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 الباب الثالث
 تقديم البيانات وتحليلها

 لمحة الكتاب - أ
الذي ألفه الدكتور د.  الهدف عن كتاب تعليم اللغة العربية -1
 هدايات

يف اؼبدرسة كانت من جانب  ٖٕٔٓمواد تعليم اللغة العربية دبنَهج التعليمي 
اؽبدؼ و من جانب اؼبضموف اللغوي ىي اؼبفردات والعبارات والًتاكيب اللغوي، قد 

. ولكن ذلك، ىناؾ اؼببادئ ٕٛٓٓيقاؿ أهنا دل يتغَت عما كانت دبَنهج التعليمي 
قت ، وىي ربقٖٕٔٓبوية اليت تعترب أف يكوف اػبصائص دبَنهج التعليمي واألسس الًت 

مع اإلصطالح ويسمى بالكفاءات األساسية و اؼبِنهج العلمّي والتقييم األصلي 
 الشامل.

ويف ىذا الكتاب اؼبدرسي مكتوب بطريقة متكاملة يف زبطيط مادة اللغة العربية 
للمدرسة اؼبتوسطة للصف السابع. بإىتماـ ىذا التخطيط اؼبقصود ىنا، ىذا كتاب 
تعليم اللغة العربية يشتمل على أربعة دروس يف الفصل الدراسّي األوؿ وثالثة دروس 

 ل كما يلي :يف الفصل الدراسّي النهائي ، بالتفصي
الًتكيب  –اغبوار  –يتضمن كل درس اؼبادة الرئيسية : )اؼبفردات والعبارات  .ٔ

الكتابة( ؾبّهزة بتدريبات على اإلستماع لكل درسُت، وسبرينات  –القراءة  –
عامة يف الفصل الدراسّي النهائي، وقائمة دبفردات الكتاب، ومعجم 

 اؼبفردات وترصبتو.
ة الىت تتضمن الكفاءة األساسية، خريطة درس بورقة اػباصاليبدأ كل  .ٕ

، ىدؼ التعّلم، التقنّية والوسيلة يف التعّلم لكل مادة الرئيسية و  اؼبفهـو
 يبكن أف يستخدـ اؼبرجع لتصنيع زبطيط تعليم اللغة العربية.
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كذلك، يرجو اؼبؤلف أف ىذا الكتاب اؼبدرسي ربقيق بأنشطة التعّلم الفعلي، 
، حىت وجود اؼبتوازف بُت (PAIKEM)واؼببتكرة، واإلبداعي، والفعاؿ، والتفريح 

 ٛٗتشكيل اؼبوقف مع قدرة الفكرية و اغبركية.
عرض البيانات عن كتاب تعليم اللغة العربية الذي ألفه  -2

 الدكتور د. هدايات
كاف كتاب تعليم اللغة العربية اللذي ألفو الدكتور د.ىدايات الذي يستخدمو 
اؼبدارس أو اؼبعاىد يف إندونسية خصوصا يف معهد الًتبية اإلسالمية بنجرماسُت 

 . ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓللصف السابع لطلبة معهد الًتبية اإلسالمية سنة دراسة 
 اؼبؤلف : الدكتور د. ىدايات 

 نتو ستياوافتصميم الغالؼ : براما
 التوضيح : ملكي أعن، ىندري كوسونتو

 زبطيط التصميم : ملكي أعن، مغي نوغراىا، زين العارفُت
 ٙٔرايا منجكنج كيلومًت  الشارع : PT. Karya Toha Puteraالطابع والناشر : 

 سامارنج.
 ٕٗٔٓالطبعة األوذل : إبريل 

 ٕ٘ٔٓىذا الكتاب : اؼبطبوع سنة 
 

 سبعة دروس، أي :وجدنا يف ىذا الكتاب 
 الدرس األوؿ "تعارؼ" اليت تبحث عن الضمائر/اإلشارة اؼبفردة + اسم ( أ

الدرس الثاين "العاملوف يف اؼبدرسة" اليت تبحث عن الضمائر/ اإلشارة  ( ب
 اؼبفردة + اسم + الضمائر اؼبتصلة

                                                             
 ( ص. د ٕ٘ٔٓ ،PT. Karya Toha Putera، )سامارنج: تعليم اللغة العربيةد. ىدايات،   ٛٗ
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ج( الدرس الثالث "اؼبرافق واألدوات اؼبدرسية" اليت تبحث عن اؼببتدأ واػبرب 
 واعبهات()الصفات 

القلم لونو  –د( الدرس الرابع "األلواف" اليت عن اؼببتدأ واػبرب : لوف القلم أسود 
 أسود

 ٓٓٔ -ٔىػ( الدرس اػبامس "العنواف" اليت تبحث عن األرقاـ 

 و( الدرس السادس "بيػيت" اليت تبحث عن اػبرب اؼبقدـ + اؼببتدأ

)أنا، أنت، أنت، ىو، ز( الدرس السابع "من يوميات األسرة" اليت تبحث عن 
 ىي، كبن( + فعل مضارع.

وكل درس فيو الكفاءات األساسية للغة العربية، ويف الكفاءات األساسية ىنا 
 مكتوبة يف أوؿ بابو أربع مهارات اللغوية فيما يلي:

مهارة اإلستماع ىي اؼبفردات والعبارات أو كلمات أو صبلة اليت قرأ  -ٔ
 يستمعوف جيدا.اؼبدرس، والطالب ينظروف ويقرؤوف و 

مهارة الكالـ ىي اؼبادة اليت يتكلم الطالب بنفسو، أو بُت الطالب  -ٕ
 األخر أو بُت اؼبدرس يف الفصل.

مهارة القراءة ىي نصوص القراءة اليت قرأ الطالب، واؼبدرس يرشدىم  -ٖ
 بقراءة جيدة لكي فهما حسنا.

للغة مهارة الكتابة ىي تدريبات يف ترقية قدرة الطالب يف كتابة أحرؼ ا -ٗ
 العربية بصحيح.
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 في الدرس األول عن تعارف .1
 مادة المفردات ( أ

عن  ٕتوجد يف الدرس األوؿ اؼبفردات والصور مع العبارات يف صفحة 
تعارؼ وتوجد أيضا تدريبُت على اؼبفردات، يف التدريب األوؿ طبس 

 أسئلة ويف التدريب الثاين أربع أسئلة.
 مادة الحوار  ( ب

عن تعارؼ،  ٗمباشرة ثالثة تدريب يف صفحة توجد يف الدرس األوؿ 
التدريب األوؿ "عّرؼ باظبك كما يف اؼبثاؿ!"، التدريب الثاين "عّرؼ 
بصديقك أو صديقتك كما يف اؼبثاؿ"، التدريب الثالث "أجر اغبوار  

 كما يلي بُت الطالبُت!".
 ج( مادة القراءة

اؼبوضوع. وفيها بدوف  ٚيوجد نص القراءة يف الدرس األوؿ يف صفحة 
نوع من التدريب، والتدريب فيها طبس أسئلة بدليل "اخًت انسب 

 تكملة وفقا لنص القراءة السابق".

 د( مادة الكتابة

، يف التدريب األوؿ مع مثالو ٛيوجد يف الدرس األوؿ التدريبُت يف صفحة  
 و ”! Salinlah huruf-huruf Arab ini berulang-ulang“قبل التدريب بدليل 

يف التدريب الثاين طبس أسئلة بدليل "رّتب الكلمات ابتداءا من الكلمة 
 اؼبلّونة!".
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 . في الدرس الثاني عن العاملون في المدرسة2

 مادة المفردات ( أ
و  ٓٔتوجد يف الدرس الثاين اؼبفردات والصور والعبارات يف صفحة 

ىي ثالثة عشر من اؼبفردات مث عن التحيات وجواهبا وعن ضمَت  ٔٔ
متصل عن العلملوف يف اؼبدرسة، وتوجد فيها ثالثة تدريب، التدريب 
األوؿ بدليل "أجب عن ىذه التحّيات!" والتدريب الثاين بدليل 
"صل!" )عن الصور اليت ذبيب اؼبزدوج( والتدريب الثالث بدليل "اخًت 

 اؼبناسب فبا بُت القوسُت!".
 مادة الحوار  ( ب

عن  ٖٔبالتدريبُت على اغبوار يف صفحة توجد يف الدرس الثاين مباشرة 
العاملوف باؼبدرسة، التدريب األوؿ بدليل "تبادؿ اغبوار مع زميلك كما 
يف اؼبثاؿ!" والتدريب الثاين "أجر اغبوار كما يلي مث بّدؿ )اظبو( مع 

."!  تغيَت ما يلـز
 ج( مادة القراءة

. بدوف اؼبوضوع ٚٔيوجد نص القراءة يف الدرس الثاين يف صفحة 
وفيها نواعاف من التدريب، التدريب األوؿ بدليل "أجب وفقا لنص 
 القراءة!" والتدريب الثاين بدليل "اخًت اعبملة الصحيحة وفقا للصورة!".

 د( مادة الكتابة

، يف التدريب األوؿ مع ٜٔيوجد يف الدرس الثاين ثالثة تدريب يف صفحة 
-Salinlah huruf-huruf Arab  ini berulang“مثالو قبل التدريب بدليل 

ulang !”  ويف التدريب الثاين طبس أسئلة بدليل "رّتب الكلمات ابتداءا من
 الكلمة اؼبلّونة!" ويف التدريب الثالث بكلمة "أجب!".
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 . في الدرس الثالث عن المرافق واألدوات المدرسية 3

 مادة المفردات ( أ
 ٕ٘يف صفحة واعبملة اؼبفيدة توجد يف الدرس الثالث اؼبفردات والصور 

شبانية من اؼبفردات و ستة من اعبملة  عن اؼبرافق واألدوات اؼبدرسية ىي
توجد اؼبفردات  ٕٙاؼبفيدة اليت تتعلق باألدوات اؼبدرسية مث يف صفحة 

وفيها ثالثة تدريب، التدريب األوؿ والثاين بدليل  والعبارات أيضا.
 بُت القوسُت!"."صل!" والتدريب الثالث بدليل "اخًت األداة اؼبناسبة 

 مادة الحوار  ( ب
عن اؼبرافق  ٕٛتوجد يف الدرس الثالث مباشرة ثالثة تدريب يف صفحة 

واألدوات اؼبدرسية، التدريب األوؿ والثاين بدليل "أجر اغبوار كما يف 
اؼبثاؿ!"، التدريب الثالث بدليل "أجر اغبوار مع صديقك كما يلي! و 

 .أجر اغبوار مع تبديل )كتابك بػ قلمك(!"
 ج( مادة القراءة

بدوف اؼبوضوع.  ٕٖيوجد نص القراءة يف الدرس الثالث يف صفحة 
وفيها ثالثة من التدريب، التدريب األوؿ بدليل "اخًت )ص( إذا كانت 
العبارة صحيحة، واخًت )خ( إذا كانت خاطئة وفقا لنّص القراءة!"، 

الثالث والتدريب الثاين بدليل "أجب وفقا لنّص القراءة!"، والتدريب 
 بدليل "ترجم إذل اللغة اإلندونيسّية اعبيدة!".

 د(مادة الكتابة

، يف التدريب األوؿ ٖٗيوجد يف الدرس الثالث التدريبُت يف صفحة 
، والتدريب الثاين بدليل   ”!Salinlah“مع مثالو قبل التدريب بدليل 

 "رّتب الكلمات ابتداء من الكلمة اؼبلّونة!".
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 األلوان. في الدرس الرابع عن 4

 مادة المفردات ( أ

ىي أحد  ٖٚالفردات والصور والعبارات يف صفحة توجد يف الدرس الرابع 
عشر من اؼبفردات عن األلواف وأربعة من اؼبفردات عن االظباء اليت ؽبا 
األلواف اؼبختلفة، وتوجد فيها تدريبُت من اؼبفردات، التدريب األوؿ بدليل 

 الثاين بدليل "اخًت أَْنَسَب األلواف!"."اقرأ كما يف اؼبثاؿ!" والتدريب 

 مادة الحوار  ( ب

عن األلواف،  ٜٖتوجد يف الدرس الرابع نوعُت من التدريب يف صفحة 
 التدريب األوؿ والثاين بدليل "أجر اغبوار كما يف اؼبثاؿ!".

 ج( مادة القراءة

باؼبوضوع "يف اغبجرة  ٔٗيوجد نص القراءة يف الدرس الرابع يف صفحة 
ة". وفيها نوعاف من التدريب عن القراءة، التدريب األوؿ بدليل الدراسي

 "أجب وفقا للنّص!"، والتدريب الثاين بدليل "ترجم إذل اإلندونيسية!".

 د( مادة الكتابة

، يف التدريب األوؿ مع ٖٗيوجد يف الدرس الرابع التدريبُت يف صفحة 
، والتدريب الثاين بدليل "أجب    ”!Salinlah“مثالو قبل التدريب بدليل 

 كما يف اؼبثاؿ!".
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 . في الدرس الخامس عن العنوان5

 مادة المفردات ( أ

وتعد   ٖ٘اؼبفردات والصور والعبارات يف صفحة توجد يف الدرس اػبامس 
كلها طبسة عشر من اؼبفردات والعبارات وتوجد أيضا اؼبفردات من األرقاـ 

لتدريب األوؿ بدليل "اخًت (. وفيها تدريبُت، آٔ – ٔ – ٓمن )
 الصحيح!" والتدريب الثاين "اقرأ!".

 مادة الحوار  ( ب

عن  ٘٘توجد يف الدرس اػبامس مباشرة نوعاف من التدريب يف صفحة 
العنواف، التدريب األوؿ والثاين بدليل "أجر اغبوار كما يف اؼبثاؿ!"، 

األسئلة والتدريب الثاين بدليل "أجر اغبوار مع صديقك مستعينا هبذه 
 وأجوبتها اؼبناسبة!".

 ج( مادة القراءة

عن العنواف دبوضوع  ٓٙيوجد نص القراءة يف الدرس اػبامس يف صفحة 
"كبن جَتاف". وفيها نواعاف من التدريب، التدريب األوؿ بدليل "قل 
صحيح أو خطأ وفقا لنص القراءة!" والتدريب الثاين "أجب عن األسئلة 

 القراءة!".اآلتية وفقا لنّص 

 د( مادة الكتابة

، يف التدريب األوؿ ٕٙيوجد يف الدرس اػبامس ثالثة تدريب يف صفحة 
ويف التدريب الثاين طبس أسئلة  ”!Salinlah“مع مثالو قبل التدريب بدليل 
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بدليل "رّتب الكلمات ابتداءا من الكلمة اؼبلّونة!" ويف التدريب الثالث 
 بكلمة "أجب عن األسئلة اآلتية!".

 . في الدس السادس عن بيتي6

 مادة المفردات ( أ

وتعد   ٘ٙتوجد يف الدرس السادس اؼبفردات والصور والعبارات يف صفحة 
كلها شبانية عشر، وتوجد فيها تدريبُت، التدريب األوؿ بدليل "انظر 

 وصل!" والتدريب الثاين بدليل "اخًت أَْنَسَب الكلمات بُت القوسُت!".

 مادة الحوار  ( ب

عن  ٚٙالدرس السادس ثالثة من التدريب على اغبوار يف صفحة توجد يف 
بييت، التدريب األوؿ والثاين بدليل "أجر اغبوار كما يف اؼبثاؿ!"، والتدريب 

 الثالث بدليل "أجب عن األسئلة اآلتية!".

 ج( مادة القراءة

دبوضوع "بيت  ٓٚيوجد نص القراءة يف الدرس السادس يف صفحة 
من التدريب، التدريب األوؿ بدليل "اخًت )ص( إذا  عّمي". وفيها نواعاف

كانت صحيحة، واخًت )خ( إذا كانت خاطئة وفقا للنص!"، والتدريب 
 الثاين "أجب وفقا لنص القراءة!". 

 د( مادة الكتابة

، يف التدريب األوؿ ٕٚيوجد يف الدرس السادس ثالثة تدريب يف صفحة 
عن األسئلة اآلتية!"، والتدريب عن اإلمالء، والتدريب الثاين بدليل "أجب 

 الثالث "حّوؿ كما يف اؼبثاؿ!".
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 . في الدرس السابع عن من يوميات األسرة 7

 مادة المفردات ( أ

وىي  ٚٚتوجد يف الدرس السابع اؼبفردات والصور والعبارات يف صفحة 
ثانية عشر من الفردات اليت بشكل الفعل اؼبضارع بضمَت أنا، وثالثة من 

والعبارات. وأيضا توجد تصريف الذي يبُّت عن الفعل اؼبضارع اؼبفردات 
 ،كما يلي :

 أَْنَت . . . اخل –أَنَا أَقْػَرأ القرآف 

 كَبْنُ  ِىَي)أُم ي( ُىَو)َأضْبَد( أَْنتِ  أَْنتَ  أَنَا
 نَػْقرَأ تَػْقرَأ يَػْقرَأ تَػْقَرِئُْت  تَػْقرأ .أَقْػرَأٔ
 َنْكُتب َتْكُتب َيْكُتب َتْكُتِبُْت  َتْكُتب .َأْكُتبٕ
 َنْدُرس َتْدُرس َيْدُرس َتْدُرِسُْت  َتْدُرس .أَْدُرسٖ
 نَْأُكل تَْأُكل يَْأُكل تَْأُكِلُْتَ  تَْأُكل .آُكلٗ
 قَبِْلس ذَبِْلس هَبِْلس ذَبِْلِسُْت  ذَبِْلس .َأْجِلس٘
 نَػْعَمل تَػْعَمل يَػْعَمل تَػْعَمِلُْتَ  تَػْعَمل .َأْعَملٙ

 

 مادة الحوار  ( ب

عن  ٓٛيف الدرس السابع مباشرة بالتدريبُت على اغبوار يف صفحة توجد 
من يومّياتنا األسرة، التدريب األوؿ بدليل "أجر اغبوار كما يف اؼبثاؿ!"، 

 والتدريب الثاين بدليل "كّمل اغبوار اآليت بعبارات مناسبة!".

 ج( مادة القراءة
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ّياتنا األسرة عن من يوم ٕٛيوجد نص القراءة يف الدرس السابع يف صفحة 
دبوضوع "أسريت". وفيها نوعاف من التدريب، التدريب األوؿ بدليل "أجب 
عن األسئلة اآلتية وفقا لنّص القراءة!"، والتدريب الثاين بدليل "قل صحيح 

 أو خطأ وفقا لنّص القراءة!".

 د( مادة الكتابة

، يف ىذا التدريب ٗٛيوجد يف الدرس السابع نوع من التدريب يف صفحة 
أنت( على الًتتيب -أنت-السّيدة خليلة-أضبد-بدليل "بّدؿ )كبن( بػ )أنا

."!  مع تغيَت ما يلـز

ب. تقديم البيانات وتحليلها عن كتاب "تعليم اللغة العربية" الذي ألفه 
 الدكتور د. هدايات عن المواد والمهارات فيه.

من مرحلة عن معايير تأليف كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى . 1
 التعليم األساسي وهي تنقسم إلى ثمانية أقسام، كما في التالي :

 معايير تأليف كتب اللغة العربية وهي تنقسم إلى ثمانية أقسام :

 القسم/المعايير مناسب بعضه مناسب غير مناسب

يف صفحة د من ىذا الكتاب   
اؼبدرسي يوجد يف مقدمة 
الكتاب األىداؼ من ىذا 
الكتاب، وأما اؽبدؼ من ىذا 
الكتاب ىو ربقيق بأنشطة 
التعّلم الفعلي، واؼببتكرة، 

 األوؿ/
الكتب واؼبنهج  

 الدراسية
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واإلبداعي، والفعاؿ، والتفريح 
(PAIKEM) حىت وجود اؼبتوازف ،

بُت تشكيل اؼبوقف مع قدرة 
الفكرية و اغبركية. وكل اؼبادة يف 
ىذا الكتاب مناسبة بأىداؼ 
الكتاب يعٌت كما يف اإلطار 
النظري أف يبارس اللغة يف 
مواقف وظيفية فبارسة صحيحة 
سبكنو من فهم اللفة حُت 
يسمعها أو يقرؤىا، ومن التعبَت 

و حُت يتكلم هبا أو يكتب. 
وبس بالوحدة العضوية اليت تربط 
بُت فروع اللغة. فال ينظر إليها 
كفروع مستقلة بعضها عن 
بعض، وإما كبناء متكامل يبثل  
كل فرع لغوي لبنة فيو. و 
يكتسب القدرة على التعلم 
الذايت، واالستقالؿ يف ربصيل 
اؼبعرفة وتنمية مواىبو وملكات 

الواضح من ىذا  اإلبداع عنده.
ن ىذا الكتاب أف اؽبدؼ م

مناسب على ترتيب وإعداد 
الكتب اؼبدرسية للصفوؼ 
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 الثالثة األوذل من مرحلة التعليم.
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٙٔٔص.
وفقا إلطار النظري هبب أف  

تكتب اؼبادة لفنوف اللغة 
العربية ؿبتويا على أربعة 
اؼبهارات اللغوية 

-لكالـا -)االستماع
الكتابة(، ولكن يف -القراءة

ىذا الكتاب اؼبدرسي ال 
تكتب خصوصا ؼبهارة 
االستماع كما اؼبهارات 
األخرى يف كل الدرس، 
يبدأ بالدرس األوؿ إذل 
الدرس السابع يف ىذا 
الكتاب اؼبدرسي مباشرة 
دبادة اؼبفردات والعبارات مع 
تدريبيهما، وليس ىناؾ 

 مهارة االستماع للتالميذ.
يف الكفاءات  ولكن

األساسية تكتب االستماع 
الذي وبتوى على اؼبفردات 
والعبارات من كل 

 الثاين/ 
 فنوف اللغة
 ومهارات
 الصف
 األوؿ
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الدرس/الباب يف ىذا 
الكتاب اؼبدرسي. وىذا 
يبكن أف تقوؿ الباحثة شيئا 
الذي غَت مناسبة يف ترتيب 

 ىذا الكتاب اؼبدرسي.
)رشدي أضبد 

 (ٚٔٔص. ٜٜٛٔطعيمة،
 

 من حيث اؼبفردات -  
الشرح : اؼبفردات يف كل الدرس 
يف ىذا الكتاب اؼبدرسي 
)مناسبة( كما ذكر يف اإلطار 
النظري اؼبفردات يف ىذا الكتاب 

اؼبفردات اؼبدرسي ىي تكرار 
تكرارا كافيا يف مواضع وصور 
ـبتلفة وأف يكوف تكرارىا 
مضطردا حىت يثبت، و توظيف 
اؼبفردات اعبديدة يف التدريبات 
يف صبل ومواقف ـبتلفة، مع 
عدـ إغفاؿ التدريب على 
اؼبفردات اليت وردت يف دروس 
سابقة، حىت ال ينساىا الطفل، 
أو تضعف قدرتو على 

 الثالث/
 اتوى

 اللغوي 
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استخدامها بشكل جيد، 
بالكلمات السابقة يف االنتفاع و 

اؼبوضوعات والًتاكيب اعبديدة، 
حىت ال ذبتمع على الطفل 
صعوبتاف : جدة اؼبوضوع 
والًتكيب، وجدة الكلمات، 
واشتماؿ دروس الكتاب األوؿ 

على كلمات ؿبسوسة  خاصة،
مصحوبة بصور األشياء اليت 
تعرب عنها، أو أف تكوف يف ؿبيط 

وغَتىا من حيث الطفل، 
 ردات.اؼبف

 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،
 (ٖٕٔص.

 من حيث صياغة القراءة -
صياغة القراءة يف كل   الشرح :

الدرس يف ىذا الكتاب اؼبدرسي 
)مناسبة( كما موافقا يف اإلطار 
النظرى ىو أف تكوف اؼبادة 
اللغوية للنص القرائي سهلة 
يسَتة يف حدود معايَت اختيار 
اؼبفردات والًتاكيب اؼبقًتحة ىنا، 
حىت ال تؤدى صعوبة النص إذل 
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إغفاؿ اؼبضموف غبساب اللغة، 
و أيضا النص يف القراءة يساعد 
يف إثراء ثقافة الطفل وتنمية 
معارفة، وقدرتو على االتصاؿ 
اؼبباشر هبذه الكتابات يف حدود 

صيده اللغوي، و يشتمل النص ر 
القرائي ما أمكن على الظواىر 
اللغوية اؼبراد تعليمها عند 

 اغبديث عن ىذه الظواىر.
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٕٙٔص.
من حيث اؼبوضوعات  -  

 الثقافة
بالنسبة للصف األوؿ 

 االبتدائي
)مناسب( اؼبادة يف ىذا  

الكتاب اؼبدرسي ربتمل على 
التدريب الذي يتدرب التالميذ 

استخداـ اللغة يف بعض على 
اؼبواقف االجتماعية البسيطة مثل 
: التعارؼ وتقدًن بيانات 
شخصية, وغَتىا من اؼبوضوع 
الذي يتغلق بأنشطة يومّياهنم. 

 الرابع/
 اتوى
 الثقايف
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وىذا مناسب وموافق بالنبسة 
التعليم الصف األوؿ من مرحلة 

 األساسي.
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٕٛٔص.
من حيث االستعداد  -  

 للقراءة
الشرح : )مناسب( ألف يف ىذا 

يزود اؼبفردات الكتاب اؼبدرسي 
للتالميذ بعدد من اؼبفردات اليت 
تعرب عن معاف ومفاىيم وبتاج 
إليها األطفاؿ يف نشاطهم، 

تعرؼ  وتدريب التالميذ على
األشياء وتسميتها، وتشجيع 
التالميذ على التحدث، وتنمية 
قدرة الطفل على دقة اؼبالحظة 
وإدراؾ العالقات بُت األشياء, 
وتنمية حواسو اؼبختلفة دبا هبعلو 

 مهيثا الستقباؿ الرموز اؼبكتوبة.
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٕٖٔص.
من حيث االستعداد  -

 للكتابة

 اػبامس/
 تعليم
 القراءة
 والكتابة
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ادة الشرح : )مناسب( ألف اؼب
يف ىذه اؼبهارة مباشرة بالتدريب 
مع اؼبثاؿ يف قبلو، وكل التدريب 

التالميذ يف ىذا الدرس توحيو 
إذل كيفية إمساؾ القلم والكتابة 
باليد اليمٌت، وتنمية قدرة 
التالميذ على تتبع رسم 
اغبروؼ، وتنمية قدرة التالميذ 
على تقسيم الكالـ إذل كلمات 
 والكلمات إذل مقاطع، وتنمية

قدرة التالميذ على تكوين 
األشكاؿ اؽبندسية ورسم 
اػبطوط، وتنمية قدرة التالميذ 
على ؿباكات الكلمات وكتابتها 
بشكل مقروء ومراعاة تناسب 
اؼبسافات بُت اغبروؼ 
والكلمات، وأيضا تنمية قدرة 
التالميذ على التمييز بُت 
اغبروؼ يف أوضاعها اؼبختلفة 

 أصواتا ورظبا.
 ٜٜٛٔطعيمة،)رشدي أضبد 

 (ٖٗٔص.
من حيث أنواع  -    السادس/
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 التدريبات وبناؤىا
)مناسب( التدريبات يف كل  

اختيار الدرس ىنا ىي مناسبة ب
اؼبضموف الثقايف اؼبناسب 
للتالميذ، حبيث تدور حوؿ 
أشياء ذات معٌت يف حياهتم، 
وذات ارتباط بقيم واذباىات 

اإلنساف تساعد على تكوين 
، و عرض اؼبستهدؼ يف اؼبنهج

والًتاكيب واعبمل الىت اؼبفردات 
تعلمها التلميذ يف سياقات 
ـبتلفة، ومواقف متباينة تساعده 
على االستخداـ الثرى للغة 
فضال عن تنمية إحساسو 
بالقدرة على توظيف اللغة يف 

، و اؼبواقف اؼبستجدة يف اغبياة
عدد التدريبات يف تقارب 

 يزيد عددىا الدروس، فال
يف بعض  بشكل ملحوظ

الدروس على حساب بعضها 
، وغَتىا من مضموف آلخرا

التدريبات اليت متعلقة باؼبادة 
ومناسبة يف الصفوؼ الثالثة 

 التدريبات
 اللغوية



57 
 

األوذل من مرحلة التعليم 
 األساسي.

 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،
 (ٖ٘ٔص. 

 من حيث خطة الكتاب -  
اؼبادة يف ىذا )مناسب( ألف 

الكتاب للصف األوؿ ربتوى 
أكثر عدد من دروس تنمية 
االستعداد للقراءة والكتابة، كما 
نرى يف كل الدرس كثَت تدريبات 
على الكتابة للتالميذ اإلبتدائي 
وكثَت من نص القراءة اليت بغرض 
التذكَت بو وتثبػيتو يف أذىاف 
التالميذ وهتيئتهم ؼبا سوؼ 

 اعبديد. يتعلمونو يف الكتاب
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٜٖٔص.
من حيث مقدمة  -

 الكتاب
)مناسب( موافقا كما يف  

اإلطار النظري يف بدأ ىذا 
 أوالالكتاب اؼبدرسي تكتب 

 بإهباز ىدؼ تبُّت  الذي

 السابع/
 تنظيم
 الكتب
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الكتاب، وأىم اؼبهارات اليت 
ا، واألسس اليت ينبغي تنميته

 ،ة الكتابانطلق منها، وخط
يبدأ وكل الدرس يف ىذا الكتاب 

خبطة تعليم اللغة العربية واضحا 
ليسهل اؼبدرس أف يبُّت و يعّلم 
اؼبادة واؼبهارة اليت سيتعلمهم 
التالميذ. وأيضا يف أّوؿ وأخَت 
ىذا الكتاب اؼبدرسي تكّمل 
ويبدأ كل الدرس بورقة اػباصة 
اليت تتضمن الكفاءة األساسية، 
، ىدؼ التعّلم،  خريطة اؼبفهـو

التعلم لكل  التقنّية والوسيلة يف
مادة الرئيسية ويبكن أف 
يستخدـ اؼبرجع لتصنيع زبطيط 

 تعليم اللغة العربية.
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٜٖٔص.
من حيث دليل  - 

 اؼبعلم
يف ىذا الكتاب اؼبدرسي 
الذي ألفو الدكتور د. 
ىداية ىناؾ كتاب واحد 

من حيث كراسة  -
 التدريبات

ر النظري ( وفقا إلطا)مناسب 
تعد كراسة التدريبات من أىم ما 
يالـز اؼبعلم يف تدريس اللغة 

 امن/الث
 الكتب
 اإلضافية
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فقط لدليل اؼبدرسُت 
والطالب يف أنشطة التعّلم. 
ليس ىناؾ دليل وكتاب 
خاص متفّرؽ للمدرس  
كإرشاد التعليم. ولكن 
بعدـ كتاب خاص لدليل 
اؼبدرس ىنا، يوجد ىذا 
الكتاب يف كل درسو يبدأ 
بورقة اػباصة اليت تتضمن 
الكفاءة األساسية، خريطة 
، ىدؼ التعّلم،  اؼبفهـو
التقنّية والوسيلة يف التعّلم 
لكل مادة الرئيسية ويبكن 
أف يستخدـ اؼبرجع لتصنيع 
زبطيط تعليم اللغة العربية و  
كدليل للمدرس لتوصيل 

 مادة التعليم.
)رشدي أضبد 

ص.  ٜٜٛٔطعيمة،
ٕٔٗ) 

العربية. إذ تتيح اجملاؿ للتالميذ 
لإلجابة عن التدريبات اإلضافية 
اليت تصحب كل درس، واليت 
من شأهنا دعم ما ورد يف 
الكتاب اؼبدرسي من تدريبات 
هتدؼ يف ؾبموعها إذل تنمية 

ويف  اؼبهارات اللغوية اؼبطلوبة.
ىذا الكتاب اؼبدرسي، يوجد 
التدريبات يف كل اؼبهارة، ويوجد 
تدريبات على اإلستماع لكل 
درسُت. ويوجد سبرينات عامة و  

الفصل الدراسّي كل أخَت 
النهائي، وقائمة دبفردات 
الكتاب، ومعجم اؼبفردات 

 .وترصبتو
 ٜٜٛٔ)رشدي أضبد طعيمة،

 (ٖٗٔص. 

بإطار النظرى عن معايَت تأليف كتب اللغة العربية للصفوؼ الثالثة مناسبا 
األوذل من مرحلة التعليم األساسي الذي ينقسم إذل شبانية أقساـ، توجد الباحثة 

 التحليل كما يف ذلك اعبدوؿ.
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من الباحثة عن كل اؼبعايَت من ىذا البحث ىي شبانية أقساـ، تبدأ من  والنتيجة
، وبياهنا قد تقدـ كما يف الكتب واؼبنهج الدراسية ىي مناسبالقسم األوؿ يعٍت عن 

والقسم الثاين عن فنوف اللغة ومهارهتا للصف األوؿ ىي توجد الباحثة  اعبدوؿ.
بياهنا قد تقدـ كما يف أما مضموهنا بعضها مناسبة وبعضها األخرى غَت مناسبة، و 

وبيانو قد تقدـ كما يف اعبدوؿ. والقسم الثالث عن اتوى اللغوي ىو مناسب، 
قد تقدـ كما يف  وبيانو، عن اتوى الثقايف ىو مناسب اعبدوؿ. والقسم الرابع

والقسم اػبامس عن تعليم القراءة والكتابة ىو مناسب، وبيانو قد تقدـ كما  اعبدوؿ.
يف اعبدوؿ. والقسم السادس عن التدريبات اللغوية ىو مناسب، وبيانو قد تقدـ كما 

. والقسم السابع عن تنظيم الكتب ىو مناسب، وبيانو قد تقدـ كما يف يف اعبدوؿ
اعبدوؿ. والقسم الثامن عن الكتب اإلضافية ىو مناسب، وبيانو قد تقدـ كما يف 

 اعبدوؿ.

عن معايير مهارات اللغوية األربعة للصفوف الثالثة األولى من مرحلة  .2
ج تدريس اللغة العربية عند رشدي أحمد طعيمة في كتابه مناه التعليم األساسي
 .بالتعليم األساسي

ينبغي أف يهدؼ منهج اللغة العربية يف اغبلقة األوذل من التعليم األساسي الذي 
 الصفوؼ الثالثة األوذل ما يلي:يضم تالميذ 

من حيث االستماع : تنمية قدرة التالميذ على فهم اغبديث الذي يلقي  .ٔ
 والًتاكيب اليت تعلمها.بإيقاع طبيعي يف حدود اؼبفردات 

من حيث الكالـ : تنمية قدرة التالميذ على توصيل رسالة شفهية تتميز  .ٕ
بسالمة اللغة ومناسبة اؼبضموف يف حدود ما تعلمو من مفردات وتراكيب 

 اللغوية ومساعدتو على استخدامها دوف التعمق فيها.
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ميذ للقراءة من حيث القراءة : تنمية اؼبهارات األساسية الالزمة عند التل .ٖ
حىت يتمكن من االتصاؿ بالصفحة اؼبطبوعة، واستيعاب اؼبواد الدراسية 

 اؼبختلفة.
من حيث الكتابة : تدريب التلميذ على التمكن من آيات الكتابة  .ٗ

 (.)مهارات اػبط واإلمالء والتعبَت التحريري اؼبقيد واؼبوجو
ا الكتاب بشكل وأما التحليل من الباحثة عن مهارات اللغوية األربعة يف ىذ

 اعبواؿ ىو كما يلي:
 عند رشدي أحمد طعيمة مهارات اللغوية األربعةمعايير في 

 الدرس/الموضوع/
المهارة والمواد 

 اللغوية

 غير مناسب بعضه مناسب مناسب

 األوؿ/تعارؼ
 )اإلستماع(

توجد الباحثة يف ىذا   
الكتاب اؼبدرسي يف كل أوؿ 
درسو التخطيط يف تعليم 
اللغة العربية الذي يذكر فيو 
أربعة اؼبهارات اللغوية ىي 
اإلستماع واغبوار و القراءة 
والكتابة، ولكن يف مادتو ال 
يوجد وال تكتب خصوصا 
ؼبهارة اإلستماع، وىذا يبدأ 
من الدرس األوؿ إذل الدرس 

ليس كاؼبهارات السابع، و 
األخرى اليت تكتب يف ىذا 
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الكتاب يعٍت مهارة اغبوار 
والقراءة والكتابة. ولكن 
يوجد و يكتب أوال يف مادة 
اؼبفردات والعبارات تكّمل 
بالتدريبات. ومادة اؼبفردات 
يف ىذا الدرس األوؿ توجد 
يف الصفحة الثانية مع 
بالتدريبُت. ومضموف اؼبادة 
يف ىذا يناسب ويوافق 

اؼبوضوع ىو عن "تعارؼ" ب
مع الصور اليت تبُّت اؼبادة 
واؼبفردات اؼبقصودة ويناسب 
أيضا بالًتكيب الذي يريد 
تعلمها يف ىذا الدرس. 
ولكن العيوب يف ىذا الدرس 
األوؿ ىي ال تكتب ؼبهارة 
اإلستماع كما يف زبطيط  

 كتابو يف أوؿ الكتاب.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 األوؿ/تعارؼ

 وار()اغب
يف الصفحة األربعة تكتب 
اؼبادة يف ىذه اؼبهارة 
مباشرة إذل ثالثة تدريب، 
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وكل تدريب ىنا مناسبة  
كما يف اإلطار النظري 
يعٌت يف التدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة التالميذ 
لتوصيل رسالة شفهية 
بسالمة اللغة وأيضا 
مناسبة اؼبضموف يف 
حدود ما تعلمهم عن 
"تعارؼ" من مفرداتو 

راكيبو بدليل "عّرؼ وت
باظبك كما يف اؼبثاؿ!" 
والتدريب الثاين "عّرؼ 
بصديقك أو بصديقتك  
كما يف اؼبثاؿ!" والتدريب 
الثالث "أجر اغبوار كما 
يلي بُت الطالبُت!". صار 
ىذا الدرس األوؿ يف 
مهارة الكالـ مناسب 
للصفوؼ الثالثة األوذل 
من مرحلة التعليم 

 األساسي.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
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 األوؿ/تعارؼ

 )القراءة(
يف الصفحة السابعة 
تكتب اؼبادة ؼبهارة القراءة 
يبدأ بالنص القصَت 
بشكل اغبوار و يوجد 
أيضا الصورة اليت تصّور و 
يبُّت اؼبقصود من ذلك 
النص، اؼبضموف يف ىذا 
النص مناسب كما يف 
اإلطار النظري يعٍت اؼبادة 
تدؿ على مبّو اؼبهارات 
األساسية الالزمة عند 
 التالميذ ألف النص يف

ذلك اؼبادة  قصَتة 
وسهولة للفهم ومناسبة 
باؼبوضوع يعٍت عن 
"تعارؼ"، وىذا النص 
أيضا يتمكن التالميذ أف 
يتصلوا بالصفحة اؼبطبوعة 
مستعينا بالصورة جبانبو 
)صورة الطالبُت(، وأيضا 
يتمكن التالميذ أف 
يستعيبوا اؼبواد الدراسية 
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اؼبختلفة اآليت. ويف ىذه 
   اؼبهارة توجد واحد

تدريب فقط بدليل "اخًت 
أَنسب تكملة وفقا لنص 
القراءة السابق!"، ويف ىذا 
التدريب أيضا مناسب 
باؼبفردات والًتاكيب يف 
ىذا الدرس و نصو 
مناسب باؼبوضوع عن 

فصار ىذا  "تعارؼ".
نص القراءة وتدريب 
القراءة يف ىذا الدرس 
األوؿ مناسبُت للصفوؼ 
الثالثة األوذل من مرحلة 

 التعليم.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 األوؿ/تعارؼ

 )الكتابة(
يف الصفحة الثامنة تكتب 
اؼبادة يف ىذه اؼبهارة 

 مباشرة إذل تدريبُت،
والتدريب األوؿ يدؿ على 
قدرة مهارة اػبط واإلمالء 
بدليل "أنسخ أحرؼ 
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بتكرار!" مع اؼبثاؿ  العرب
الواضح قبلو. ويف 
التدريب الثاين مناسبة 

وفقا كما يف اإلطار أيضا 
النظري، يف ىذا التدريب 
يدؿ على قدرة التعبَت 
التحريري اؼبقيد واؼبوجو 
بدليل "رّتب الكلمات 
إبتداًءا من الكلمة 
اؼبلّونة!" الواضح من ىنا، 
مهارة الكتابة يف ىذا 
الدرس األوؿ يدؿ على 
الكتابة اؼبناسبة والسهولة 
للصفوؼ الثالثة األوذل 

م من مرحلة التعلي
)رشدي أضبد  األساسي.

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 الثاين/العاملوف

 باؼبدرسة/
 )اإلستماع(

يف الصفحة العاشرة توجد   
أيضا الباحثة يف ىذا الدرس 
الثاين متساو كما يف الدرس 
األوؿ ىي مادة تعليم اللغة 
العربية ىنا فقط يبدأ 
باؼبفردات والعبارات وليس 
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ىناؾ تكتب مهارة 
ومباشرة يبدأ يف اإلستماع. 

أّوؿ ىذا الدرس باؼبفردات 
والعبارات وتدريبهما اليت 
تتلعق بالعاملوف يف اؼبدرسة، 
ويوجد الصور اليت تبُّت 
اؼبقصود من تلك اؼبفردات 
والعبارات وأيضا يوجد 
التحّية واعبواب وضمَت 
مّتصل، وثالثة تدريب، 
التدريب األوؿ بدليل "أجب 
عن ىذه التحّيات!"، 

ب الثاين بدليل والتدري
"صل!)الصور("، والتدريب 
الثالث بدليل "اخًت اؼبناسب 

 فبّا بُت القوسُت!".
)رشدي أضبد  

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 الثاين/العاملوف

 باؼبدرسة
 )اغبوار(

يف صفحة ثالثة عشر 
تكتب اؼبادة يف ىذه 
اؼبهارة مباشرة إذل تدريبُت 

وكل تدريب ىنا فقط، 
مناسبة كما يف اإلطار 
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النظري يعٌت يف التدريب 
األوؿ يدؿ على قدرة 
التالميذ لتوصيل رسالة 
شفهية بسالمة اللغة 
وأيضا مناسبة اؼبضموف 
يف حدود ما تعلمهم عن 

من العاملوف يف اؼبدرسة" "
مفرداتو وتراكيبو بدليل 

تبادؿ اغبوار مع زميلك  "
يف و كما يف اؼبثاؿ!"، 
أجر التدريب الثاين "
ّدؿ اغبوار كما يلي مث ب

( الطالبة/إسم الطالب)
!". وىنا  مع تغيَت ما يلـز
يبكن التالميذ أف يغَتوا 
أظباءىم وأظباء أصدقائهم 
مناسبة بأحواؽبم. ويف 
التدريب الثاين يوجد أيضا 
النص القليل ؼبهارة كالـ 
التالميذ اليت مناسبة يف 
اؼبضموف عن "العاملوف 

فصار ىذا  .باؼبدرسة"
يف مهارة  الدرس الثاين
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لكالـ مناسب للصفوؼ ا
الثالثة األوذل من مرحلة 
 التعليم األساسي.

)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 الثاين/العاملوف
 باؼبدرسة
 )القراءة(

يف صفحة سبعة عشر  
تكتب اؼبادة ؼبهارة القراءة 
يبدأ بثالثة الفقرة القصَتة، 
، اؼبضموف يف كل الفقرة يف 
ىذا النص مناسب 
باؼبوضوع وباؼبفردات 
وبالًتاكيب الذي قد 
تعلمهم وأيضا كما يف 
اإلطار النظري اؼبادة يف 
ىذا النص تدؿ على مبّو 
اؼبهارات األساسية الالزمة 

ألف النص يف  عند التالميذ
ذلك اؼبادة قصَتة وسهولة 
للفهم ومناسبة باؼبوضوع 
يعٍت عن "العاملوف يف 
اؼبدرسة"، األشياء الذي 
يكوف غَت مناسبة يف ىذا 
النص ىي الصور جبانبو، 
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الصور ال تصور وينب صبيعا 
من اؼبقصود يف ىذا النص، 
بعض الصورة فقط الذي 
يناسب ويبُّت، ويعضو 

ذا اآلخر ال، حىت يف ى
النص ال يتمكن التالميذ 
أف يتصلوا بالصفحة 
اؼبطبوعة مستعينا بالصورة 
جبانبو. ولكن كما يف 
اإلطار النظري، النص يف 
ىذا الدرس يتمكن التالميذ 
أف يستعيبوا اؼبواد الدراسية 
اؼبختلفة اآليت ألنو زيادة 
اؼبفردات اعبديدة، وسهولة 
للفهم، ومناسبة باؼبوضوع 

 اؼبدرسة" يعٍت "العاملوف يف
. وأما العيوب يف ىذا 
النص ىي من حيث صورة 
فقط، ألهنا ال تصّور ويبُّت  
كل اؼبضموف يف ىذا 
الدرس الثاين. ويوجد يف 
ىذه اؼبهارة تدريبُت قفط، 
يف التدريب األوؿ بدليل 
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 "أجب وفقا لنّص القرءة!"

ىنا توجد األسئلة السهولة 
واؼبتصلة بنّص القراءة قبلو، 

تالميذ إذل حىت يكوف ال
قراءة مّرة أخرى قراءة جيدة 
بالنص لإلجابة كل السؤاؿ 
فيو حىت يوجد التالميذ 
 األجوبة الصحيحة واعبيدة.

ويف التدريب الثاين بدليل 
"اخًت اعبملة الصحيحة 
وفقا للصورة!" )أ( فيو 
ثالثة سؤاؿ )ب( أيضا 
ثالثة سؤاؿ، يف كل السؤاؿ 
مع الصورة. وهبذه الصورة 

ميذ باعبيدة، هبيب التال
وكل السؤاؿ يف ىذا 
التدريب مناسبة باؼبوضوع 
 ودبا تعلمهم من قبل.

)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 
 الثاين/العاملوف

 باؼبدرسة
يف صفحة تسعة عشر 
تكتب اؼبادة يف ىذه 
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اؼبهارة مباشرة إذل ثالثة  )الكتابة(
تدريب، والتدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة مهارة 

بدليل  اػبط واإلمالء
"أنسخ أحرؼ العرب 
بتكرار!" مع اؼبثاؿ 
الواضح قبلو. ويف 
التدريب الثاين مناسب 
أيضا وفقا كما يف اإلطار 
النظري، يف ىذا التدريب 

التعبَت  يدؿ على قدرة 
التحريري اؼبقيد واؼبوجو 
بدليل "رّتب الكلمات 
إبتداًءا من الكلمة 
اؼبلّونة!"، ويف التدريب 
 الثالث يدؿ على قدرة

التعبَت التحريري أيضا 
ولكن يف ىذا الدرس 
ىبتلف من الدرس قبلو، 
ىنا وبتوي على قدرة 
التعبَت التحريري دوف 
اؼبقيد واؼبوجو عند 
التالميذ بدليل "أجب!"، 



73 
 

ولكن يف ىذا التعبَت 
واعبواب عند التالميذ 
سهولة فقط ومناسب 
باؼبستوى األوؿ ألف أحد 
األسئلة يف ىذا التدريب 

ى األسئلة وبتوى عل
السهولة كما "ىل أنت 
طالب؟، ماظبك؟ كيف 
حالك؟ اخل، حىت يسهل 
التالميذ ىنا أف يكتب و 
هبيب ىذا التدريب 
موافقُت على أحواؽبم 

 حينئذ.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 الثالث/اؼبرافق

 واألدوات
 اؼبدرسية

 )اإلستماع(

يف صفحة طبسة وعشرين   
توجد أيضا الباحثة يف ىذا 
الدرس الثالث كما يف الدرس 
قبلو ىي مادة تعليم اللغة 
العربية ىنا فقط يبدأ 
باؼبفردات والعبارات وليس 
ىناؾ تكتب مهارة 
اإلستماع. ومباشرة يبدأ يف 
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أّوؿ ىذا الدرس باؼبفردات 
والعبارات وتدريبهما اليت 

ت تتلعق باؼبرافق واألدوا
اؼبدرسّية، ويوجد الصور اليت 
تبُّت اؼبقصود من تلك 

ويف ىذه  اؼبفردات والعبارات
اؼبادة، اؼبفردات و صورىا 
مناسبة باؼبقصود دبوافقة 
بذلك اؼبعٌت، وىنا يوجد 
أربعة تدريب، التدريب األوؿ 
يدليل "صل!" )هبب 
التالميذ أف يناسب ويواصل 
بُت اؼبفردات والصورة يف 
جدولُت كما يف الكتاب(، 
والتدريب الثاين بدليل 
"صل!" )هبب التالميذ أيضا 

اصل اؼبفردات أف يناسب ويو 
مع الصورة يف طبسة سؤاؿ(، 
والتدريب الثالث بدليل 
"اخًت األداة اؼبناسبة بُت 
القوسُت!" ىذا ستة سؤاؿ، 
والتدريب الرابع يدليل "اخًت 
اؼبناسب بُت القوسُت!" ىذا 
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)رشدي أضبد  طبسة سؤاؿ.
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 الثالث/اؼبرافق
 واألدوات
 اؼبدرسية
 )اغبوار(

صفحة شبانية وعشرين  يف
تكتب اؼبادة يف ىذه 
اؼبهارة مباشرة إذل ثالثة 

وكل تدريب ىنا تدريب، 
مناسبة كما يف اإلطار 
النظري يعٌت يف التدريب 

يدؿ على  والثاين األوؿ
قدرة التالميذ لتوصيل 
رسالة شفهية بسالمة 
اللغة وأيضا مناسبة 
اؼبضموف يف حدود ما 

عن "اؼبرافق تعلمهم 
من اؼبدرسية" واألدوات 

مفرداتو وتراكيبو بدليل 
أجر اغبوار كما يف "

اؼبثاؿ!"، والتدريب الثالث 
)أ("أجر اغبوار مع 
صديقك كما يلي!" وىنا 
ىبتلف بالتدريب قبلو، 
ىنا يأمر التالميذ أف يغَت 
اإلسم اؼبستخدـ يف 
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النص، الذي مناسب 
باإلسم الذي تعلمهم 
قبلهم، مثل )ب( "أجر 
  اغبوار مع تبديل

( بػ إسمكتابك)
( اخل. اإلسم األخرقلمك)

 فصار ىذا الدرس الثالث
يف مهارة الكالـ مناسب 
للصفوؼ الثالثة األوذل 
من مرحلة التعليم 

)رشدي أضبد  األساسي.
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 الثالث/اؼبرافق
 واألدوات
 اؼبدرسية
 )القراءة(

صفحة اثنا وثالثُت   يف
تكتب اؼبادة ؼبهارة القراءة 
يبدأ بالفقرتُت، الفقرة 
األوذل طويلة والفقرة 
الثانية قصَتة، اؼبضموف يف  
كل الفقرة يف ىذا النص 
مناسب باؼبوضوع 
وباؼبفردات وبالًتاكيب 
الذي قد تعلمهم وأيضا 
كما يف اإلطار النظري 
اؼبادة يف ىذا النص تدؿ 
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ت على مبّو اؼبهارا
األساسية الالزمة عند 
التالميذ ألف النص يف 

سهولة للفهم  ذلك اؼبادة
ومناسبة باؼبوضوع يعٍت 
عن "اؼبرافق واألدوات 
اؼبدرسية" ، وىذا النص 
أيضا يتمكن التالميذ أف 
يتصلوا بالصفحة اؼبطبوعة 
مستعينا بالصورة، جبانبو 
توجد طبسة صور الذي 
يبُّت اؼبقصود بذلك 

ة يف النص، وكل الصور 
ىذا النص مناسبة وموافقة 
باؼبوضوع، والنص يف ىذا 
الدرس أيضا يتمكن 
التالميذ أف يستعيبوا اؼبواد 
الدراسية اؼبختلفة اآليت 
ألنو زيادة اؼبفردات 
اعبديدة، ويف ىذه اؼبهارة 
توجد ثالثة تدريب، 
والتدريب األوؿ بدليل 
"إخًت )ص( إذا كانت 
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العبارة صحيحة، واخًت 
ت خاطئة )خ( إذا كان

وفقا لنص القراءة!" وكل 
السؤاؿ يف ىذا التدريب 
مناسبة بالنص، والتدريب 
الثاين بدليل "أجب وفقا 
لنّص القراءة!"، وىذا 
التدريب مناسب بالنص 
من قبل أيضا، حىت هبب 
التالميذ أف يقرأ مرة 
أخرى نص القراءة يف ىذا 
الدرس ليجيبوا جوابا 
صحيحا. وأما التدريب 

ل "ترجم إذل الثالث بدلي
اللغة اإلندونيسّية 
اعبّيدة!"، ىذا التدريب 
مناسب أيضا دبا تعلمهم 
التالميذ يف ىذا الدرس. 
فصار ىذا نص القراءة 
وتدريب القراءة يف ىذا 
الدرس الثالث مناسبُت 
للصفوؼ الثالثة األوذل 
 من مرحلة التعليم.



79 
 

)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 الثالث/اؼبرافق
 واألدوات
 اؼبدرسية

 )الكتابة(

يف صفحة أربعة وثالثُت 
تكتب اؼبادة يف ىذه 
اؼبهارة مباشرة إذل 
تدريبُت، والتدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة مهارة 
اػبط واإلمالء بدليل 
"أنسخ!" مع اؼبثاؿ 
الواضح قبلو. ويف 
التدريب الثاين مناسبة 
أيضا وفقا كما يف اإلطار 
النظري، يف ىذا التدريب 

درة التعبَت يدؿ على ق
التحريري اؼبقيد واؼبوجو 
بدليل "رّتب الكلمات 
إبتداًءا من الكلمة 
اؼبلّونة!" الواضح من ىنا، 
مهارة الكتابة يف ىذا 
الدرس الثالث يدؿ على 
الكتابة اؼبناسبة للصفوؼ 
الثالثة األوذل من مرحلة 

 التعليم األساسي.
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)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 الرابع/األلواف
 )اإلستماع(

يف صفحة سبعة وثالثُت   
توجد أيضا الباحثة يف ىذا 
الدر الرابع كما يف الدرس 
قبلو ىي مادة تعليم اللغة 
العربية ىنا فقط يبدأ 
باؼبفردات والعبارات وليس 
ىناؾ تكتب مهارة 

ومباشرة يبدأ يف االستماع. 
أّوؿ ىذا الدرس باؼبفردات 
والعبارات وتدريبهما اليت 

ويوجد لواف، باأل تتلعق
الصور اليت تبُّت اؼبقصود من 

ويف  تلك اؼبفردات والعبارات
ىذه اؼبادة، اؼبفردات و 
صورىا أيضا مناسبة 
باؼبقصود دبوافقة بذلك 
اؼبعٌت، وىنا يوجد تدريبُت، 
التدريب األوؿ بدليل "اقرأ  
كما يف اؼبثاؿ!" مع اؼبثاؿ قبو 
وىذا سبعة سؤاؿ، والتدريب 

 أنسب الثاين بدليل "اخًت



81 
 

األلواف!"، ىذا السؤاؿ مع 
الصورة اليت يسهل التالميذ 
عند اعبواب، وىذا سبعة 

 سؤاؿ أيضا.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 الرابع/األلواف

 )اغبوار(
يف صفحة تسعة وثالثُت 
األربعة تكتب اؼبادة يف 
 ىذه اؼبهارة مباشرة إذل

وكل تدريبُت فقط، 
تدريب ىنا مناسبة كما 

اإلطار النظري يعٌت يف يف 
التدريب األوؿ يدؿ على 
قدرة التالميذ لتوصيل 

شفهية بسالمة  رسالة
 اللغة وأيضا مناسب

اؼبضموف يف حدود ما 
" األلواف" تعلمهم عن "

من مفرداتو وتراكيبو بدليل 
أجر اغبوار كما يف "

اؼبثاؿ!" مع اؼبثاؿ قبلو، 
والتدريب الثاين أيضا 
 بدليل " أجر اغبوار كما
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يف اؼبثاؿ!" مع اؼبثاؿ قبلو، 
يف ىذا التدريب الثاين 
يقدـ باؼبثاؿ الواضح 
والسهولة للفهم واؼبناسبة 
يف الًتكيب، واألجوبة من 
ىذا الكالـ يبكن تناسب 
بأحواؿ التالميذ، ولكن 
يف ىذا تدريب على 
اغبوار يوجد اؼبفردات اليت 
دل يف تقدًن اؼبفردات على 
اؼبادة. وتلك اؼبفردات 

جد يف الدرس قبلو تو 
الذي قد تعلمهم. وىذا 
يكفي السهولة للتالميذ 
وبعيد من الصعوبة ألهنم 
قد تعلموا تلك اؼبفردات 
يف الدرس قبلو. فصار 

يف  ىذا الدرس الرابع
مهارة الكالـ مناسب 
للصفوؼ الثالثة األوذل 
من مرحلة التعليم 

)رشدي أضبد  األساسي.
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
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 الرابع/األلواف
 )القراءة(

يف صفحة إحدى وأربعُت 
تكتب اؼبادة ؼبهارة القراءة 
يبدأ بالفقرتُت مع اؼبوضوع 
يف أّولو ىو "يف اغبجرة 
الدراسّية"، الفقرة األوذل 
طويلة والفقرة الثانية 
قصَتة، اؼبضموف يف كل 
الفقرة يف ىذا النص 
مناسب باؼبوضوع 
وباؼبفردات وبالًتاكيب 

علمهم وأيضا الذي قد ت
كما يف اإلطار النظري 
اؼبادة يف ىذا النص تدؿ 
على مبّو اؼبهارات 
األساسية الالزمة عند 
التالميذ ألف النص يف 

سهولة للفهم  ذلك اؼبادة
ومناسبة باؼبوضوع يعٍت 
عن "األلواف"، وىذا 
النص أيضا يتمكن 
التالميذ أف يتصلوا 
بالصفحة اؼبطبوعة 
مستعينا بالصورة، جبانبو 

  



84 
 

توجد ثالثة صور الذي 
يبُّت اؼبقصود بذلك 
النص، وكل الصورة يف 
ىذا النص مناسبة وموافقة 
باؼبوضوع، والنص يف ىذا 
الدرس أيضا يتمكن 
التالميذ أف يستعيبوا اؼبواد 
الدراسية اؼبختلفة اآليت 
ألنو زيادة اؼبفردات 
اعبديدة. ويف ىذه 
اؼبهارات توجد تدريبُت 
فقط، التدريب األوؿ 

يل "أجب وفقا بدل
للّنص!"، و السؤاؿ يف 
ىذا التدريب مناسب 
بالنص، حىت هبب 
التالميذ أف يقرأ مرة 
أخرى نص القراءة يف ىذا 
الدرس ليجيبوا جوابا 
صحيحا. وأما التدريب 
الثاين بدليل " ترجم إذل 
اللغة اإلندونيسّية!"، ىذا 
التدريب مناسب أيضا دبا 
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تعلمهم التالميذ يف ىذا 
ار ىذا نص الدرس. فص

القراءة وتدريب القراءة يف 
ىذا الدرس الرابع مناسبُت 
للصفوؼ الثالثة األوذل 
 من مرحلة التعليم.

)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 الرابع/األلواف
 )الكتابة(

يف صفحة ثالثة وأربعُت 
تكتب اؼبادة يف ىذه 
اؼبهارة مباشرة إذل ثالثة 
تدريب، والتدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة مهارة 
اػبط واإلمالء بدليل 
"أنسخ!" مع اؼبثاؿ 
الواضح قبلو. ويف 
التدريب الثاين مناسبة 
أيضا وفقا كما يف اإلطار 
النظري، يف ىذا التدريب 
يدؿ على قدرة التعبَت 

ريري اؼبقيد واؼبوجو التح
بدليل "حّوؿ كما يف 
اؼبثاؿ!" مع اؼبثاؿ الواضح 
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قبلو. ويف التدريب الثالث 
يدؿ على قدرة التعبَت 
التحريري أيضا ولكن يف 
ىذا الدرس ىبتلف من 
الدرس قبلو، ىنا وبتوي 
على قدرة التعبَت 
التحريري دوف اؼبقيد 
واؼبوجو عند التالميذ 
بدليل "أجب كما يف 

!"، ولكن يف ىذا اؼبثاؿ
التعبَت واعبواب عند 
التالميذ سهولة فقط 
ومناسبة باؼبستوى األوؿ 
ألف أحد األسئلة يف ىذا 
التدريب وبتوى على 
األسئلة السهولة اؼبوافقة 
باؼبوضوع كما "ما لوف  
كتابك؟، ما لوف 
حقيبتك؟، اخل، حىت 
يسهل التالميذ ىنا أف 
يكتب و هبيب ىذا 
التدريب موافقُت على 

)رشدي  حواؽبم حينئذ.أ



87 
 

 ٜٜٛٔأضبد طعيمة،
 (ٕ٘ص.

 اػبامس/العنواف
 )اإلستماع(

يف صفحة ثالثة وطبسُت   
توجد الصور ويف صفحة 
أربعة وطبسُت يوجد فيها 
الباحثة متساويا كما يف 

ىي مادة تعليم الدرس قبلو 
اللغة العربية ىنا فقط يبدأ 
باؼبفردات والعبارات وليس 
ىناؾ تكتب مهارة 

ومباشرة يبدأ يف . اإلستماع
أّوؿ ىذا الدرس باؼبفردات 
والعبارات وتدريبهما اليت 

ويوجد العنواف، تتلعق ب
الصور اليت تبُّت اؼبقصود من 

ويف  تلك اؼبفردات والعبارات
ىذه اؼبادة، اؼبفردات و 
صورىا أيضا مناسبة 
باؼبقصود دبوافقة بذلك 
اؼبعٌت، وىنا يوجد تدريبُت، 

بدليل "اخًت  التدريب األوؿ
الصحيح!" ىذا ستة سؤاؿ. 
والتدريب الثاين بدليل "اقرأ!" 
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 وىذا أربعة سؤاؿ.
)رشدي أضبد  

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 اػبامس/العنواف

 )اغبوار(
يف صفحة طبسة وطبسُت 
تكتب اؼبادة يف ىذه 

تدريبُت  اؼبهارة مباشرة إذل
وكل تدريب ىنا فقط، 

مناسبة كما يف اإلطار 
يف التدريب النظري يعٌت 

األوؿ يدؿ على قدرة 
التالميذ لتوصيل رسالة 
شفهية بسالمة اللغة 
وأيضا مناسبة اؼبضموف 
يف حدود ما تعلمهم عن 

من مفرداتو العنواف" "
أجر وتراكيبو بدليل "

اغبوار كما يف اؼبثاؿ!" مع 
اؼبثاؿ الواضح واؼبناسب 
للًتكيب يعٍت زيادة كلمة 
اإلستفهاـ يف أّولو ووبدد 

لكلمات تلك كل ا
السؤاؿ. والتدريب الثاين 
يوجد السؤاؿ واعبواب يف 

  



89 
 

اعبدوؿ بُت 
الطالبُت/الطالبتُت بنظاـ 
الكلمات السهولة 
واؼبناسبة باؼبوضوع عن 
"العنواف" يعٌت عن 

رقم -أرقاـ-)عنواف
بيت،وغَتىا(، -التلفوف

ويف ىذا هبَت الطالب 
اغبوار ويبأل اعبملة الفارغة 
دبناسبة أحواؿ 

/أصدقاء الطالب
الطالب. فصار ىذا 

يف مهارة  الدرس اػبامس
الكالـ مناسب للصفوؼ 
الثالثة األوذل من مرحلة 

 التعليم األساسي.
)رشدي أضبد  

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 اػبامس/العنواف

 )القراءة(
يف صفحة ستُت تكتب  

اؼبادة ؼبهارة القراءة يبدأ 
بالفقرة الطويلة مع اؼبوضوع 
ىو "كبن جَتاف"، مضموف 
الفقرة يف ىذا النص 
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مناسب باؼبوضوع 
وباؼبفردات وبالًتاكيب 
الذي قد تعلمهم وأيضا  
كما يف اإلطار النظري 
اؼبادة يف ىذا النص تدؿ 
على مبّو اؼبهارات األساسية 

تالميذ ألف الالزمة عند ال
النص يف ذلك اؼبادة سهولة 
للفهم ومناسبة باؼبوضوع 
يعٍت عن "العنواف"، األشياء 
الذي يكوف غَت مناسبة يف 
ىذا النص ىي الصور 
جبانبو، الصور ال تصور 
وينب صبيعا من اؼبقصود يف 
ىذا النص، بعض الصورة 
فقط الذي يناسب ويبُّت، 
ويعضو اآلخر ال، حىت يف 

مكن ىذا النص ال يت
التالميذ أف يتصلوا 
بالصفحة اؼبطبوعة مستعينا 
بالصورة جبانبو. ولكن كما 
يف اإلطار النظري، النص 
يف ىذا الدرس يتمكن 



91 
 

التالميذ أف يستعيبوا اؼبواد 
الدراسية اؼبختلفة اآليت ألنو 
زيادة اؼبفردات اعبديدة، 
وسهولة للفهم، ومناسبة 
باؼبوضوع، وأما العيوب يف 

ن حيث ىذا النص ىي م
صورة فقط، ألهنا ال تصّور 
ويبُّت كل اؼبضموف يف ىذا 
الدرس اػبامس. ويوجد يف 
ىذه اؼبهارة تدريبُت قفط، 
يف التدريب األوؿ بدليل 
"قل )صحيح( أو )خطأ( 
وفقا لنّص القراءة!" ىنا 
توجد األسئلة السهولة 
واؼبتصلة بنّص القراءة قبلو، 
حىت يكوف التالميذ إذل 

ى قراءة جيدة قراءة مّرة أخر 
بالنص لإلجابة كل السؤاؿ 
فيو حىت يوجد التالميذ 
األجوبة الصحيحة واعبيدة. 
و يف التدريب الثاين بدليل 
"أجب عن األسئلة اآلتية 
وفقا لنّص القراءة!"، وكل 
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السؤاؿ يف ىذا التدريب 
مناسبة باؼبوضوع ودبا 
تعلمهم من قبل. فصار 
ىذا نص القراءة وتدريب 

ا الدرس القراءة يف ىذ
اػبامس مناسبُت للصفوؼ 
الثالثة األوذل من مرحلة 

 التعليم.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 اػبامس/العنواف

 )الكتابة(
يف صفحة إثنا وستُت 
تكتب اؼبادة يف ىذه 
اؼبهارة مباشرة إذل ثالثة 
تدريب، والتدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة مهارة 
اػبط واإلمالء بدليل 
"أنسخ!" مع اؼبثاؿ 
الواضح قبلو. ويف 
التدريب الثاين مناسبة 
أيضا وفقا كما يف اإلطار 
النظري، يف ىذا التدريب 
يدؿ على قدرة التعبَت 
التحريري اؼبقيد واؼبوجو 
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بدليل "رّتب الكلمات 
بتداًءا من الكلمات ا

اؼبلّونة!"، يف التدريب 
الثالث الثالث يدؿ على 
قدرة التعبَت التحريري 
أيضا ىنا وبتوي على 
قدرة التعبَت التحريري دوف 
اؼبقيد واؼبوجو عند 
التالميذ بدليل "أجب عن 
األسئلة اآلتية!" ولكن يف 
ىذا التعبَت واعبواب عند 
التالميذ سهولة فقط 

األوذل ومناسبة دبستوى 
ألف أحد األسئلة يف ىذا 
التدريب وبتوى على 
األسئلة السهولة و 
اؼبناسبة باؼبوضوع كما 
"ىل أنت طالب؟، 
ماعنوانك؟، اخل، حىت 
يسهل التالميذ ىنا أف 
يكتب و هبيب ىذا 
التدريب موافقُت على 

)رشدي  أحواؽبم حينئذ.
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 ٜٜٛٔأضبد طعيمة،
 (ٕ٘ص.

 السادس/بييت
 )اإلستماع(

حة طبسة وستُت يف صف  
توجد أيضا الباحثة يف ىذا 
الدرس السادس كما يف 
الدرس قبلو ىي مادة تعليم 
اللغة العربية ىنا فقط يبدأ 
باؼبفردات والعبارات وليس 
ىناؾ تكتب مهارة 
اإلستماع. ويف صفحة ستة 
وستُت توجد أيضا الباحثة 
فيها اؼبفردات والعبارات 
والتدريبات اليت تتعلق 

عن بييت،  باؼبوضوع ىي
وليس ىناؾ أيضا تكتب 
مهارة االستماع. ويوجد 
الصور اليت تبُّت اؼبقصود من 
تلك اؼبفردات والعبارات ويف 
ىذه اؼبادة، اؼبفردات و 
صورىا أيضا مناسبة 
باؼبقصود دبوافقة بذلك 
اؼبعٌت، وىنا يوجد تدريبُت، 
التدريب األوؿ بدليل "انظر 
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وصل!" مع الصورة اؼبناسبة 
والتدريب الثاين  بالسؤاؿ،

بدليل "اخًت أنسب 
الكلمات بُت القوسُت!" 

 وىذا أربعة سؤاؿ.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 السادس/بييت

 )اغبوار(
ي صفحة سبعة وستُت 
تكتب اؼبادة يف ىذه 

ثالثة  اؼبهارة مباشرة إذل
وكل تدريب ىنا تدريب، 

مناسبة كما يف اإلطار 
النظري يعٌت يف التدريب 

يدؿ على قدرة األوؿ 
التالميذ لتوصيل رسالة 
شفهية بسالمة اللغة 
وأيضا مناسبة اؼبضموف 
يف حدود ما تعلمهم عن 

من مفرداتو بييت" "
أجر وتراكيبو بدليل "

اغبوار كما يف اؼبثاؿ!" مع 
اؼبثاؿ الواضح واؼبناسب 
للًتكيب واؼبفردات وادد 
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باعبملة يف تلك األسئلة 
 بزيادة كلمة اإلستفهاـ يف

أّولو )َماَذا(. والتدريب 
الثاين كاف متساويا 
بالتدريب األوؿ ولكن يف 
ىذا التدريب الثاين بزيادة 
كلمة اإلستفهاـ )ِلَمْن(، 
واعبملة يف األسئلة لكل 
التدريب مناسبة باؼبوضوع 
ىو "بييت"، ويف التدريب 
الثالث بدليل "َأجب عن 
األسئلة اآلتية!"، األسئلة 

يعٍت ىي مناسبة باؼبوضوع 
"بييت" وأما األجوبة قد 
تناسب يف أحواؿ 
الطالب، وىذا التدريب 
يبكن أف هبَت اغبوار 
الطالباف أو أكثر. فصار 

يف  ىذا الدرس السادس
مهارة الكالـ مناسب 
للصفوؼ الثالثة األوذل 
من مرحلة التعليم 

 األساسي.
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)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 السادس/بييت
 )القراءة(

يف صفحة سبعُت تكتب 
اؼبادة ؼبهارة القراءة يبدأ 
بثالثة الفقرة مع اؼبوضوع 
ىو "بيت عّمي"، 
مضموف كل الفقرة يف 
ىذا النص مناسب 
باؼبوضوع وباؼبفردات 
وبالًتاكيب الذي قد 
تعلمهم وأيضا كما يف 
اإلطار النظري اؼبادة يف 
ىذا النص تدؿ على مبّو 
اؼبهارات األساسية الالزمة 

لتالميذ ألف النص عند ا
سهولة  يف ذلك اؼبادة

للفهم ومناسبة باؼبوضوع 
يعٍت عن "بييت"، وىذا 
النص أيضا يتمكن 
التالميذ أف يتصلوا 
بالصفحة اؼبطبوعة 
مستعينا بالصورة، جبانبو 
توجد ستة صور الذي 
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يبُّت اؼبقصود بذلك 
النص، وكل الصورة يف 
ىذا النص مناسبة وموافقة 

ىذا  باؼبوضوع، والنص يف
الدرس أيضا يتمكن 
التالميذ أف يستعيبوا اؼبواد 
الدراسية اؼبختلفة اآليت 
ألنو زيادة اؼبفردات 
اعبديدة. ويف ىذه 
اؼبهارات توجد تدريبُت 
فقط، التدريب األوؿ 
بدليل "اخًت )ص( إذا  
كانت صحيحة، واخًت 
)خ( إذا كانت خاطئة 
وفقا للّنص!"، و السؤاؿ 
يف ىذا التدريب مناسب 

نص، حىت هبب بال
التالميذ أف يقرأ مرة 
أخرى نص القراءة يف ىذا 
الدرس ليجيبوا جوابا 
صحيحا. وأما التدريب 
الثاين بدليل "أجب وفقا 
لنّص القراءة!"، ىذا 
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التدريب مناسب أيضا دبا 
تعلمهم التالميذ يف ىذا 
الدرس. فصار ىذا نص 
القراءة وتدريب القراءة يف 
ىذا الدرس السادس 

لصفوؼ الثالثة مناسبُت ل
 األوذل من مرحلة التعليم.

)رشدي أضبد 
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 السادس/بييت
 )الكتابة(

يف صفحة إثنا وسبعُت 
تكتب اؼبادة يف ىذه 
اؼبهارة مباشرة إذل ثالثة 
تدريب، والتدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة مهارة 

والتدريب اإلمالء فقط، 
هارة دبالثاين بعضو اؼبناسبة 

وبعضو غَت اؼبناسبة قبلو 
سئلة توجد ألف أحد األ

مهارة اػبارج من اؼبادة من 
قبلو، حىت يف ىذا 
التدريب الثاين يسّبب 
سوء الّتفاىم عند 

التدريب التالميذ، يف 
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الثالث اؼبناسبة فقط ألنو 
يدؿ على قدرة التعبَت 
التحريري اؼبقيد واؼبوجو 
بدليل "حّوؿ كما يف 
اؼبثاؿ!". يف ىذا التدريب 

 ىبتلف يف الدرس قبلو.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 

 السابع/
 من يومّياتنا

 األسرة
 )اإلستماع(

يف صفحة سبعة وسبعُت   
توجد أيضا الباحثة يف ىذا 
الدرس السابع كما يف 
الدرس قبلو ىي مادة تعليم 
اللغة العربية ىنا فقط يبدأ 
باؼبفردات والعبارات وليس 
ىناؾ تكتب مهارة 
اإلستماع. ويف صفحة شبانية 
وسبعُت توجد أيضا الباحثة 
فيها اؼبفردات والعبارات اليت 

عن من تتعلق باؼبوضوع ىي 
يومّيات األسرة وليس ىناؾ 
أيضا تكتب مهارة 
االستماع. ويوجد الصور 
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اليت تبُّت اؼبقصود من تلك 
اؼبفردات والعبارات ويف ىذه 
اؼبادة، اؼبفردات و صورىا 
أيضا مناسبة باؼبقصود دبوافقة 
بذلك اؼبعٌت، وىنا يوجد 
تدريبُت، التدريب األوؿ 
بدليل "اخًت الصحيح فبّا بُت 

!" ىذا ستة سؤاؿ، القوسُت
والتدريب الثاين بدليل "امأل 
الفراغ بكلمة مناسبة من 
الصندوؽ!" ىذا طبسة 

)رشدي أضبد  سؤاؿ.
 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،

 السابع/
 من يومّياتنا

 األسرة
 )اغبوار(

تكتب يف صفحة شبانُت 
اؼبادة يف ىذه اؼبهارة 

تدريبُت فقط،  مباشرة إذل
وكل تدريب ىنا مناسبة  

طار النظري كما يف اإل
يعٌت يف التدريب األوؿ 
يدؿ على قدرة التالميذ 
لتوصيل رسالة شفهية 
بسالمة اللغة وأيضا 
مناسبة اؼبضموف يف 
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حدود ما تعلمهم عن 
من من يومّيات األسرة" "

مفرداتو وتراكيبو بدليل 
أجر اغبوار كما يف "

اؼبثاؿ!" مع اؼبثاؿ الواضح 
واؼبناسب للًتكيب يعٍت 

ستفهاـ يف زيادة كلمة اإل
أّولو )ماذا( ووبدد كل 
الكلمات يف تلك السؤاؿ 
وأيضا يستخدـ األفعاؿ 
الذي قد تعلمهم قبلو. 
والتدريب الثاين يوجد 
اعبدواؿ بُت 
الطالب/الطالبة و 
الصديق/الصديقة بنظاـ 
األفعاؿ و األظباء و 
الكلمات السهولة 
واؼبناسبة عن اؼبوضوع، 
ويف ىذا هبَت الطالب 

أل اعبملة الفارغة اغبوار ويب
دبناسبة أحواؿ 

الطالب/أصدقاء 
الطالب. فصار ىذا 
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يف مهارة  الدرس السابع
الكالـ مناسب للصفوؼ 
الثالثة األوذل من مرحلة 

 التعليم األساسي.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
 السابع/

 من يومّياتنا
 األسرة

 )القراءة(

يف صفحة إثنا وشبانُت  
تكتب اؼبادة ؼبهارة القراءة 
يبدأ بالفقرتُت مع اؼبوضوع 
ىو "أسريت"، مضموف 
الفقرة يف ىذا النص 
مناسب باؼبوضوع 
وباؼبفردات وبالًتاكيب 
الذي قد تعلمهم وأيضا  
كما يف اإلطار النظري 
اؼبادة يف ىذا النص تدؿ 
على مبّو اؼبهارات األساسية 

ميذ ألف الالزمة عند التال
النص يف ذلك اؼبادة سهولة 
للفهم ومناسبة باؼبوضوع 
يعٍت عن "من يومّياتنا 
األسرة"، األشياء الذي 
يكوف غَت مناسبة يف ىذا 
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النص ىي الصور جبانبو، 
الصور ال تصور وينب صبيعا 
من اؼبقصود يف ىذا النص، 
بعض الصورة فقط الذي 
يناسب ويبُّت، ويعضو 
اآلخر ال، حىت يف ىذا 
النص ال يتمكن التالميذ 
أف يتصلوا بالصفحة 
اؼبطبوعة مستعينا بالصورة 
جبانبو. مثلو يف الفقرة الثانية 

-تقص عن )غرفة اعبلوس
-واػبادمة-اؼبطبخ-اغبّماـ

اخل( ولكن الصورة يف الفقرة 
الثانية ال تصور بوضيح عن 
مضموف ذلك النص، حىت 
ال يتصلوا التالميذ 
بالصفحة اؼبطبوعة كما يف 
اإلطار النظري. ولكن 
النص يف ىذا الدرس 
يتمكن التالميذ أف 
يستعيبوا اؼبواد الدراسية 
اؼبختلفة اآليت ألنو زيادة 
اؼبفردات اعبديدة، وسهولة 
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للفهم، ومناسبة باؼبوضوع، 
وأما العيوب يف ىذا النص 
ىي من حيث صورة فقط، 
ألهنا ال تصّور ويبُّت كل 
اؼبضموف يف ىذا الدرس 

يوجد يف ىذه اػبامس. و 
اؼبهارة تدريبُت قفط، يف 
التدريب األوؿ بدليل 
"أجب عن األسئلة اآلتية 
وفقا لنّص القراءة!"، ويف 
التدريب الثاين بدليل "قل 
صحيح أو خطأ وفقا لنّص 
القراءة!"، ىنا توجد 
األسئلة السهولة واؼبتصلة 
بنّص القراءة قبلو، حىت 
يكوف التالميذ إذل قراءة مرّة 

ءة جيدة إذل أخرى قرا
النص إلجابة كل السؤاؿ 
فيو حىت يوجد التالميذ 

 األجوبةالصحيحة واعبيدة.
)رشدي أضبد 

 (ٕ٘ص. ٜٜٛٔطعيمة،
  يف صفحة أربعة وشبانُت  السابع/
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 من يومّياتنا
 األسرة

 )الكتابة(

يف ىذه مهارة الكتابة 
األخَتة توجد واحد 
التدريب فقط الذي 
ىبتلف إختالفا جدا 
بالتدريب قبلو من مهارة 
الكتابة. ىذا يدؿ على 
قدرة التعبَت التحريري 
اؼبقيد واؼبوجو، وأيضا 
اؼبناسبة دبادة قبلها عن 
تغيَت األفعاؿ يف النص 
القصَت بدليل "بّدؿ )كبن 

السيدة -أضبد-أنا بػ
أنِت( على -أنتَ -خليلة

الًتتيب مع تغيَت ما 
!"، ىنا يدؿ على  يلـز
قدرة مهارة التالميذ على  
كتابة و تبديل تصريف 
األفعاؿ الذي قد تعلمها 

)رشدي  يف اؼبادة قبلها.
 ٜٜٛٔأضبد طعيمة،

 (ٕ٘ص.
ترّكز ، مهارات اللغوية يف ىذا الكتابليل من الباحثة خصوصا عن وبعد رب

زبطيط الكتاب اؼبدرسي يف يف تكتب اليت  ىنايف كل الدرس  باحثة دبهارة اإلستماعال
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 ىناؾ فقط، ىبتلف دبهارات األخرى اليت تكتب يف كل اؼبادة. بل كذلك ودرسبداية 
بتقدًن اؼبفردات والعبارات مع الصور اليت تبُّت اؼبقصود من تلك اؼبادة.   يقدـيوجد و 

أليف عن  عند إعداد الًتكيب والنظاـ والت تقوؿ الباحثة غَت مناسب ستطيع أفوحىت ىنا ت
 كتب اللغة العربية عموما، ألف ال تكتب خاصة ؼبهارة اإلستماع يف كل أوؿ اؼبادة.

وأما نتيجة من الباحثة من حيث اؼبهارة ىي تبدأ من الدرس األوؿ ىي مناسبة 
اسبة يف مهارة اغبوار والكتابة، إال مهارة اإلستماع. ونتيجة من الدرس الثاين ىي من

وأما مهارة القراءة ىنا بعضها مناسبة وبعض اآلخر غَت مناسبة، ومهارة االستماع ىنا 
غَت مناسبة أيضا متساويا كما الدرس األوؿ. ونتيجة من الدرس الثالث ىي مناسبة 

ونتيجة  إال مهارة اإلستماع. ونتيجة من الدرس الرابع ىي مناسبة إال مهارة اإلستماع.
من الدرس اػبامس ىي مناسبة يف مهارة اغبوار والكتابة، وأما مهارة القراءة ىنا 
بعضها مناسبة وبعض اآلخر غَت مناسبة، وأيضا مهارة االستماع ىنا غَت مناسبة 
أيضا متساويا كما الدرس قبلو. ونتيجة من الدرس السادس ىي مناسبة يف مهارة 

قراءة ىنا بعضها مناسبة وبعض اآلخر غَت مناسبة، اغبوار والكتابة، وأما مهارة ال
وأيضا مهارة االستماع ىنا غَت مناسبة أيضا متساويا كما الدرس قبلو. ونتيجة من 
الدرس األخَت يعٍت الدرس السابع ىي مناسبة يف مهارة اغبوار والكتابة، وأما مهارة 

رة االستماع ىنا غَت القراءة ىنا بعضها مناسبة وبعض اآلخر غَت مناسبة، وأيضا مها
 مناسبة أيضا متساويا كما الدرس قبلو.

 

 

 

 

 


