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 الباب الثالث

 تقديم البيانات وتحليلها

 

 بواسطة نشره تم العاشر الصف لطالب العربية اللغة النبذة عن كتاب مدرسي .أ
 سنة ٣٨١ رقم على قرار وزارة الشؤون الدينية  مرتكز  وزارة الشؤون الدينية

 9191 النشر سنة  العربية واللغة  اإلسالمية تربية الدراسى  منهج .م 91٣2
وتصوير محتويات مادة المفردات في  يشمل هذا الباب تصوير الكتاب المقرر 

  وزارة الشؤون الدينية بواسطة نشره تم العاشر الصف لطالب العربية باللغة كتاب مدرسي
 تربية الدراسى  منهج .م 91٣2 سنة ٣٨١ رقم على قرار وزارة الشؤون الدينية  مرتكز

يم مهارة . ثم البحث التحليلي لمادة تعل 9191 النشر سنة  العربية واللغة  اإلسالمية
  ، هل موادها في كل الدرس مناسبة بالجانب اللغوي.المفردات في ذلك الكتاب

" هذا كتاب واجب مستخدمة العاشرسمي به "اللغة العربية للصف هذا كتاب ي
ومع ذلك، هناك بعض المدارس التي  من المدرسة الثانوية اإلسالمية. عاشرلطلبة الصف ال

 تستخدم كتابا من ناشرين خاصين.
هذا الكتاب يؤلف ويقوم لمحمد إلياس ويحرر هذا الكتاب ألحمد مبالغ ثم 

 رقم لدينية قرار وزارة الشؤون ا على تستخدم المؤسسة التعليمية في تطبيق المنهج الدراسي
وزارة الشؤون م الذي يطبع 9191هذا الكتاب مطبوع في سنة . م 91٣2 سنة ٣٨١

وبالحروف اللغة  times new roman ٣9الكتاب يطبع بالحروف  بإنندونيسيا. الدينية
قرار  م على91٣١وهذا الكتاب يستخدم المنهخ الدرسي  times new roman ٣٨العربية 

 . م 91٣2 سنة ٣٨١ رقم وزارة الشؤون الدينية 
 ٣٨١ رقم قرار وزارة الشؤون الدينية  تم إعداد هذا الكتاب لتكييف نتائج على

، وإرشادات التحويل . ويحتوي هذا الكتاب على الكلمة الشكر والتقديمم 91٣2 سنة
الصوتي، والفهروس، وستة الدروس من مادة التعليمية، وقائمة معجم المفردات، ومواد 

 الدراسة، وقائمة المراجع.
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س يملك موضوعا مختلفا، وفي كل درس يحتوى على الموضوع وخمسة في كل در 
أما من االستماع ثم القراءة ثم القواعد ثم الكالم ثم اأخير الكتابة. تدريبات مواد مترتبة، 

 لقسم المفردات يدخل في االستماع.
واد الدراسية في هذا الكتاب منظمة، الدرس األول حتى الدرس الثادس مادة والم

والمفردات في األول، ومادة القراءة ومادة القواعد ومادة الكالم ومادة الكتابة.   االستماع
 كل المادة يوجد تدريبات.

 وهذه الموضوعات من كل الدروس في الكتاب "اللغة العربية" هي:
 .الّتحيات والّتعارف .٣
 .األسرة والبيت .9

 .المدرسة والبيئة المحيطة بها .١

 .اليومّية الحياة .4

 .الهواية .5

 .والّشراب الطّعام .6

المفردات في الكتاب المقرر في تعليم اللغة العربية " أما صورة محتويات تعليم 

ي ر من المدرسة الثانوية اإلسالمية  الت" لطلبة الصف العاشالعاشرية للصف اللغة العرب

 سيبحث الباحس فهي:

 الدرس األول .٣
 45، هناك يوجد 5-4هذا الدرس بعنوان الّتحيات والّتعارف في صفحة 

مفردات عن الشهور  ٣9ثم مفردات عن العنوان،  9٣، بدون الترجمة مفردات
مفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية، هناك أيضا  ٣9القمرية/الهجرية، و

المفردات في هذا الدرس بغير نقاش حول الكلمة التعبيرات والكلمة الردود. 
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رس ال توجد في هذا الدالصورة ويستخدم تخطيط المفردات جدواًل فقط.
 الستماع فقط. التدريبات، هناك توجد التدريبات

 الدرس الثاني .9
 ١٨هناك يوجد ، ٣2في صفحة  هذا الدرس بعنوان األسرة والبيت

ة صور ، المفردات في هذا الدرس بغير البدون الترجمة مفردات عن العنوان
توجد التدريب في هذا الدرس لكن  ويستخدم تخطيط المفردات جدواًل فقط.

 لتدريب على شكل تخمين باصور.ا
 الدرس الثالث .١

هناك ، ١9في صفحة  هذا الدرس بعنوان المدرسة والبيئة المحيطة بها
مفردات عن  7و مفردات عن العنوان، 2١، بدون الترجمة مفردات ٣11يوجد 

لمفردات في هذا الدرس بغير الصورة ويستخدم تخطيط المفردات ا، أيام األسبوع
ستماع ال التدريبات، هناك توجد التدريباتفي هذا الدرس ال توجد جدوالً فقط. 

 فقط.
 الدرس الرابع .4

 6١هناك يوجد ، 59-5٣في صفحة  هذا الدرس بعنوان الحياة اليومّية
 .مفردة بالصورة ٣9، والتحية العامةمفردات عن  ٣5مفردات عن العنوان، ثم 

 قط.المفردات جدوالً ففي هذا الدرس بغير الصورة ويستخدم تخطيط  المفردات
 .الستماع فقط التدريبات، هناك توجد التدريباتفي هذا الدرس ال توجد 

 الدرس الخامس .5
مفردات  ١1، هناك يوجد 64في صفحة  هذا الدرس بعنوان عن لهواية

لمفردات في هذا الدرس بغير الصورة ويستخدم اعن العنوان بدون الترجمة، 
توجد  ، هناكالتدريباتتخطيط المفردات جدوالً فقط. في هذا الدرس ال توجد 

 الستماع فقط. التدريبات
 الدرس السادس .6

 46هناك يوجد ، 75في صفحة  هذا الدرس بعنوان عن لطّعام والّشراب
لمفردات في هذا الدرس بغير الصورة ا، بدون الترجمة مفردات عن العنوان
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، باتالتدريفي هذا الدرس ال توجد  ويستخدم تخطيط المفردات جدواًل فقط.
 الستماع فقط. التدريباتهناك توجد 

الذي يتكون  2٨-21المفردات في صفحة في هذا الكتاب يوجد أيضا معجم 

منظم بدقة  ي، لكن معجم المفردات غير-من مفردات الكتاب ومكونة من الحروف أ

 ثم هناك بعض المفردات غير المتوفرة.وليس بالتسلسل، 

 
وزارة  عن تعليم مواد المفردات في كتاب الطالب بواسطة تقديم البيانات .ب

 سنة ٣٨١ رقم على قرار وزارة الشؤون الدينية  مرتكز  الشؤون الدينية
 م 91٣2

ددها الباحس التي ح البيانات التي سيتم تقديمها في هذا القسم هي نتائج البحث  

تحليل مادة المفردات بجانب اللغوي في أساس تطوير مادة اللغة العربية من حيث  من

نقطة من محمد كامل  ٣2عرض  ي يتكون منالجانب اللغو تحليل . مالءمة محتوى المادة

 كما يلي:  الناقة

 لغة لها.أن تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى  .٣
 اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة.أن تعتمد المادة على  .9

أن يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية  .١

 الحديثة.

أن تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر  .4

 .مثال(



03  
 

 
 

أن تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة  .5

 في بنائها وتراكيبها.صحيحة 

 أن تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها. .6

أن تعالج المادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات  .7

 المعنى.

 يل الكلمة وتركيبها.أن تعالج المادة الهجاء وتحل .٨

 أن تعتني بالرمز والصوت لكل حرف. .2

 أن تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس بالحروف. .٣1

 أن تظهر العناية بالنبر والتنغيم. .٣٣

 أن تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية. .٣9

 أن تعتمد المادة عل التراكيب الشائعة االستعمال. .٣١

 يلة االستخدام.المادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقلأن تتجنب  .٣4

 أن يبرز التركيب المقصور ويتم التدريب عليه. .٣5

 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر. .٣6

 أن تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار التنغيم. .٣7

 أن يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة. .٣٨

 سات والبحوث.أن تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها الدرا .٣2
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الدروس من مادة المفردات في جدول تحليل مع  6يتم تقديم هذه البيانات من 

 جدول واحد يحتوي على فصل درس واحد كما يلي:

 -٣الجدوال -

على مادة المفردات في تعليم المفردات في الدرس األول تحت  محتوىتحليل ال

 في الجدوال األول كما يلي: 5-4الموضوع "التحيات والتعارف" في صفحة 

 نتائج التحليل اللغوية الجانب رقم

غير  الموضوع "التحيات والتعارف" 

 مناسب

بعضه 

 مناسب

 مناسب

هل تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة  ٣

 لها؟

  √ 

هل تعتمد المادة على اللغة األساسية ممثلة  9

 في قائمة مفردات شائعة؟

 √  

هل يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم  ١

والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية 

 الحديثة؟

  √ 

هل تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم  4

 من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(؟

  √ 
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هل تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية  5

وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة 

 في بنائها وتراكيبها؟

  √ 

تصور واضح لمفهوم هل تبنى المادة على  6

 ؟اللغة وتعليمها

  √ 

هل تعالج المادة ومنذ البداية الجانب  7

الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات 

 المعنى؟

  √ 

هل تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة  ٨

 وتركيبها؟

  √ 

  √  هل تعتني بالرمز والصوت لكل حرف؟ 2

هل تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس  ٣1

 بالحروف؟

  √ 

 √   هل تظهر العناية بالنبر والتنغيم؟ ٣٣

 √   هل تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية؟ ٣9

الشائعة  هل تعتمد المادة عل التراكيب ٣١

 االستعمال؟

  √ 
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هل تتجنب المادة القواعد الغامضة وصعبة  ٣4

 الفهم وقليلة االستخدام؟

  √ 

هل يبرز التركيب المقصور ويتم التدريب  ٣5

 عليه؟

  √ 

 √   هل تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر؟ ٣6

هل تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار  ٣7

 التنغيم؟

  √ 

يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج هل  ٣٨

 الدراسات اللغوية الحديثة؟

  √ 

 هل تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها ٣2

 الدراسات والبحوث؟

  √ 

 ٣1 9 - المجمع 
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 -9الجدوال -

تحليل المحتوى على مادة المفردات في تعليم المفردات في الدرس الثاني تحت 

 في الجدوال الثاني كما يلي: ٣2والبيت " في صفحة الموضوع " األسرة 

 نتائج التحليل الجانب اللغوية رقم

غير  الموضوع "األسرة والبيت" 

 مناسب

بعضه 

 مناسب

 مناسب

هل تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة  ٣

 لها؟

  √ 

هل تعتمد المادة على اللغة األساسية ممثلة  9

 في قائمة مفردات شائعة؟

  √ 

هل يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم  ١

والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية 

 الحديثة؟

  √ 

هل تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم  4

 من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(؟

  √ 
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هل تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية  5

حيحة صوليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة 

 في بنائها وتراكيبها؟

  √ 

هل تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم  6

 اللغة وتعليمها؟

  √ 

هل تعالج المادة ومنذ البداية الجانب  7

الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات 

 المعنى؟

  √ 

هل تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة  ٨

 وتركيبها؟

  √ 

  √  لكل حرف؟هل تعتني بالرمز والصوت  2

هل تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس  ٣1

 بالحروف؟

  √ 

 √   هل تظهر العناية بالنبر والتنغيم؟ ٣٣

 √   هل تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية؟ ٣9

هل تعتمد المادة عل التراكيب الشائعة  ٣١

 االستعمال؟

  √ 
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هل تتجنب المادة القواعد الغامضة وصعبة  ٣4

 االستخدام؟ الفهم وقليلة

  √ 

هل يبرز التركيب المقصور ويتم التدريب  ٣5

 عليه؟

  √ 

 √   هل تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر؟ ٣6

هل تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار  ٣7

 التنغيم؟

  √ 

هل يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج  ٣٨

 الدراسات اللغوية الحديثة؟

  √ 

رزها إلى المشكالت اللغوية التي تبهل تلتفت  ٣2

 الدراسات والبحوث؟

  √ 

 ٣٨ ٣ - المجمع 
 

 -١الجدوال -

تحليل المحتوى على مادة المفردات في تعليم المفردات في الدرس األول تحت 

 في الجدوال الثالث كما يلي: ١9الموضوع "المدرسة" في صفحة 

 نتائج التحليل الجانب اللغوية رقم
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غير  "المدرسة"الموضوع  

 مناسب

بعضه 

 مناسب

 مناسب

هل تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة  ٣

 لها؟

  √ 

هل تعتمد المادة على اللغة األساسية ممثلة  9

 في قائمة مفردات شائعة؟

  √ 

هل يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم  ١

والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية 

 الحديثة؟

  √ 

هل تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم  4

 من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(؟

  √ 

هل تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية  5

وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة 

 في بنائها وتراكيبها؟

  √ 

هل تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم  6

 اللغة وتعليمها؟

  √ 
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تعالج المادة ومنذ البداية الجانب هل  7

الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات 

 المعنى؟

  √ 

هل تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة  ٨

 وتركيبها؟

  √ 

 √   هل تعتني بالرمز والصوت لكل حرف؟ 2

هل تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس  ٣1

 بالحروف؟

  √ 

 √   والتنغيم؟هل تظهر العناية بالنبر  ٣٣

 √   هل تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية؟ ٣9

هل تعتمد المادة عل التراكيب الشائعة  ٣١

 االستعمال؟

  √ 

هل تتجنب المادة القواعد الغامضة وصعبة  ٣4

 الفهم وقليلة االستخدام؟

  √ 

هل يبرز التركيب المقصور ويتم التدريب  ٣5

 عليه؟

  √ 

 √   الوظيفية اهتماماً كبيًر؟هل تأخذ الكلمات  ٣6
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هل تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار  ٣7

 التنغيم؟

  √ 

هل يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج  ٣٨

 الدراسات اللغوية الحديثة؟

  √ 

 هل تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها ٣2

 الدراسات والبحوث؟

  √ 

 91 - - الجملة 

 

 -4الجدوال -

تحليل المحتوى على مادة المفردات في تعليم المفردات في الدرس الرابع تحت 

 في الجدوال األول كما يلي: 59-5٣الموضوع "الحياة اليومية" في صفحة 

 نتائج التحليل الجانب اللغوية رقم

غير  الموضوع "الحياة اليومية" 

 مناسب

بعضه 

 مناسب

 مناسب

لغة  الفصحىهل تعتمد المادة اللغة العربية  ٣

 لها؟

  √ 
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هل تعتمد المادة على اللغة األساسية ممثلة  9

 في قائمة مفردات شائعة؟

 √  

هل يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم  ١

والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية 

 الحديثة؟

  √ 

هل تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم  4

 الضمائر مثال(؟من معلومات لغوية )جمع 

  √ 

هل تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية  5

وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة 

 في بنائها وتراكيبها؟

  √ 

هل تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم  6

 اللغة وتعليمها؟

  √ 

هل تعالج المادة ومنذ البداية الجانب  7

 الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات

 المعنى؟

  √ 

هل تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة  ٨

 وتركيبها؟

  √ 
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 √   هل تعتني بالرمز والصوت لكل حرف؟ 2

هل تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس  ٣1

 بالحروف؟

  √ 

 √   هل تظهر العناية بالنبر والتنغيم؟ ٣٣

 √   هل تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية؟ ٣9

المادة عل التراكيب الشائعة هل تعتمد  ٣١

 االستعمال؟

  √ 

هل تتجنب المادة القواعد الغامضة وصعبة  ٣4

 الفهم وقليلة االستخدام؟

  √ 

هل يبرز التركيب المقصور ويتم التدريب  ٣5

 عليه؟

  √ 

   √ هل تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر؟ ٣6

هل تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار  ٣7

 التنغيم؟

  √ 

هل يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج  ٣٨

 الدراسات اللغوية الحديثة؟

  √ 
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 هل تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها ٣2

 الدراسات والبحوث؟

  √ 

 ٣٨ - ٣ الجملة 
 

-5الجدوال -  

تحليل المحتوى على مادة المفردات في تعليم المفردات في الدرس الخامس 

 في الجدوال الخامس كما يلي: 44الموضوع "الهواية" في صفحة تحت 

 نتائج التحليل الجانب اللغوية رقم

غير  الموضوع "التحيات والتعارف" 

 مناسب

بعضه 

 مناسب

 مناسب

هل تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة  ٣

 لها؟

  √ 

هل تعتمد المادة على اللغة األساسية ممثلة  9

 مفردات شائعة؟في قائمة 

  √ 

هل يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم  ١

والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية 

 الحديثة؟

  √ 
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هل تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم  4

 من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(؟

√   

هل تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية  5

مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة وليست لغة 

 في بنائها وتراكيبها؟

  √ 

هل تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم  6

 اللغة وتعليمها.؟

  √ 

هل تعالج المادة ومنذ البداية الجانب  7

الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات 

 المعنى؟

  √ 

هل تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة  ٨

 وتركيبها؟

  √ 

 √   هل تعتني بالرمز والصوت لكل حرف؟ 2

هل تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس  ٣1

 بالحروف؟

  √ 

 √   هل تظهر العناية بالنبر والتنغيم؟ ٣٣

  √  هل تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية؟ ٣9
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هل تعتمد المادة عل التراكيب الشائعة  ٣١

 االستعمال؟

  √ 

الغامضة وصعبة هل تتجنب المادة القواعد  ٣4

 الفهم وقليلة االستخدام؟

  √ 

هل يبرز التركيب المقصور ويتم التدريب  ٣5

 عليه؟

  √ 

   √ هل تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر؟ ٣6

هل تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار  ٣7

 التنغيم؟

√   

هل يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج  ٣٨

 الحديثة؟الدراسات اللغوية 

  √ 

 هل تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها ٣2

 الدراسات والبحوث؟

  √ 

 ٣5 ٣ ١ الجملة 
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 -4الجدوال -

تحليل المحتوى على مادة المفردات في تعليم المفردات في الدرس األول تحت 

 في الجدوال السادس كما يلي: 15الموضوع "الطعام والشراب" في صفحة 

 نتائج التحليل اللغويةالجانب  رقم

غير  الموضوع "التحيات والتعارف" 

 مناسب

بعضه 

 مناسب

 مناسب

هل تعتمد المادة اللغة العربية الفصحى لغة  ٣

 لها؟

  √ 

هل تعتمد المادة على اللغة األساسية ممثلة  9

 في قائمة مفردات شائعة؟

  √ 

هل يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم  ١

التي أسبتتها الدراسات اللغوية والحقائق 

 الحديثة؟

  √ 

هل تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم  4

 من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(؟

  √ 
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هل تكون اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية  5

وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة 

 في بنائها وتراكيبها؟

  √ 

تصور واضح لمفهوم هل تبنى المادة على  6

 اللغة وتعليمها.؟

  √ 

هل تعالج المادة ومنذ البداية الجانب  7

الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات 

 المعنى؟

  √ 

هل تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة  ٨

 وتركيبها؟

  √ 

 √   هل تعتني بالرمز والصوت لكل حرف؟ 2

هل تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس  ٣1

 بالحروف؟

  √ 

 √   هل تظهر العناية بالنبر والتنغيم؟ ٣٣

 √   هل تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية؟ ٣9

هل تعتمد المادة عل التراكيب الشائعة  ٣١

 االستعمال؟

  √ 
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هل تتجنب المادة القواعد الغامضة وصعبة  ٣4

 الفهم وقليلة االستخدام؟

  √ 

دريب التهل يبرز التركيب المقصور ويتم  ٣5

 عليه؟

  √ 

  √  هل تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر؟ ٣6

هل تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار  ٣7

 التنغيم؟

  √ 

هل يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج  ٣٨

 الدراسات اللغوية الحديثة؟

  √ 

 هل تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها ٣2

 الدراسات والبحوث؟

  √ 

 ٣٨ ٣ - الجملة 
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وزارة  عن تعليم مواد المفردات في كتاب الطالب بواسطة تالبيانا حليلت .ج
 سنة ٣٨١ رقم على قرار وزارة الشؤون الدينية  مرتكز  الشؤون الدينية

 م 91٣2

ا. ثم أنها البيانات التي تم وصفها سابقيقوم الباحث بتحليل البيانات هنا على 
 أعاله سيصف الباحث كما يلي:شرح جدوال التحليل 

 مادة المفردات والتدريبات في تعليم المفردات في الدرس األول .3
مادة المفردات في الدرس األول تحت الموضوع عن التحيات والتعارف. ال توجد 
تدريبات في هذا الدرس ألن التدريبات في هذا الدرس هي تدريبات فقط لمهارة 

حث عن التحيات والتعارف والشهور االستماع. وهذه مادة المفردات تب
 القمرية/الهجرية والشهور الشمسية/الميالدية والكلمات التعبيرات ثم الكلملت الردود.

 شرح التحليل على الدرس األول كما يلي:
-٣. 

أن تعتمد المادة اللغة  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

العربية الفصحى لغة لها، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف 

بطاقط  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –)المدرسة الثانوية اإلسالمية 

ة لمفردات عن الشهور القمرية/الهجريإلى ّاخره(، وفي ا –بيانات شخصية  –شخسية 

إلى ّاخره(، وفي  –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –)محرم 

إلى  –إبريل  –مارس  –فبراير  –المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير 

 –لخير مساء ا –نهارك سعيد  –اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير 

 –إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح السرور  –لتك سعيدة لي

 إلى آخره(. كل المفردات –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك 
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في هذا الدرس تستخدم اللغة الفصحى، ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث 

 مناسب.

-9. 

أن تعتمد المادة على  4حتى  ١ألول في الصفحة مادة المفردات في هذا الدرس ا

 21اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة، وفق لمعجم المفردات في صفحة 

، يحصل الباحث على المفردات المناسبة، مثل: في المفردات عن المفردات 27حتى 

ردات فطالب جديد(، وفي الم –عنوان  –رقم  –أهلية  –التحيات والتعارف )مدرسة 

عن الشهور القمرية/الهجرية ليس في معجم المفردات، وفي المفردات عن الشهور 

الشمسية/الميالدية كلها يوجد في معجم المفردات، وفي المفردات عن التعبيرات 

 ل(.لي –مساء  –نهار  –والّردود فقط بضع الكلمات في معجم المفردات )صباح 

ل من المفردات فقط بمعجم المفردات. من الوصف أعاله، تم العثور على عدد قلي

 ثم تحليل هذا البحث الثانية هي بعضه مناسب.

-١. 

أن يلتزم في  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: 

المدرسة  –والتعارف )المدرسة الثانوية اإلسالمية في المفردات عن المفردات التحيات 

(، إلى اّخره –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية  –المدرسة األهلية  –الحكومية 

بيع ااّلخر ر  –ربيع األول  –صفر  –وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية )محرم 
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ناير لميالدية )يإلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/ا –جمادى األولى  –

إلى ّاخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير  –إبريل  –مارس  –فبراير  –

 إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود –ليلتك سعيدة  –مساء الخير  –نهارك سعيد  –

دة سعي –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –) صباح النور/صباح السرور 

 ه(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.إلى آخر  –مباركة 

-4. 

أن تراعى الدقة  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(. في هذا البحث 

  –عيد سليلتك  –توجد في  المفردات عن التعبيرات والّردود، مثل: )نهارك سعيد 

 وغيرها(. -كيف حالك 

-5. 

أن تكون اللغة  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها 

وتراكيبها مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف )المدرسة الثانوية 

بيانات  –بطاقط شخسية  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –اإلسالمية 

 –فر ص –إلى ّاخره(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية )محرم  –شخصية 

إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور  –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول 

ات عن إلى ّاخره(، وفي المفرد – إبريل –مارس  –فبراير  –الشمسية/الميالدية )يناير 
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إلى ّاخره(،  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير  –نهارك سعيد  –التعبيرات )صباح الخير 

نور مساء ال –سعيد مبارك  –وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح السرور 

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث  –سعيدة مباركة  –مسلء السرور 

 اسب.من

-6. 

أن تبنى المادة على  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات 

 –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –والتعارف )المدرسة الثانوية اإلسالمية 

ى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور إل –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية 

إلى  –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –القمرية/الهجرية )محرم 

 –ارس م –فبراير  –اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير 

 –عيد نهارك س –إلى اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير  –إبريل 

إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير 

 إلى آخره(. –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –السرور 

 ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-7. 

أن تعالج المادة ومنذ  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

البداية الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات المعنى، مثل: في المفردات 
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ية المدرسة الحكوم –عن المفردات التحيات والتعارف )المدرسة الثانوية اإلسالمية 

ردات إلى اّخره(، وفي المف –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية  –المدرسة األهلية  –

مادى ج –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –عن الشهور القمرية/الهجرية )محرم 

فبراير  –إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير  –األولى 

نهارك  – رإلى ّاخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخي –إبريل  –مارس  –

إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير  –سعيد 

 –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –النور/صباح السرور 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٨. 

أن تعالج المادة  4حتى  ١ مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة

الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف 

بطاقط  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –)المدرسة الثانوية اإلسالمية 

إلى ّاخره(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية  –بيانات شخصية  –شخسية 

إلى ّاخره(، وفي  –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –)محرم 

إلى  –إبريل  –مارس  –فبراير  –المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير 

 –لخير مساء ا –نهارك سعيد  –اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير 

 –ّردود ) صباح النور/صباح السرور إلى ّاخره(، وفي المفردة عن ال –ليلتك سعيدة 
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إلى آخره(. ثم يمكن  –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك 

 تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-2. 

أن المادة تعتني  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

ر الهجرية برموز بالرمز والصوت لكل حرف. يجد الباحث بعض الكلمات غي

 –)حركات(، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف )اإِلْسُم بِاْلَكاِمل 

َوان  وغيرها(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية كلها   -ِعْلم ج ُعُلْوم  –ُعن ْ

كاملة، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية كل منها ليس لديها خط في 

  –أهاًل وَسْهاًل  –باستثناء "مايو"، وفي المفردات عن التعبيرات )َصَباُح الخيِر  النهاية

وغيرها(، وفي المفردة عن الّردود  -أنا َسِعْيٌد بِلقائك  -كيف حالك/كيف الحال؟ 

 وغيرها(.- شّرَف اللُه ِمْقَداَرك –مْن فْضلك  –ال ُشْكَر َعلَى َوِجِب  –)َسِعْيدٌة مباركةٌ 

األعاله، تحليل هذا البحث هي بعضه مناسب. يجب إعطاء الكلمة من الوصف 

 الموجودة سطرا كامال وال توجد أخطاء في الكتابة.

-٣1. 

أن تبدأ المادة  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

بالكلمات والجمل وليس بالحروف، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات 

 –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –رسة الثانوية اإلسالمية والتعارف )المد

إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور  –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية 
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إلى  –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –القمرية/الهجرية )محرم 

 –ارس م –فبراير  –ر اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناي

 –عيد نهارك س –إلى اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير  –إبريل 

إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير 

 إلى آخره(. –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –السرور 

 ديد أن تحليل هذا البحث مناسب.ثم يمكن تح

-٣٣. 

أن تظهر العناية بالنبر  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

والتنغيم في المادة ، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف )المدرسة 

 –بطاقط شخسية  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –الثانوية اإلسالمية 

 –إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية )محرم  –بيانات شخصية 

 إلى اّخره(، وفي المفردات عن –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر 

ي إلى اّخره(، وف –إبريل  –مارس  –فبراير  –الشهور الشمسية/الميالدية )يناير 

تك سعيدة ليل –مساء الخير  –نهارك سعيد  –ير المفردات عن التعبيرات )صباح الخ

 –ارك سعيد مب –إلى اّخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح السرور  –

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل  –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور 

 هذا البحث مناسب.

-٣9. 
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أن تعالج ظاهرة  4حتى  ١حة مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصف

االشتقاق بعناية مناسب. ألن في هذا الدرس ليس هناك الكثير من الكلمات التي 

 تسبب االشتقاق، فقط بعضها. مثل: علم ج علوم.

-٣١. 

أن تعتمد المادة عل  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

المفردات عن المفردات التحيات والتعارف التراكيب الشائعة االستعمال، مثل: في 

بطاقط  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –)المدرسة الثانوية اإلسالمية 

إلى ّاخره(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية  –بيانات شخصية  –شخسية 

 إلى ّاخره(، وفي –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –)محرم 

إلى  –إبريل  –مارس  –فبراير  –المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير 

 –لخير مساء ا –نهارك سعيد  –اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير 

 –إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح السرور  –ليلتك سعيدة 

إلى آخره(. ثم يمكن  –سعيدة مباركة  –سرور مساء النور مسلء ال –سعيد مبارك 

 تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣4. 

أن تتجنب المادة  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام، مثل: في المفردات عن المفردات 

ة المدرس –المدرسة الحكومية  –إلسالمية التحيات والتعارف )المدرسة الثانوية ا
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إلى اّخره(، وفي المفردات عن  –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية  –األهلية 

ألولى جمادى ا –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –الشهور القمرية/الهجرية )محرم 

ارس م –ر فبراي –إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير  –

 –سعيد  نهارك –إلى اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير  –إبريل  –

إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير 

 إلى آخره(. –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –السرور 

 ذا البحث مناسب.ثم يمكن تحديد أن تحليل ه

-٣5. 

أن يبرز التركيب  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

المقصور ويتم التدريب عليه، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف 

بطاقط  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –)المدرسة الثانوية اإلسالمية 

إلى ّاخره(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية  –بيانات شخصية  –شخسية 

إلى ّاخره(، وفي  –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –)محرم 

إلى  –إبريل  –مارس  –فبراير  –المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير 

 –لخير مساء ا – نهارك سعيد –اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير 

 –إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح السرور  –ليلتك سعيدة 

إلى آخره(. ثم يمكن  –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك 

 تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.
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-٣6. 

أخذ الكلمات أن ت 4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

الوظيفية اهتماماً كبيًر، مثل: في المفردات عن المفردات التحيات والتعارف )المدرسة 

 –بطاقط شخسية  –المدرسة األهلية  –المدرسة الحكومية  –الثانوية اإلسالمية 

 –إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور القمرية/الهجرية )محرم  –بيانات شخصية 

 إلى اّخره(، وفي المفردات عن –جمادى األولى  –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر 

ي إلى اّخره(، وف –إبريل  –مارس  –فبراير  –الشمسية/الميالدية )يناير الشهور 

تك سعيدة ليل –مساء الخير  –نهارك سعيد  –المفردات عن التعبيرات )صباح الخير 

 –ارك سعيد مب –صباح السرور إلى اّخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/ –

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل  –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور 

 هذا البحث مناسب.

-٣7. 

أن هتم بعالمات  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

خدام تالترقيم من أجل إظهار التنغيم مناسب، عالمات الترقيم في هذا الدرس باس

 أي خدمة ؟(. -ما تاريخ اليوم ؟  -( وعالمة استفهام، مثل: )ما عنوانك ؟ -واصلة )

-٣٨. 

أن ستعان في إعداد  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 

مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: في المفردات عن المفردات 
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ة المدرس –المدرسة الحكومية  –الثانوية اإلسالمية  التحيات والتعارف )المدرسة

إلى اّخره(، وفي المفردات عن  –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية  –األهلية 

ألولى جمادى ا –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –الشهور القمرية/الهجرية )محرم 

مارس  –ر فبراي –إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير  –

 –سعيد  نهارك –إلى اّخره(، وفي المفردات عن التعبيرات )صباح الخير  –إبريل  –

إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير 

 إلى آخره(. –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –السرور 

 أن تحليل هذا البحث مناسب. ثم يمكن تحديد

-٣2. 

أن تلتفت إلى  4حتى  ١مادة المفردات في هذا الدرس األول في الصفحة 
المشكالت اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث، مثل: في المفردات عن المفردات 

ة المدرس –المدرسة الحكومية  –التحيات والتعارف )المدرسة الثانوية اإلسالمية 
إلى اّخره(، وفي المفردات عن  –بيانات شخصية  –بطاقط شخسية  –األهلية 

ألولى جمادى ا –ربيع ااّلخر  –ربيع األول  –صفر  –الشهور القمرية/الهجرية )محرم 
مارس  –ر فبراي –إلى اّخره(، وفي المفردات عن الشهور الشمسية/الميالدية )يناير  –
 –سعيد  نهارك –رات )صباح الخير إلى اّخره(، وفي المفردات عن التعبي –إبريل  –

إلى ّاخره(، وفي المفردة عن الّردود ) صباح النور/صباح  –ليلتك سعيدة  –مساء الخير 
 إلى آخره(. –سعيدة مباركة  –مساء النور مسلء السرور  –سعيد مبارك  –السرور 

 ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب ألنه ال توجد مشاكل لغوية أبرزت.
 

 لثانيمادة المفردات والتدريبات في تعليم المفردات في الدرس ا .7
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مادة المفردات في الدرس الثاني تحت الموضوع عن األسرة والبيت. توجد التدريب 
في هذا الدرس لكن التدريب على شكل تخمين باصور. وهذه مادة المفردات تبحث 

 كما يلي:  لثانيشرح التحليل على الدرس ا عن األسرة والبيت.
-٣. 

أن تعتمد المادة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

 –غير أخي الص –أخي الكبير  –األم  –اللغة العربية الفصحى لغة لها، مثل: )األب 

إلى آخره(. كل المفردات في هذا الدرس تستخدم اللغة الفصحى، ثم يمكن تحديد 

 ب.أن تحليل هذا البحث مناس

-9. 

أن تعتمد المادة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

على اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة، يحصل الباحث على المفردات 

وغيرها(. لكن هناك  –أخي الصغير  –أخي الكبير  –األم  –المناسبة، مثل: )األب 

 –بوابة  –شرفة  –المفردات، مثل: )ربة البيت  بعض المفردات التي لم ترد بمعجم

 أين تسكن؟(. ومع ذالك، التزال مناقشة هذا البحث مناسب. –نافذة 

-١. 

أن يلتزم في  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

 :المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية الحديثة، مثل

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن  –أخي الصغير  –أخي الكبير  –األم  –)األب 

 تحليل هذا البحث مناسب.
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-4. 

أن تراعى الدقة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(. مثل: )يذهب 

 وغيرها(. -أين تسكن  – أدرس –أجلس  –

-5. 

أن تكون اللغة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها 

مكن إلى آخره(. ثم ي –أخي الصغير  –أخي الكبير  –األم  –وتراكيبها، مثل: )األب 

 تحليل هذا البحث مناسب.تحديد أن 

-6. 

أن تبنى المادة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

أخي  –أخي الكبير  –األم  –على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها، مثل: )األب 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –الصغير 

-7. 

أن تعالج المادة  ٣2في الصفحة  لثانيوتدريبها في هذا الدرس امادة المفردات 

ومنذ البداية الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات المعنى، مثل: )األب 

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا  –أخي الصغير  –أخي الكبير  –األم  –

 البحث مناسب.
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-٨. 

أن تعالج المادة  ٣2في الصفحة  لثانيا مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس

غير أخي الص –أخي الكبير  –األم  –الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها، مثل: )األب 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –

-2. 

أن تعتني بالرمز  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

يجد الباحث بعض الكلمات غير الهجرية برموز )حركات(، والصوت لكل حرف 

وغيرها كثير لديها الحروف األخير في كل  –الطَاَبق الُعْلِوّي  –األم  –مثل: )األب 

 مفردات بدون سطر(.

من الوصف األعاله، تحليل هذا البحث هي بعضه مناسب. يجب إعطاء الكلمة 

 ابة.الموجودة سطرا كامال وال توجد أخطاء في الكت

-٣1. 

أن تبدأ المادة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

أخي  –أخي الكبير  –األم  –بالكلمات والجمل وليس بالحروف، مثل: )األب 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –الصغير 

-٣٣. 



30  
 

 
 

أن تظهر العناية  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

ره(. ثم إلى آخ –أخي الصغير  –أخي الكبير  –األم  –بالنبر والتنغيم، مثل: )األب 

 يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣9. 

تعالج  المادة  أن ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

 ال توجد كلمات تحتوي على اشتقاق. ، هي مناسب ألنظاهرة االشتقاق بعناية

-٣١. 

أن تعتمد المادة  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

غير أخي الص –أخي الكبير  –األم  –عل التراكيب الشائعة االستعمال، مثل: )األب 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –

-٣4. 

أن تتجنب المادة  ٣2في الصفحة  لثانيدريبها في هذا الدرس امادة المفردات وت

كبير أخي ال –األم  –القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام، مثل: )األب 

يوجد في هذا الدرس مفردات قد تصبح غامضة مسببة إلى آخره(.  –أخي الصغير  –

 Menyusun Buku Ajarمشاكل فيما يتعلق بصوت الصوت حسب الشرح في كتاب "

Bahasa Arab مثل: )سور(، يمكن لهذا المفردات أن يغير معناه إذا أصبح النطق."

 ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.)صور(. لكن 

-٣5. 
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أن يبرز التركيب  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

 –ر أخي الصغي –أخي الكبير  –األم  –ب المقصور ويتم التدريب عليه، مثل: )األ

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣6. 

أن تأخذ الكلمات  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

الوظيفية اهتماماً كبيًر، مثل: )أين تسكن ؟(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث 

 مناسب.

-٣7. 

أن هتم بعالمات  ٣2في الصفحة  لثانيدة المفردات وتدريبها في هذا الدرس اما

ة عالمات الترقيم في هذا الدرس باستخدام واصل الترقيم من أجل إظهار التنغيم مناسب،

 مثل: )أين تسكن ؟(. ( وعالمة استفهام،-)

-٣٨. 

ن في أن يستعا ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا

ي أخ –األم  –إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: )األب 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –أخي الصغير  –الكبير 

-٣2. 
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أن تلتفت إلى  ٣2في الصفحة  لثانيمادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس ا
ي أخ –األم  –المشكالت اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث، مثل: )األب 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –أخي الصغير  –الكبير 
 

 ثالثمادة المفردات والتدريبات في تعليم المفردات في الدرس ال .0
الثالث تحت الموضوع عن المدرسة. ال توجد تدريبات مادة المفردات في الدرس 

في هذا الدرس ألن التدريبات في هذا الدرس هي تدريبات فقط لمهارة االستماع. 
وهذه مادة المفردات تبحث عن المدرسة، واألدوات المدرسية ووسائل التدريس، وأيام 

 كما يلي:  لثالثشرح التحليل على الدرس ا األسبوع.
-٣. 

أن تعتمد المادة  ١9لثالث في الصفحة  ادات وتدريبها في هذا الدرس مادة المفر 

نظر : نظر : ي –ذهب : يذهب  –اللغة العربية الفصحى لغة لها، مثل: )عاد : يعود 

إلى آخره(. كل المفردات في هذا الدرس تستخدم اللغة  –الرياضات التاريخ  –أنظر 

 اسب.الفصحى، ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث من

-9. 

أن تعتمد المادة  ١9لثالث في الصفحة   امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

على اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة يحصل الباحث على المفردات 

الرياضات  –نظر : ينظر : أنظر  –ذهب : يذهب  –المناسبة، مثل: )عاد : يعود 

ض المفردات التي لم ترد بمعجم المفردات، مثل: وغيرها(. لكن هناك بع –التاريخ 
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بجوار السكن(، وكل المفردات في مفردات أيام األسبوع.  –من فضلك  –)فن ج فنون 

 ومع ذالك، التزال مناقشة هذا البحث مناسب.

-١. 

أن يلتزم في  ١9لثالث في الصفحة  امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

 هيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية الحديثة، مثل:المعلومات اللغوية بالمفا

إلى  –الرياضات التاريخ  –نظر : ينظر : أنظر  –ذهب : يذهب  –)عاد : يعود 

 آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-4. 

أن تراعى الدقة  ١9لثالث في الصفحة  امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

مة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(. في هذا البحث والسال

 –نظر : ينظر : أنظر  –ذهب : يذهب  –توجد في  المفردات، مثل: )عاد : يعود 

 وغيرها(.

-5. 

أن تكون اللغة  ١9لثالث في الصفحة  امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها  المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست

ت الرياضا –نظر : ينظر : أنظر  –ذهب : يذهب  –وتراكيبها ، مثل: )عاد : يعود 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –التاريخ 

-6. 
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أن تبنى المادة  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

نظر  –ذهب : يذهب  –تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها، مثل: )عاد : يعود على 

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا  –الرياضات التاريخ  –: ينظر : أنظر 

 البحث مناسب.

-7. 

أن تعالج المادة  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ومنذ البداية الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات المعنى، مثل: )عاد : 

م إلى آخره(. ث –الرياضات التاريخ  –نظر : ينظر : أنظر  –ذهب : يذهب  –يعود 

 يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٨. 

أن تعالج المادة  ١9لثالث في الصفحة  ارس مادة المفردات وتدريبها في هذا الد

نظر نظر : ي –ذهب : يذهب  –الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها، مثل: )عاد : يعود 

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث  –الرياضات التاريخ  –: أنظر 

 مناسب.

-2. 

تعتني بالرمز  أن ١9مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الثالث في الصفحة  

والصوت لكل حرف، هي المناسب. عل الرغم من وجود بعض الكلمات التي تحتوي 
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وبعض الكلمات التي ال تحتوي  –مدّرس  – ٣11على أسطر مفقودة، مثل: )حولي 

 على سطر في نهاية الرسالة(. ومع ذلك، فهو ال يفسد معنى الكلمة حقا.

-٣1. 

أن تبدأ المادة  ١9لثالث في الصفحة ا مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس

نظر :  –ذهب : يذهب  –بالكلمات والجمل وليس بالحروف، مثل: )عاد : يعود 

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا  –الرياضات التاريخ  –ينظر : أنظر 

 البحث مناسب.

-٣٣. 

العناية  أن تظهر ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

الرياضات  –نظر : ينظر : أنظر  –ذهب : يذهب  –بالنبر والتنغيم، مثل: )عاد : يعود 

 إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –التاريخ 

-٣9. 

أن تعالج ظاهرة  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ل". ها القدرة على التسبب في اال اشتقاق هنا هي "فع. الكلمة التي لدياالشتقاق بعناية

 (.أمر –مضارع  –لكن مفردات األفعال الموجودة هنا تميزات حسب القسمة )ماضى 

-٣١. 

أن تعتمد المادة  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

نظر نظر : ي –هب ذهب : يذ –عل التراكيب الشائعة االستعمال، مثل: )عاد : يعود 
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إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث  –الرياضات التاريخ  –: أنظر 

 مناسب.

-٣4. 

أن تتجنب المادة  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ذهب ذهب : ي –القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام، مثل: )عاد : يعود 

ت يوجد في هذا الدرس مفردا إلى آخره(. –الرياضات التاريخ  –ينظر : أنظر نظر :  –

قد تصبح غامضة مسببة مشاكل فيما يتعلق بصوت الصوت حسب الشرح في كتاب 

"Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab."  ِباَلط(، يمكن لهذا  -مثل: )سرير

د أن ثم يمكن تحدي لكنَباَلط(.  -المفردات أن يغير معناه إذا أصبح النطق )صرير 

 تحليل هذا البحث مناسب.

-٣5. 

أن يبرز التركيب  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ر : نظر : ينظ –ذهب : يذهب  –المقصور ويتم التدريب عليه، مثل: )عاد : يعود 

ث البح إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا –الرياضات التاريخ  –أنظر 

 مناسب.

-٣6. 
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أن تأخذ الكلمات  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ا ؟(. ثم يمكن تحديد أن تحليل هذ كم عدد الحجراتالوظيفية اهتماماً كبيًر، مثل: )

 البحث مناسب.

-٣7. 

 أن هتم بعالمات ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ة عالمات الترقيم في هذا الدرس باستخدام واصل الترقيم من أجل إظهار التنغيم مناسب،

 ؟(. كم عدد الحجراتمثل: ) ( وعالمة استفهام،-)

-٣٨. 

أن يستعان في  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

ب : ذه –عاد : يعود إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: )

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد أن  –الرياضات التاريخ  –نظر : ينظر : أنظر  –يذهب 

 تحليل هذا البحث مناسب.

-٣2. 

أن تلتفت إلى  ١9لثالث في الصفحة امادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 
ب : ذه –المشكالت اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث، مثل: )عاد : يعود 

إلى آخره(. ثم يمكن تحديد  –الرياضات التاريخ  –نظر : ينظر : أنظر  –يذهب 
 أن تحليل هذا البحث مناسب.

 

 رابعمادة المفردات والتدريبات في تعليم المفردات في الدرس ال .3
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مادة المفردات في الدرس الرابع تحت الموضوع عن الحياة اليومية. ال توجد 
التدريبات في هذا الدرس هي تدريبات فقط لمهارة  تدريبات في هذا الدرس ألن

االستماع. وهذه مادة المفردات تبحث عن الحياة اليومية ثم توجد العبارات والعبارات 
 كما يلي:  لرابعشرح التحليل على الدرس ا بالصورة.

-٣. 

أن تعتمد  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

بعد،  –العربية الفصحى لغة لها، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت  المادة اللغة

ذا إلى آخره(. كل المفردات في ه –بكل سرور  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –يبعد 

 الدرس تستخدم اللغة الفصحى، ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-9. 

أن تعتمد  59-5٣الصفحة مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في 

رافق،  –المادة على اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة، مثل: )بعد، يبعد 

كن وغيرها(. ل –طعام ج أطعمة  –الخضروات  –المشروبات  –دفع، يدفع  –يرافق 

هناك بعض المفردات التي لم ترد بمعجم المفردات، مثل: )السوق 

البس قسم الم –قسم المعلبات  –المعلبات  –سرور  بكل –المركزي/السوبرماركيت 

وغيرها(. لذالك وبحسب الباحث  -فستان ج فساتين  –صنف  –الجاهزة يعجبك 

فإن هذا البحث بعضه المناسب ألن هناك العديد من المفردات غير الموجودة في 

معجم المفردات، مما يجعل من الصعب على الطالب أو المدرس العثور على ترجمة 

 لمفردات.ا
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-١. 

أن يلتزم في  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: 

بكل  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –بعد، يبعد  –)السوق المركزي/السوبرماركيت 

 مكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.إلى آخره(. ي –سرور 

-4. 

أن تراعى  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(. في هذا 

 وغيرها(. – رافق، يرافق، دفع، يدفع –بعد، يبعد البحث توجد، مثل: )

-5. 

أن تكون  59-5٣المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة  مادة

اللغة المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها 

دفع،  –ق رافق، يراف –بعد، يبعد  –وتراكيبها، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت 

 ديد أن تحليل هذا البحث مناسب.إلى آخره(. يمكن تح –بكل سرور  –يدفع 

-6. 

أن تبنى المادة  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة

بعد،  –على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت 
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إلى آخره(. يمكن تحديد أن  –بكل سرور  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –يبعد 

 يل هذا البحث مناسب.تحل

-7. 

أن تعالج  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة

المادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات المعنى، مثل: 

بكل  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –بعد، يبعد  –)السوق المركزي/السوبرماركيت 

 يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.إلى آخره(.  –سرور 

-٨. 

تعتني  أن 59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها، مثل:  بالرمز والصوت لكل حرف

بكل  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –بعد، يبعد  –)السوق المركزي/السوبرماركيت 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. – سرور

-2. 

أن تعتني  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

بالرمز والصوت لكل حرف، هي المناسب. عل الرغم من وجود بعض الكلمات التي 

هاية ن بعض الكلمات التي ال تحتوي على سطر في يعنيتحتوي على أسطر مفقودة، 

 الرسالة. ومع ذلك، فهو ال يفسد معنى الكلمة حقا.

-٣1. 
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أن تبدأ المادة  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

عد، ب –بالكلمات والجمل وليس بالحروف، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت 

ن . يمكن تحديد أإلى آخره( –بكل سرور  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –يبعد 

 تحليل هذا البحث مناسب.

-٣٣. 

أن تظهر  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

رافق، يرافق  –عد بعد، يب –العناية بالنبر والتنغيم، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت 

 لبحثإلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا ا –بكل سرور  –دفع، يدفع  –

 مناسب.

-٣9. 

أن تعالج  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

. الكلمة التي لديها القدرة على التسبب في اال اشتقاق هنا هي ظاهرة االشتقاق بعناية

 "فعل". لكن مفردات األفعال الموجودة هنا تميزات حسب القسمة.

-٣١. 

أن تعتمد  59-5٣هذا الدرس الرابع في الصفحة مادة المفردات وتدريبها في 

بعد،  –المادة عل التراكيب الشائعة االستعمال، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت 

إلى آخره(. يمكن تحديد أن  –بكل سرور  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –يبعد 

 تحليل هذا البحث مناسب.
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-٣4. 

أن تتجنب  59-5٣ابع في الصفحة مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الر 

المادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام، مثل: )السوق 

إلى  –ل سرور بك –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –بعد، يبعد  –المركزي/السوبرماركيت 

يوجد في هذا الدرس مفردات قد تصبح غامضة مسببة مشاكل فيما يتعلق  آخره(.

 ".Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabشرح في كتاب "بصوت الصوت حسب ال

 مثل: )مقاس(، يمكن لهذا المفردات أن يغير معناه إذا أصبح النطق )مكاس(. لكن

 يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣5. 

أن يبرز  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

بعد،  –عليه، مثل: )السوق المركزي/السوبرماركيت  التركيب المقصور ويتم التدريب

إلى آخره(. يمكن تحديد أن  –بكل سرور  –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –يبعد 

 تحليل هذا البحث مناسب.

-٣6. 

أن تأخذ  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

هنا ال توجد  .ات الوظيفية اهتماماً كبيرً الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيًر أن تأخذ الكلم

 الكلمات الوظيفية.

-٣7. 
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أن تهتم  59-5٣مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الرابع في الصفحة 

. عالمات الترقيم في هذا الدرس باستخدام بعالمات الترقيم من أجل إظهار التنغيم

 (.-واصلة )

-٣٨. 

أن يستعان  59-5٣الرابع في الصفحة  مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس

في إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: )السوق 

إلى  –ل سرور بك –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –بعد، يبعد  –المركزي/السوبرماركيت 

 آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣2. 

أن تلتفت  59-5٣الدرس الرابع في الصفحة مادة المفردات وتدريبها في هذا 
إلى المشكالت اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث، مثل: )السوق 

 –ل سرور بك –دفع، يدفع  –رافق، يرافق  –بعد، يبعد  –المركزي/السوبرماركيت 
 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

 
 جامسالمفردات في الدرس المادة المفردات والتدريبات في تعليم  .3

مادة المفردات في الدرس الخامس تحت الموضوع عن الهواية. ال توجد تدريبات 
في هذا الدرس ألن التدريبات في هذا الدرس هي تدريبات فقط لمهارة االستماع. 

كما   مسلخاشرح التحليل على الدرس ا وهذه مادة المفردات تبحث عن الهواية فقط.
 يلي:

-٣. 
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، مثل: )هواية 64المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة مادة 

ردات إلى آخره(. كل المف –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –الكتابة  –القراءة  –

في هذا الدرس تستخدم اللغة الفصحى، ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث 

 مناسب.

-9. 

أن تعتمد المادة  64الخامس في الصفحة  مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس

الكتابة  –القراءة  –هواية ، مثل: )على اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة

وغيرها(. هنان العديد من الكلمات المكتوبة  –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –

 في معجم المفردات. ثم بالنسبة لهذا الجزء من البحث فمن المناسب.

-١. 

أن يلتزم في  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: 

. يمكن إلى آخره( –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –الكتابة  –القراءة  –)هواية 

 مناسب. تحديد أن تحليل هذا البحث

-4. 

أن تراعى الدقة  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

حث . في هذا البوالسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(

 ال توجد الضمائر ألن هناك استخدام االسم.
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-5. 

أن تكون اللغة  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها 

إلى  –نية الرسم الرياضة البد –التصوير  –الكتابة  –القراءة  –وتراكيبها، مثل: )هواية 

 آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-6. 

أن تبنى المادة  64س الخامس في الصفحة مادة المفردات وتدريبها في هذا الدر 

التصوير  –الكتابة  –القراءة  –على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها، مثل: )هواية 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –الرسم الرياضة البدنية  –

-7. 

تعالج المادة أن  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

ومنذ البداية الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات المعنى، مثل: )هواية 

حديد إلى آخره(. يمكن ت –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –الكتابة  –القراءة  –

 أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٨. 

الج المادة أن تع 64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

الرسم  –ير التصو  –الكتابة  –القراءة  –الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها، مثل: )هواية 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –الرياضة البدنية 
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-2. 

أن تعتني بالرمز  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

ناسب. عل الرغم من وجود بعض الكلمات التي تحتوي والصوت لكل حرف، هي الم

بعض الكلمات التي ال تحتوي على سطر في نهاية الرسالة.  يعنيعلى أسطر مفقودة، 

 ومع ذلك، فهو ال يفسد معنى الكلمة حقا.

-٣1. 

أن تبدأ المادة  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

 –ير التصو  –الكتابة  –القراءة  –الحروف، مثل: )هواية بالكلمات والجمل وليس ب

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –الرسم الرياضة البدنية 

-٣٣. 

أن تظهر العناية  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

 –اضة البدنية الرسم الري –التصوير  –الكتابة  –القراءة  –بالنبر والتنغيم، مثل: )هواية 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣9. 

أن تعالج ظاهرة  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

 –ابة الكت –، توجد كلملة االشتقاق قي هذا الدرس، مثل: )القراءة االشتقاق بعناية

رها(. مثال الكلمة لديه الفرصة للتسبب في االشتقاق ألنه وغي -الرسم  –التصوير 

 يمكن أن يعود إلى المعنى األصلي للكلمة.
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-٣١. 

أن تعتمد المادة  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

الرسم  –ير التصو  –الكتابة  –القراءة  –عل التراكيب الشائعة االستعمال، مثل: )هواية 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –ضة البدنية الريا

-٣4. 

أن تتجنب  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

 –ة القراء –المادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام، مثل: )هواية 

يل هذا آخره(. يمكن تحديد أن تحلإلى  –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –الكتابة 

 البحث مناسب.

-٣5. 

أن يبرز التركيب  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

الرسم  – التصوير –الكتابة  –القراءة  –المقصور ويتم التدريب عليه، مثل: )هواية 

 مناسب. إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث –الرياضة البدنية 

-٣6. 

أن تأخذ  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

 . في هذا الدرس ال توجد الكلمات الوظيفية.الكلمات الوظيفية اهتماماً كبيرً 

-٣7. 
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أن تهتم  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

 في هذا الدرس ال توجد عالمات الترقيم.. بعالمات الترقيم من أجل إظهار التنغيم

-٣٨. 

أن يستعان في  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 

الكتابة  –القراءة  –إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: )هواية 

ذا البحث حليل هإلى آخره(. يمكن تحديد أن ت –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –

 مناسب.

-٣2. 

أن تلتفت إلى  64مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس الخامس في الصفحة 
الكتابة  –القراءة  –المشكالت اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث، مثل: )هواية 

ث إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البح –الرسم الرياضة البدنية  –التصوير  –
 مناسب.

 
 ثادسمادة المفردات والتدريبات في تعليم المفردات في الدرس ال .3

مادة المفردات في الدرس السادس تحت الموضوع عن الطعام والشراب. ال توجد 
تدريبات في هذا الدرس ألن التدريبات في هذا الدرس هي تدريبات فقط لمهارة 

رس شرح التحليل على الد ب.االستماع. وهذه مادة المفردات تبحث عن الطعام والشرا
 كما يلي:لسادس  ا

-٣. 

أن تعتمد المادة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

 –شاء ع –غداء  –فطور  –اللغة العربية الفصحى لغة لها، مثل: )وجبة ج وجبات 
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إلى آخره(. كل المفردات في هذا الدرس  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة 

 تستخدم اللغة الفصحى، ثم يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-9. 

أن تعتمد المادة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

على اللغة األساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة، يحصل الباحث على المفردات 

 –طعام ج أطعمة  –شاء ع –غداء  –فطور  –المناسبة، مثل: )وجبة ج وجبات 

وغيرها(. لكن هناك بعض المفردات التي لم ترد بمعجم المفردات، –خبز  -مأكوالت 

 -محتويات الطعام  –اتباع الحمية  –أكا السكريات والدهون والنشويات مثل: )

 (. ومع ذالك، التزال مناقشة هذا البحث مناسب.وغيرها

-١. 

أن يلتزم في  75السادس في الصفحة مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس 

المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أسبتتها الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: 

خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –عشاء  –غداء  –فطور  –)وجبة ج وجبات 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –

-4. 

أن تراعى الدقة  75في هذا الدرس السادس في الصفحة مادة المفردات وتدريبها 

. مثل: والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )جمع الضمائر مثال(

 وعغيرها(. –تغدى/يتغدى  –تناول/يتناول  –)أكل/يأكل 
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-5. 

أن تكون اللغة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

فة طبيعية وليست لغة مستنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها المقدمة لغة مألو 

 –طعام ج أطعمة  –عشاء  –غداء  –فطور  –وتراكيبها، مثل: )وجبة ج وجبات 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –خبز  -مأكوالت 

-6. 

ى المادة أن تبن 75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

 –غداء  –فطور  –على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعليمها، مثل: )وجبة ج وجبات 

إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –عشاء 

 هذا البحث مناسب.

-7. 

أن تعالج المادة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

الجانب الصوتي من خالل الكلمات والجمل ذات المعنى، مثل: )وجبة ومنذ البداية 

إلى  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –عشاء  –غداء  –فطور  –ج وجبات 

 آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٨. 

أن تعالج المادة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

 –شاء ع –غداء  –فطور  –وتحليل الكلمة وتركيبها، مثل: )وجبة ج وجبات الهجاء 
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إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة 

 البحث مناسب.

-2. 

أن تعتني بالرمز  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

ض الكلمات التي تحتوي على أسطر والصوت لكل حرف. عل الرغم من وجود بع

بعض الكلمات التي ال تحتوي على سطر في نهاية الرسالة. ومع ذلك،  يعنيمفقودة، 

 فهو ال يفسد معنى الكلمة حقا.

-٣1. 

أن تبدأ المادة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

شاء ع –غداء  –فطور  –ت بالكلمات والجمل وليس بالحروف، مثل: )وجبة ج وجبا

إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –

 البحث مناسب.

-٣٣. 

أن تظهر العناية  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

مة طعام ج أطع –عشاء  –غداء  –فطور  –بالنبر والتنغيم، مثل: )وجبة ج وجبات 

 إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب. –خبز  -أكوالت م –

-٣9. 
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أن تعالج ظاهرة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

. الكلمة التي لديها القدرة على التسبب في اال اشتقاق هنا هي "فعل". االشتقاق بعناية

 ات حسب القسمة.لكن مفردات األفعال الموجودة هنا تميز 

-٣١. 

أن تعتمد المادة  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

شاء ع –غداء  –فطور  –عل التراكيب الشائعة االستعمال، مثل: )وجبة ج وجبات 

إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –

 البحث مناسب.

-٣4. 

أن تتجنب  75مفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة مادة ال

 –المادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام، مثل: )وجبة ج وجبات 

إلى آخره(. يمكن  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –عشاء  –غداء  –فطور 

 تحديد أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣5. 

أن يبرز التركيب  75بها في هذا الدرس السادس في الصفحة مادة المفردات وتدري

 –اء عش –غداء  –فطور  –المقصور ويتم التدريب عليه، مثل: )وجبة ج وجبات 

إلى آخره(. يمكن تحديد أن تحليل هذا  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة 

 البحث مناسب.
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-٣6. 

ن تأخذ الكلمات 75حة مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصف

 . في هذا الدرس ال توجد الكلمات الوظيفية.الوظيفية اهتماماً كبيرً 

-٣7. 

أن تهتم بعالمات  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 

 (.-. عالمات الترقيم في هذا الدرس باستخدام واصلة )الترقيم من أجل إظهار التنغيم

-٣٨. 

أن يستعان في  75ت وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة مادة المفردا

فطور  –إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، مثل: )وجبة ج وجبات 

إلى آخره(. يمكن تحديد  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –عشاء  –غداء  –

 أن تحليل هذا البحث مناسب.

-٣2. 

أن تلتفت إلى  75مادة المفردات وتدريبها في هذا الدرس السادس في الصفحة 
فطور  –المشكالت اللغوية التي تبرزها الدراسات والبحوث، مثل: )وجبة ج وجبات 

إلى آخره(. يمكن تحديد  –خبز  -مأكوالت  –طعام ج أطعمة  –عشاء  –غداء  –
 أن تحليل هذا البحث مناسب.

عاله من الجدوال األول إلى الجدوال السادس، ولخص الباحث كل ما وصفه الباحث أ

 ي:لنتائج البحث في الجدول على كما يا
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 -1الجدوال -

 جدول نتائج التحليل العام

 اللغوي الجانبتحليل  محتوى عن مواد المفرداتتحليل ال الموضوع رقم

 نتائج التحليل نتائج التحليل

بعض  مناسب  

 المنسب

غير 

 المناسب

بعض  مناسب

 المناسب

 غير المناسب

 - - √ - - √ الّتحيات والّتعارف ٣

 - - √ - - √ األسرة والبيت 9

المدرسة والبيئة  ١

 المحيطة بها

- - √ √ - - 

 - - √ - √ - اليومّية. الحياة 4

 - - √ - - √ الهواية 5

 - - √ √ - - الطّعام والّشراب 4

 - - 4 9 ٣ ١ النتائج 1

 

  


