعوبة يف كّل الفصل. و قائمة املفردات اجلديدة  (ب 
دروس اللغة العربية للمدرسة الإلعدادية اإلسالمية على يف ىذا كتاب   (ج 

بعض املواد  3104ن الدينية سنة لطبعة وزارة الشئو  3102أساس منهج 
يف كّل و لكّل درس موضوع و  ىف الكتاب ىي ستة دروسو الدراسية 

الرتاكيع و الكتابة و القراءة و  ايدوارو موضوع مخسة أقسام وىي املفردات 
 . لإلستماع يف كل مهارات ىناك تدريباتو 
 

اإلسالمية كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة الإلعدادية أّما املوضوع يف كتاب  و 
 كما التايل :  3104لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة  3102على أساس منهج 
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 بعالفصل السا (أ 
يضمن على مخس املهارات : و ( التعريف بالنفساألول ) درسال (0

 الكتابة.و القراءة و منفصل  اسم الضمًنالرتكيع عن و ايدوار و االستماع 
يضمن عل مخس و ( ملدرسةالتعريف بالعاملٌن يف االثاين ) درسال (3

 الكتابة.و القراءة و متصل  عن اسم ضمًن الرتكيعو  مهارات :  االستماع
يضمن على مخس املهارات و ( املرافق واألدوات املدرسية) الدرس الثال  (2

 الكتابة.و القراءة و  مبتدأ و خربالرتكيع عن و ايدوار و : االستماع 
ايدوار و هارات : االستماع يضمن على مخس املو ( األلوانالرابا ) الدرس (4

 الكتابة.و القراءة و  األلوانتصريف الرتكيع عن و 
يضمن على مخس املهارات : االستماع و ( عنواناخلامس ) الدرس (5

 الكتابة .و القراءة و  عدد و معدود عن الرتكيعو ايدوار و 
املهارات : االستماع  مخسة( يضمن على بييتالسادس ) الدرس (6

 الكتابة.  و القراءة و  دم و مبتدأ مؤخرخرب مقالرتكيع عن و 
من يوميات األسرة( يضمن على مخسة املهارات : ) الدرس السابا (7

 . والقراءة والكتابة االستماع والرتكيع عن فعل املضارع
 الفصل الثامن  (ب 

ويضمن على مخس املهارات : االستماع ( الدرس األول )الساعة (0
 .قراءة والكتابةوايدوار والرتكيع عن الساعة وال

ويضمن عل مخس مهارات :  ( الدرس الثاين )يومياتنا يف املدرسة (3
 والرتكيع عن مجلة اإلمسية ومجلة الفعلية والقراءة والكتابة. االستماع

ويضمن على مخس املهارات : ( يومياتنا يف البيت) الدرس الثال  (2
القراءة و  االستماع وايدوار والرتكيع عن ضمائر للمفراد واجلما

 والكتابة.
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ويضمن على مخس املهارات : االستماع وايدوار ( الدرس الرابا )املهنة (4
 والقراءة والكتابة. والرتكيع عن فعل املضارع + أن فعل املضارع

ويضمن على مخس املهارات : ( الدرس اخلامس )الالعبون والرياضيون (5
 والكتابة .والقراءة  لن وملاذا االستماع وايدوار والرتكيع عن

الدرس السادس )مهنة الطبيعية( يضمن على مخسة املهارات :  (6
 والقراءة والكتابة.   االستماع والرتكيع عن فعل املاضى

( يضمن على مخسة املهارات : االستماع العيادة) الدرس السابا (7
 .والقراءة والكتابة املصدروالرتكيع عن 

 الفصل الثامن  (ج 
ويضمن على مخس ( السنة اهلجرية اجلديدة الدرس األول )رأس (0

املهارات : االستماع وايدوار والرتكيع عن فعل املاضى واملضارع 
 والقراءة والكتابة.

( الدرس الثاين )ايدفل بذكرى مولد الرسول  لى اهلل عليو وسلم (3
والرتكيع عن كان + مبتدأ +  ويضمن عل مخس مهارات :  االستماع

 ة.خرب والقراءة والكتاب
ويضمن على مخس املهارات : االستماع ( نزول القرأن) الدرس الثال  (2

 وايدوار والرتكيع عن مل + فعل املضارع و ال النهية + فعل املضارع
 والقراءة والكتابة.

ويضمن على مخس املهارات : االستماع ( مجال الطبيعةالدرس الرابا ) (4
 كتابة.والقراءة وال مروايدوار والرتكيع عن فعل األ

ويضمن على مخس املهارات : االستماع ( خالق العاملالدرس اخلامس ) (5
 والقراءة والكتابة . املو ل وايدوار والرتكيع عن

( يضمن على مخسة املهارات : ايدفاظ على البيئةالدرس السادس ) (6
 والقراءة والكتابة. اسم التفضيلاالستماع والرتكيع عن 
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روس اللغة العربية للمدرسة الإلعدادية اإلسالمية في كتاب د ةلغال -4
 2113على أساس منهج 

كتاب اللغة العربية الفصيحة واليستخدم اللغة الوسيطة ويضبط بالشكل  يستخدم
بالتوازن البأس بوي  وقد أعد الكتاب دروس اللغة العربية يتعامل ما الثقافة. إىل حدا ما

ويعاًف كل مهارات اللغة . اإلجتماعية واملواقف درسيةوامل يرد فيو الثقافة احمللية املنزلية
الثقافة اإلسالمية  على الكتاب ويراعي. كاف وعنا رىا بالتكامل ويدرب عليها بشكل

مواقف وأمناط  هبا على تراعي اليت موضوعاتو يف هبا يتمثل اليت والتوازن بشكل كاف
 العربية اإلسالمية

 البياناتتحليل  - ب
ة العربية للمدرسة الإلعدادية في كتاب دروس اللغ ثقافيمحتوى ال -1

 2113اإلسالمية على أساس منهج 
 على السائدة القيم فإن لذلك العربيةي األمة من الغالبة األكثرية يعتنقو اإلسالم إن

نتاج  يتضمن اإلسالمية الثقافة بأن ىنا وهنتم اإلسالميةي القيم ىي العربية األمة ثقافة
 ايدياة أنظمةو  والعقائد باملفاىيم باألساس ساناإلن العقول تنمية إىل وهتدف املعرفة

 لدراسة كثًنة أساليع وكانت. باإلسالم القائم والسلوك والفكر العمل ومتثل اإلسالمية
 يلي كما وىي األساليع ىذه ومن األجنبيةي اللغات تعلم خالل من لثقافةا

 ليميةالتع وانعاجلوا الثقافية وانعجلا ٌنب التكامل  :التكاملي املدخل .0
 الثقافية للموضوعات األسبوع يف يوما وخيصص  :نفصلملا دخلملا .3
 عريضة خلفية وول للمتخصص :م العا ألسلوبا .2
ل حو  ناقشاتملا من دقائق خبمس ميو  كل يبدأ نأ :لالهاالست ألسلوبا .4

 45.الثقافة

                                                           
 027 ص ي.السابق املرجا ،وآخروف يونس علي فتحي  45
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 واألبنية املفردات ما متكامل بشكل للناشئٌن العربية يف سالميةاإل الثقافة مفاىيم وتبدو
 .والنصوص اللغوية

 متكاملةي بطريقة اهلويتناو  شاملةي نظرة اللغة ىلإ ينظر للفصل السابا الكتاب إن
ق سيا وضمن طبيعي مكال يف اهيقدم وإمنا يلمعز  يف العربية األ وات ماليقد هوف
 دفعاتي على اهيعرض وإمنا واحدة مرة وضوعملا مفردات كل اليعرض وىو  يهوممف
الكتاب  وينظر .ارهواالستظ فظيدا وليسل االستعما فهبد ابطةيمرت  جموعاتومب

 اللغوية اراتملهاًف تعا حي  متكاملة بطريقة اهلويتناو  شاملةي نظرة اللغة ىلإ الثامن للفصل
 واتساق. وكذالك الكتاب للفصل التاسا. نتواز  يف األربعة

 من املختلفة اللغة مهارات الكتاب ىذا يراعي التكامل جوانع يف أن آلنا وظهر
 والرتكيز هلذا خا ةي بصورة الشفوي اجلوانع على التأكيد ما وكتابة وقراءة وكالم استماع
 توا لية اللغة تكون حّت اللغوي املستوى أول يف التحدث على الدارس ليشجا اجلانع
 على تركز تيعالرت  فعلى الكتع بقية وأما .اليومية ةياايد يف الدارس من استخدمها عرب

 .والكتابة والقراءة اإلستماع
 على الكتاب أنو يدرب مبعىن بالتوازن والعنا ر األربا املهارات الكتاب ىذا ويعاًف

 واملصطلحات التحليل إىل واليلجأ وظيفيا النحو يأتى ىنا ومن والتطبيقي النظري اجلانع
 املستمر بالتدريع يتحقق فيها وتقدم اللغة تعلم بأف الكتاب منويؤ  .الدقيقة النحوية
 وأقرانو. التلميذ وبٌن والتلميذ املعلم بٌن اإلتصال فعالية ومبدى والواعيي

 ذه. وتقدم ىرئيسية ثقافية موضوعاتسبعة  ساباللفصل ال الكتاب ويعاًف
 :يلي كما نوالبيا .قرائية نصوصسبعة و  يةوار وص حنص سبعة لخال من وضوعاتملا

 اجلدول األول

 دروس اللغة العرابية للفصل الساباموضوعات الثقافية الرئيسية يف كتاب 

  فحة املوضوعات الثقافية الدرس الرقم
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 0 التعريف بالنفس 0 .0
 04 التعريف بالعاملٌن ىف املدرسة 3 .3
 22 املرافق واألدوات املدرسة 2 .2
 50 األلوان 4 .4
 74 العنوان 5 .5
 89 بييت 6 .6
 016 من يوميات األسرة 7 .7

 

 اجلدول الثاىن

 نصوص حوارية ونصوص قرائية نية يف كتاب دروس اللغة العرابية للفصل السابا

  فحة نصوص قرائية  فحة نصوص حوارية الرقم
 8 ألسالم عليكم 5 التعارف باأل دقاء .0
 36 فروق ىف املدرسة 30 تبديل الضمًن .3
 44 مرافق املدرسة 41 لتدريسادواة ا .2
 59 ىف الفصل الدراسي 55 األلوان .4
 82 عنوان املدرسة 78 العنوان .5
 99-98 بيت عمي 94 غرف البيت .6
-005 أعضاء أسريت 000 خالد وأسرتو .7

006 
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من الرتاكيع األساسية لقواعد اللغة العربيةي 06ويضم الكتاب للفصل السابا  
من التدريبات ىف كل مهارات و وجد فيها التمرين العامة  92ربية و من املفردات الع 07

 لكل احملتوى.

 رئيسية. وتقدم ىذه ثقافية موضوعاتسبعة  للفصل الثامن الكتاب ويعاًف
 :يلي كما والبيان .قرائية وسبعة نصوص نصوص حوارية سبعة خالل من املوضوعات

 

 اجلدول الثال 

 تاب دروس اللغة العرابية للفصل الثامنموضوعات الثقافية الرئيسية يف ك

 الرقم الدرس املوضوعات الثقافية  فحة
 .0 0 الساعة 0
 .3 3 يومياتنا ىف املدرسة 07
 .2 2 يومياتنا ىف البيت 20
 .4 4 املهنة 40
 .5 5 الالعبون الرياضيون 52
 .6 6 املهنة الطبية 65
 .7 7 العيادة 81

 

 اجلدول الرابا

 ونصوص قرائية نية يف كتاب دروس اللغة العرابية للفصل الثامننصوص حوارية 

  فحة نصوص قرائية  فحة نصوص حوارية الرقم
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 02-00 أعمالنا اليومية 9-7  ورة الساعة .0
 36-35 ىف املدرسة 33-31 حصة الدراسية .3
من يوميات الطالب  25-24 قرأ القصة .2

 والطالبات
27-29 

 49-48 ب املهنةأ حا 45 قرأة القرأن .4
 61-59 مباراة ىف كرة القدام 57-56 شاىد التلفزيون .5
 75-72 ىف عيادة الدكتور إبراىيم 71-69  داع .6
 89-87 زيارة ىف املستشفى 84-82 دواء األمل .7

 

من الرتاكيع األساسية لقواعد اللغة العربيةي   05ن ويضم الكتاب للفصل الثام
من التدريبات ىف كل مهارات و وجد فيها التمرين العامة  69 من املفردات العربية و 01

 لكل احملتوى.

 رئيسية. وتقدم ىذه ثقافية موضوعاتستة  للفصل التاسا الكتاب ويعاًف
 :يلي كما والبيان. قرائية ة نصوصتوس نصوص حوارية ستة خالل من املوضوعات

 

 اجلدول اخلامس

 اللغة العرابية للفصل التاساموضوعات الثقافية الرئيسية يف كتاب دروس 

 الرقم الدرس املوضوعات الثقافية  فحة
 .0 0 رأس السنة اهلجرية اجلديدة 0
ايدفل بذكرى مولد الرسول  06

  لى اهلل عليو وسلم
3 3. 
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 .2 2 نزول القرأن 21
 .4 4 مجال الطبيعة 57
 .5 5 خالق العامل 72
 .6 6 ايدافظ على البيئة 86

 اجلدول السادس

 نصوص حوارية ونصوص قرائية نية يف كتاب دروس اللغة العرابية للفصل التاسا

  فحة نصوص قرائية  فحة نصوص حوارية الرقم
 6-5 حادثة تارخيية عظيمة 03-00 اهلجرة الرسول .0
من سًنة حياة حممد  37 جلنة حفل القادم .3

  لى اهلل عليو وسلم
30-32 

 25-24 ل القرأن الكرًننزو  41-29 تدريبات على ايدوار .2
 64-62 من ايات قدرة اهلل 67 حديقة ايديوان .4
 79-78 خالق العامل 81 ايدافلة .5
 92-90 ايدفاظ على البيئة 95-94 تدريبات على ايدوار .6

 

 00من الرتاكيع األساسية لقواعد اللغة العربيةي  6ويضم الكتاب للفصل التاسا 
التدريبات ىف كل مهارات و وجد فيها التمرين العامة لكل من  44من املفردات العربية و 

 احملتوى.

 املفردات بعض أن ىناك إال الشيوع مبدأ على غالبا والرتاكيع املفردات بنيت وقد
 ماذاو  أنا مثل بسيطة وظيفية اكيعالرت  موتكو ".  الساعة " املوضوع مثل واقعية التكن
 اكيعوالرت  فرداتملا كل وتدرب اتوى منو  أينو  وإمسى ذهوى ذاوى عندل و تعاو  لوى

 على وتدربالكتاب.  يف القسم من لكل مرة ثثال التدريبات تأيت حي  كافيا تدريبا
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ل استبد :مثل تعددةملا األنواعىل إ التدريبات كل وتتنوع ها.واستخدام اىمعنا مهف
 .اكتعو  بالصور ميز وانطقو  تكلمف و رو يدوا األ واتو 

 ذاو هلدافىأ وحيقق بتدئملا ستوىملا وىو  واحد لغوي وىستملا أعد نالكتابا نذاى
 وقد والوظيفية. لونةملا بالصور ودعم جيد بشكل أخرج قدو  .ول أعد وى كما ستوىملا

 درسيةملوا البيتية احمللية الثقافة وفي يرد إذ ينبالتواز  الثقافة ما ليتعامل الكتاب أعد
 .سبق فيما لداو جلا تبدو كما ميةاإلسال والثقافة اإلجتماعية واقفملموا

املفردات  ما متكامل بشكل والثقافة اللغة بٌن تكامل يوجد أنو فيو الشك ودما
ٌن ب التكامل نفإ حظاتالملا ذهى من وانطالقا ىذه الكتعي يف والنصوص اللغوية واألبنية
 كما يٌنالدارس لدى الثقافية اراتملهوا اللغوية اراتملها تنمية ىلإ يؤدى والثقافة اللغة
ن فإ ذلك على وبناء الثانيةي للغة ٌناأل لي ٌنالناطق ما أفضل بصورة ٌنمتجاوب مه بعل

 اهلغت نيتعلمو  اليت الشعوب وسلوكيات أفكار مهف على القدرة مهلدي نتكو  ٌنالدارس
 .يستخدموهنا اليت عاينملا مهف من نيتمكنو  كما

 

دروس اللغة  كتاب في العربية اللغة االستخدام من حقيقية جنماذ  -2
 2113العربية للمدرسة اإلعدادية على أساس منهج 

 الطالب تعطي ال متفرقة وكلمات مفككة أساليع عرض جمرد أن بالذكر واجلدير
تلزم  ىذا وعلى املطلوبي بالفهم تزودىم وال اإلسالمية العربية الثقافات عن حقيقية  ور
 العربية الثقافة يف فرداتملوا اكيعالرت  باستخدا ترتبط اليت فوالظرو  واقفملا ببيان التامة
 ووحدة األلعاب أو الرياضة وحدة كتع ميستخد نأ لذلك وسيلة أفضل وتعد ميةياإلسال

 تماماتىا زيادة يف تساعد فسو  اهكل ذهىو  العربيةي رأةملوا لالرجا عند بسالملا
 دفةهستملا اللغة يف ديدةجلا الثقافية األمناط على يتعرفوا لكي مهدافعيت وإثارة ٌنالدارس
 .العربية اللغة ناى هبا قصودملوا
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حيتويون  اللذين ىذه الكتع يف العربية اللغة االستخدام من حقيقية مناذج وتربز
مناذج ىف كتاب للفصل  0مناذج ألعاب وايدكايات للعربية ىف ىذه الكتعي  01 على

 ل التاسا.مناذج ىف كتاب للفص 6مناذج ىف كتاب للفصل الثامن و  4السابا و 

 اجلدول السابا

 و الثامن و التاسا ىف كتاب للفصل السابا وايدكايات مناذج حقيقية عن العاب

  فحة مناذج العاب العربية الدرس الفصل الرقم
 47 امللعاب ىف املدرسة 2 7 .0
 6 امليدان 0 8 .3
 28 شاىد التلفزيون 3 8 .2
 59 كرة القدام 5 8 .4
 88 كرة السالة 7 8 .5
 7 قصة عن ىجرة الرسول 0 9 .6
 33 حكايات عن ايدياة الرسول 3 9 .7
 25 قصة عن نزول القرأن 2 9 .8
 62 رحلة اىل سفح اجلبل 4 9 . 9
 90 حكاية عن البيئة 6 9 .01

 

 ايدياة قطاعات من العربية الثقافة عرض الكتع ىذه أمت قد سبق ما خالل ومن
 على العريب واجملتما الثقافة عن املتعلم لدى ضحةووا حية  ورة تعطى واليت العربية

 .وتقاليده ببئاتو اختالف
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كتاب دروس اللغة  في واألجنبية العربية لألسماء ؤلفمال استخدام -3
 2113العربية للمدرسة اإلعدادية على أساس منهج 

ثقافة  أهنا الثقافة ىذه دييز ما أىم ومن متميزة خصائص ذات العربية الثقافة
 اللغة نأ شك ال ادمو  ملستخدمة. ا اللغة شكل على الثقافة أمناط وتربز إسالمية حانيةرو 
 الذي باجملتما وأ لو  لتو اإلنسان يعمق هبا واملاديةي والفكرية الروحية ايدياة قوام ىي
 46.الفروع موحدة األ ول متماسكة أمة أفراده من اللغة حتلق حي  فيو ويعيش يولد

أبعاد  يف جبذوره يضرب ثقايف معىن هلا املستخدمة األمساء من اسم لكل أن ويبدو
والقراءة  اللغة حقيقة كلو. واستخدم العامل مستوى على اجملتمعات يف خمـتلفة ثقافية

لتنمية  الوسائل أىم ومن الثقافية. مناطاأل بعض على بأخرى أو بصورة يقوم لنصو ها
وحدة  ىي تعلمها يراد اليت اللغة ثقافة أي املستهدفة الثقافة يستوعبوا لكي الدارسٌن
غًن  من األجنيب الدارس يتعلمها أن ينبغي اليت األساسية املواقف تلك هبا واملراد األعالم.
م أ وأدائ يف سواء  حيحا سلوكا يسلك وكيف ل.األو  ستوىملا يف العربية باللغة ٌنالناطق
 .العربية اءمساأل على فيتعر  كيف يىو  ولغت يف

 :  على حيتويون اللذين الكتع ىذه يف العربية األمساء وتربز

يف  العربية األمساء من 04يف كتاب للفصل الساباي  العربية األمساء من 42 عدد
 من أحد يذكر ل التاساي ومليف كتاب للفص العربية األمساء من 05ثامني كتاب للفصل ال

 األمساء من الكتع ىذه يف املستخدمة األمساء كل أن وسنجد ىنا .األجنبية األمساء
 :يلي والبيان كما اإلسالميةي العربية

  

                                                           
 .5ص )  0996 اجلامعيةي املعرفة دار : املطبا بدوف( اللغة  لدراسة مقدمة خليلي حلمي  46
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 اجلدول الثامن

 استخدام األمساء العربية ىف كتاب للفصل السابا السابا و الثامن و التاسا

  فحة ةاألمساء العربي الدرس الفصل الرقم
عزامي نبيلي حليةي حممودي رفيدةي  0 7 .0

 فوزاني قانتة
4-01 

أمحدي نبيلي فروقي  اٌفي فطريةي  3 7 .3
نفيسةي منصوري عمري حفصةي 
خالصي فاطمةي حافظي مسعودي 

 نبيلة

34-37 

 46-45 سلماني يسوفي  2 7 .2
4. 7 4 - - 
علىي  ادقي عزام حممدي نوفل  5 7 .5

 عالءالديني يقٌن
83-84 

توفيقي إمساعيلي يسوفي رشادي  6 7 .6
 إبراىيمي 

98-99 

خالدي سلماني عبد الكرًني  7 7 .7
حسٌني ذممةي ذموىي فروقي توفيق 
 ىدايةي سييت سارةي توفيق حسٌني 

003-005 

8.  02 حليمةي أمحدحسني عائشةي  0 8 
9.  36 أمحدي خالد  3 8 
01.  40 على 2 8 
00.  48 أمحد أمٌن  4 8 
03.  8 5 - - 
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02.  68 خالدي أمحدي إبراىيم 6 8 
04.  84-82 أمحدي إبراىيمي زينعي حكيم 7 8 
زينعي محزةي حممد )رسول اهلل(ي  0 9 .05

 أمي
7 

حممد )رسول اهلل(ي عبد اهللي عبد  3 9 .06
 املطالعيأيب طالعي خد بة

30-33 

حممد )رسول اهلل(ي جربيلي سليمي  2 9 .07
 نبيلة

28-41 

 69 أمحدي عائشة 4 9 .08
09. 9 5 - - 
31. 9 6 - - 

 

 الحضارية ومعالمها واألجنبية العربية البالد ألسماء المؤلف استخدام -4
كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة اإلعدادية على أساس منهج  في

2113 

 كلغة العربية اللغة تعليم كتع توىحم يف ميةاإلسال العربية الثقافة نعكس لكى  
ن أ ينبغي اليت األساسية واقفملا تلك هبا ىنونع ضاريةييدا ملعاملا عرض كندي أجنبية
 يسلك وكيف يلاألو  ستوىملا يف العربية باللغة ٌنالناطق ًنغ من األجنيب الدارس اهيتعلم
 47:يىو  ولغت يف مأ وأدائ يف سواء  حيحا سلوكا

 ذاتم أ ةقددي آثار كانت سواء يزوره الذي البلد آثار على يتعرف كيف ( أ
 ميةإسال آثارا مأ خاص طابا

                                                           
 .027 ص ي.السابق املرجا وآخروني يونس علي فتحي  47



44 

 

 اهلامة السياحية املناطق يزور أن يستطيا كيف  ( ب

 االقرتاب الدارسٌن إمكان ىو وثقافتها اللغة تعليم يف األساسي اهلدف إن 
 يف الناس طريقة من (تعلمها يراد اليت لغةال ثقافة (املستهدفة الثقافة لدى ما الو ول إىل
 كل حيتوي جدا عريض مفهوم الثقافة أن املعلوم فمن .وعاداهتم واجتاىاهتم معيشتهمي
 اإلنسان. حياة جوانع

 وىذا ايدضاريةي ومعاملها واألجنبية العربية البالد األمساء عن التام البيان لزم لذلك
ن يتعلمو  اليت الشعوب وسلوكيات أفكار مهف على الدارسٌن قدرة لرتقية يساعد سوف
 الكتعىذه  نأ اعتمادا ولكن .يستخدموهنا اليت عاينملا مهف من نيتمكنو  كما اهلغت
 الذي ستوىملا ذاهل ماهدافىأ وليحقق بتدئملا ستوىملا وىو  واحد لغوي ستوىامل أعدا
 دقيق بشكل ضاريةيدا املهومعا واألجنبية العربية دالبال اءمساأل عن اهفي يذكر ملو  ول أعد
 .واألجنبية العربية دالبال اءمسأ بإستخدا الكتع هذى يف تماىاال مت بل

أن  البد الذي الرئيس العنصر ىي واألجنبية العربية البالد أمساء أن الباح  ويرى
 ودوره ألمهيتو نظرا   لتقديدىا أو الثقافة لتعليم خا ة األجنبية اللغة تعليم كتاب يف يأيت
 األجنيب الدارس يتعلمها أن ينبغي اليت األساسية املواقف تلك هبا ونعين الثقافة إثراء يف
 يف سواء  حيحا سلوكا يسلك وكيف األول. املستوى يف العربية باللغة الناطقٌن غًن من
 العربية البالد أمساء وأما .العربية البالد أمساء على يتعرف كيف وىي لغتو يف أم أدائو

 التأكيد ما املبتدئ املستوى يف الدارسٌن لدى الزما يكن مل ايدضارية اومعامله واألجنبية
 .الشفوي اجلانع على

 :يأيت كما كتع ىذه يف واألجنبية العربية دالبال اءمسأ وتربز

امساء البالد العربية  0أمساء البالد األجنبية ىف الكتاب للفصل الساباي و  8عدد 
أمساء  0امساء البالد العربية و  8لفصل الثامني و أمساء البالد األجنبية ىف كتاب ل 4و 

 ألمساء الكتع استخدم ىذه أن اآلن البالد األجنبية ىف كتاب للفصل التاسا. وظهر
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أعالم  عن الدارسٌن تعرف على مساعدة وىذه سواءي قدر على واألجنبية العربية البالد
 :يلي كما والبيان .األجنبية البالد وأعالم تعلمها يراد اليت العربية البالد

 

 دول التاسااجل

 استخدام األمساء البالد العربية ىف كتاب للفصل السابا والثامن والتاسا

  فحة أمساء البالد العربية ومعاملها ايدضارية الدرس الفصل الرقم
 36 عربية 3 8 .0
 5 مكةي مدينة املنورة 0 9 .3
 32-33 مكةي شامي طائفي مدينة املنورة 3 9 .2
 25 مكةي مدينة 2 9 .4

 

 

 اجلدول العاشر

 استخدام األمساء البالد األجنبية ىف كتاب للفصل السابا والثامن والتاسا

  فحة أمساء البالد األجنبية ومعاملها ايدضارية الدرس الفصل الرقم
 30 سوراباياي جاكرتا 3 7 .0
 59 ماالنج 4 7 .3
 79 ماالنجي جاكرتا 5 7 .2
 98 نداساماري 6 7 .4
-002 مسارانجي ماالنج 7 7 .5
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005 
 36 اندونسيةي اذمليزية 3 8 .6
 59 جاكرتاي ماكاسار 5 8 .7
 62 بندونج 4 9 .8

 

كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة  في معينة لبالد خرائط إشتمال -5
 2113اإلعدادية على أساس منهج 

 ىذا لغة على الثقافة ذهى وتنعكس غًنهي عن هبا يتميز اليت ثقافتو شعع لكل
 الثقافة دارسوىا يستوعع لكي سيما وال األجنبية اللغة تعليم أىداف ومن الشععي
وعلى  ديكني ما بأوسا األمة بروح االتصال ىو تعلمها( يراد اليت اللغة ثقافة( ااملستهدفة

 سوء كلها وىذه تعلمهاي يراد اليت البالد عن ااحاية قطاعات إىل ايداجة ظهرت ىذا
ببئاتو  اختالف على العريب واجملتما الثقافة عن الدارسٌن لدى وواضحة حية  ورة تعطي
 .وتقاليده

 سلوكا يسلك كيف الزائر هلا ملعرفة عظيما دورا هلا واألماكن البلدان ومعرفة
 48: وىي لغتو يف أم آدائو يف سواء  حيحا

 

 ملالعا يف دالبال أىم أمساء على يتعرف كيف (0
 العربية البالد أمساء يتعرف على كيف (3
 االجتاىات على ويتعرف اخلريطة يستخدم كيف (2
 .يزوره الذي العريب البلد يف املناطق أىم على يتعرف كيف (4

                                                           
 .043ص  ي.املرجا نفسو  48
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سوف تساعد  وثقافتهم لغتهم املعينة البالد خرائط فإن ذلك إىل وباإلضافة
بعض  فهم من يتمكنون كما لغتها علمونيت اليت الشعوب مواقا فهم على الدارسٌن
السكاني  عدد البالدي مدن أمساء املثال سبيل على الشعوب تلك يف املوجودة اخلصائص

واملصانياي واملصارفي  والشركاتي الرتويحي أماكن العا مةي املثال سبيل على البالد مزايا
 الشعوب. تواجهها اليت واملشكالت

 املبتدئ املستوى وىو واحد لغوي ملستوى اأعد الكتع ىذه أن اعتمادا ولكن
 بالد خرائط على الكتاب يشتمل وال لوي أعدا ىو كما املستوى ىذا أىداف وليحقق
 راحلملا يف يفضل واعتمادا الزما يكن مل املبتدئ املستوى ىذا يف أن الباح  ويرى معينةي
ل خال من الثقافة باستيعا على قادرين ًنغ نالدارسو  نيكو  حي  اللغة تعليم من ىلاألو 

 .يتعلموهنا اليت األجنبية اللغات ماستخدا

 

كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة اإلعدادية  في المقدمة المعلومات -6
 2113على أساس منهج 

 وتنمية العربية اللغة األساسية الرتاكيع تعليم على يقتصر ال العربية اللغة تعليم إن
 العربية اللغة أن فيو شك ال ودما كتابياي أو فوياش واستخدام اللغة الفهمي مهارات
للغة  ايدقيقي االستخدام عند فيهاي تظهر اليت اإلسالمية العربية الثقافة عن التنفصل
 .أ حاهبا حدي  إىل واإلستماع لنصو ها والقراءة

 معلومات مجيعها العربية الثقافة عن الكتع ىذه يف املقدمة املعلومات أن وظهر
غًن  حقيقة بصورة اجلانع ىذا تتناول اليت املوضوعات تقدم بأن كوذل  حيحةي
 مهم أمر وىذا .اإلسالمية الثقافة حقيقة فهم على الدارس تعٌن مبسطة وبصورة مشوىةي
 ىؤالء لدى ينمو سوف الطالب لدى وتقدديها األمناط ىذه الدارسٌن تعرف وبدون النو

 وعد بل الواضح الفهم وعدم نبيةاألج الثقافة عن اخلاطئة األفكار بعض الطالب
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 أو لتطبيقاهتا وعى بدون األجنبية اللغة استخدام يف الطالقة جمرد إن الفكري التجارب
 املهارات إن بل معىن ذات غًن ستكون ىذه الطالقة جمرد أو املناسعي استخدامها
 .فارغة أو مصطنعة مهارات ستكون املستخدمة

 عند اخلاطئة املفاىيم تصحيح يف وتوظيفها يةاإلسالم بالثقافة االىتمام من بدال
 .رموىا السلبية االجتاىات وتعديل وجدت إن األجانع الدارسٌن

 وىذا  حيحة العربية الثقافة عن املقدمة املعلومات مجيا أن القول وخال ة
 اللغة أن إىل باإلضافة الدارسٌني لدى الثقافية واملهارات اللغوية املهارات تنمية إىل يؤدى

 على الدارسٌن تساعد الشكل هبذا أهنا كما الدارسٌني على الفهم وسهلة نافعةي صبحت
 .تعملها يودون اليت اللغة بأىل الفعال االتصال

 

 والعالمي العربي بالتراثين الثقافي المحتوى ارتباط -7

 وحقائق معلومات كتاب دروس اللغة العربية من يف دفتا تضمو ما كل وظهر
 وىو  ما فدى قيقحت أجل من ٌنمع منظا اهحيكم لغويةي رموز اهملحت يميىومفا وأفكار
 .ميواإلسال العريب ٌناثبالرت  الثقايف احملتوى ارتباط

 العربية الثقافية املوضوعات من دروس اللغة العربية جمموعة الكتاب ويقدم
 أو اللغوية تاملهارا مواد خالل من التعليمية املواد يف اإلسالمية الثقافة ومتثل. اإلسالمية
 خا ة اإلسالمية العربية الثقافة عن التمثيل فيها املختارة املوضوعات  بعل دما حواري
 العربية عيشةملا طريقة عرض اهلادف يف االختيار فيها املمكن فمن الرتاثيةي العربية الثقافة
ك. سلو ال يف وقدوة مثال هبم للتعريف ميهوسلوك مهقأخال من ومناذج وعاداهتمي اثيةيالرت 
 اجملتما وتقاليد حياهتم قوطر  ياةييدا قيم على الدارس ندرب ٌنح مثال قرائية نصوص ويف

 .عا رةملا العريب اجملتما عادات عن اهفي نتكو  نأ البد اثيةالرت  العربية
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 واملهارات والعادات واألعراف والتقاليد واملعتقدات واملثل األفكار جمموعة وكانت
 وطبيعة واالتصال التنقل ووسائل املاضيي وتراث ي ياةايد واسلوب التفكًني وطرق

ن يكو  نكأ ميواإلسال العريب ٌنبالثراث خا ة العريب اجملتما يف االجتماعية ؤسساتملا
 يف جرةيهلا موضوع ملثالا سبيل على ٌنمع موضوع يف ديدجلبا ؤلفملا تزويد هلدفا ذاى
 من وتقاليد عادات اهفي تتضمن وضوعاتملا وتلك ينرمضا ويف سجديملا يف العيدي ميو 

ن أ باعتبار مياإلسال اثلرت او  اثيةيالرت  العربية بالثقافة يسمى أو اثيالرت  العريب اجملتما
 .دي يدا العصر يف الثقافة نألوا من نلو  العربية

 العريب بالرتاثٌن وثيقا ارتباطا يرتبط كتع يف ىذه الثقايف احملتوى أن اآلن وظهر
أعدا  الكتع ىذه أن شك ال ودما العامليي بالرتاث احملتوى معظم يرتبط وال واإلسالمي
 لوي أعدا ىو كما املستوي ىذا أىدافو وحيقق املبتدئ املستوى وىو واحد لغوي ملستوى
 على قادرين غًن الدارسوون يكون حي  اللغة تعليم من األوىل املراحل يف ويفضل
 ىذه من انطالقا .يتعلموهنا اليت يةاألجنب اللغات استخدام خالل من الثقافة استيعاب
 الطابا رأسها على اليت وخصائصو العريب بالرتاث االىتمام بأن الباح  يرى املالحظات
 اجلزلي وأسلوب العربية اللغة ىنا بالرتاث يقصد وال والعلماءي العلم مكانة ورفا اإلنساين
 الثقافة حقيقة عن فكرة وعطيوت األجنيب الدارس تفيد اليت الثقافية وانعجلا وب يننع وإمنا
 هلا.وأ و  العربية

 اللغة لتعليم األوىل العملية القيمة أن يونس فتحي لدن من التأكيد مت كما
 اليت والصداقة العاملي الفهم روح وإقامة األمة بٌن اإلقليمية حواجر كسر ىو األجنبية
 العامل. سالم إىل يقود
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 معينة ثقافية أو سياسية اتجاهات كتاب دروس اللغة العربية وراء رهتظ -8

 العربية بالبالد االتصال يف يرغبون دمن العرب غًن من املسلمون جمموعات إن
 السفارات وأعضاء الدبلوماسية اهليئات من كثًن يف تتمثل املشرتكةي املصاٌف بعض لوجود

ل اواألعم بالشركات قةعال هلم دمن أو العربية البالد يف يعملون الذي والصحفيٌن
 لكي السياسية اتىاجتا معرفة ىلإ اجةيدا مهلدي رهوتظ العربية تعلم نيودو  49التجارية.
 .)تعلميا يراد اليت اللغة ثقافة (دفةهستملا الثقافة يستوعبوا

  بع اليت العربية الثقافة جوانع أىم من أن طعيمة لدن من التأكيد مت كما
 املواقف تلك هبا ونعىن الدوليةي والعالقات السياسية الجتاىاتا ىي للدارسٌن تقديدىا
 املستوى يف العربية باللغة الناطقٌن غًن من األجنبية الدارس يتعلمها أن يتبغي األساسية
 : وىي لغتو يف أ آدائو يف سواء  حيحا سلوكا يسلك وكيف األولي

 )اذمليزي - )عريب القوميات بعض يتعرف كيف   (0
 موجز بسيط مستوى على العاملية القضايا عن حدثيت كيف   (3
 موجز بسيط مستوى على العاملية القضايا عن يتحدث كيف   (2
 موجز بسيط بشكل السياسي الفكر اتىاجتا فيتعر  كيف   (4
 51واالجتماعية. واالقتصادية السياسية ايدياة يف املرأة دور يتعرف كيف   (5

 وحيقق املبتدئ املستوى وىو واحد لغوي ملستوى أعد الكتع ىذه نأ اعتمادا
 حي  اللغة تعليم من األوىل املراحل يف ويفضل لوي أعد ىو كما املستوي هلذا أىدافو
 األجنبية اللغات استخدام خالل من الثقافة استيعاب على قادرين غًن الدارسون يكون
 الزما يكن مل السياسية االجتاىات رفةمع بأن الباح  يرى ىذا وعلى .يتعلموهنا اليت

 .للكتاب الثقايف احملتوى يف نقصا يشكل ال وعليو املرحلة ىذه يف للدارسٌن

                                                           
 .030ص  ي.املرجا نفسو  49
 .045-044ص  ي.املرجا نفسو  51


