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 لباب الرابعا

حتليلها تقدمي البياانت و  
عند طلبة دروس اللغة العربية  كتابيف   النبذة عن كتاب تعليم اللغة العربية -أ

 ةندونيسياإلؤون الدينية شوزارة اللللمدرسة املتوسطة اإلسالمية للصف السابع 
يف كتاب تعليم قراءة تصرير الكتاب املقرر وتصوير حمتاوايت مادة التشمل هذا الباب 

وزارة ل يةالممن املدرسة املتوسطة اإلسسابع للصف ال عند طلبةاللغة العربية "اللغة العربية 
يف ذلك  قراءةملادة تعليم مهارة الا" مث البحث التحليلي ة ندونيسياإلؤون الدينية شال

 اللغوي. و الرتبوي ابجلانب/الكتاب، هل موادها مناسب بألساس

 " هذا كتاب واجبسابعهذا كتاب اللغة العربية يسمي به "اللغة العربية للصف ال
ية الممن املدرسة املتوسطة اإلس سابعمستخدمة لطالب يف تعليم اللغة العربية للصف ال

 احلكومية.

فريق التاليف حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية إبندونيسيا يؤلف ويقّوم من هذا الكتاب 
م. هذا الكتاب هو الطبعة 2013مث تستخدم املؤسسة التعليمية يف تطبيق املنهج الدرسي 

 Times New م الذي يطبع وزارة الشؤون الدينية إبندونيسيا حبرف2014األوىل يف سنة 

Roman 12 pt dan Mylotus 19 pt.  صفحة. 142وله 
 مهارات هي: ثالثهذا الكتاب تتكون على 

 .مهارة الكالم هي مادة اليت ميكن للطالب أن ميارسوا هبا مهارة الكالم -1
 مهارة القراءة هي نصوص القراءة اليت يقرأها جهرية أو صامتة، واملدرس -2

 يرشد ليفهموا فهما جيدا.
 ربية.مهارة الكتابة هي التدريبات يف ترقية قدرة الطلبة يف الكتابة الع -3
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يف كل الدرس ميلك موضوع خمتلف، ويف كل الدرس ميلؤ من مخسة 
مث  )حوار( املوضوعات أو مخس املواد مرتتبة، أما من املفردات مث الكالم

 الرتكيب مث القراءة مث األخر الكتابة.

 وهذه املواضع من كل الدروس يف الكتاب "اللغة العربية" هي :

 التعريف ابلنفس -1
 يف املدرسة التعريف ابلعاملني -2
 املرافق واألدوات املدرسية -3
 األلوان -4
 العنوان -5
 بييت -6
 من يوميات األسرة -7

يف الكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية  قراءةأما صورة حمتوايت تعليم مهارة ال
ية احلكومية اليت سيبحث الممن املدرسة املتوسطة اإلس السابع"اللغة العربية" للصف 

 الباحثة فهي:

 التعريف ابلنفس (الدرس األول عن  ) قراءةمادة ال -1
 التعريف ابلعاملني يف املدرسة (الدرس الثاين عن  ) قراءةمادة ال -2
 الثالث عن املرافق واألدوات املدرسية ( الدرس ) قراءةمادة ال -3
 الرابع عن األلوان ( الدرس ) قراءةمادة ال -4
 اخلامس عن العنوان ( الدرس ) قراءةمادة ال -5
 السادس عن بييت ( الدرس ) قراءةمادة ال -6
 السابع عن من يوميات األسرة ( الدرس ) قراءةمادة ال -7
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 وحتليلها تقدمي البياانت -ب
دروس اللغة  كتاب القراءة يف مهارة مواد على نفسيةال األسس تطبيق -1

 العربية
 الباحثة تبحث، الكتاب هذا يف قراءةال مهارة تعليم مواد عن املضمون حتليل يف

 :منها معايري على اإلرشادات ابستخدام البحث

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك اأن تن -أ
 ار.بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات واغراض الدارسني من تعلم  -ب
 .اللغة

حل أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مرا -ج
 .رة إال يف وقتها املناسبهانضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف  -د
 .مستوى املادة

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من  -ه
 . إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

 .أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات -و
أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق  -ز

 .وممارستهااللغة تعلم 
أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف  -ح

 .اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
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 1اجلدول 

ى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس األول حتت حتليل احملتو 
 كما يلي:  11-9املوضوع "التعريف ابلنفس" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
غري  املوضوع "التعاروف ابلنفس"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اتن أن 1
بني ما يقدم للصغار  للدارسني مفرقة يف ذلك

 .اروما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 .رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

   

الفروق الفردية بني الدارسني يف أن تراعي  4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اللغوي احليوي اليومي والضروري

   

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة  6
 .يف تدريس اللغات
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أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    اجلملة 
 

1 

املادة اخلصائص النفسية والثقافية سب اأن تنعن  1 رقم السابق األول اجلدول من
يف نص  هذه مناسب. ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

كلمات. هذه اجلمل عبارة   4-2القراءة يف هذا الفصل ، توجد مجل مميزة بفاصلة )،( كل 
املتشاهبة  عن مجل قصرية يتم تقدميها بشكل متشابه ومتكرر. من وجهة نظر نفسية ، اجلمل

واملتكررة جتعل من السهل على الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي 
أيًضا مجلة قصرية مناسبة لتقدميها لطالب الصف السابع عندما يتعلمون اللغة العربية ألول 

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني اأن تن وابلتايل، مرة.
 هذه مناسب. اريقدم للصغار وما يقدم للكب ما

2 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات عن  2 رقم السابق ولاأل اجلدول من
مادة القراءة املقدمة يف بداية هذا الكتاب هذه مناسب.  واغراض الدارسني من تعلم اللغة

تدور حول "التعريف بنفسك". وهذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة 
العربية للصف السابع. احتياجات الطالب يف بداية دخول املدرسة هي تقدمي أنفسهم 
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الفروق بني ميول واهتمامات أن تراعي املادة  وابلتايل، بشكل عام ابستخدام اللغة العربية.
 هذه مناسب. واغراض الدارسني من تعلم اللغة

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  عن 3  رقم السابقول األ اجلدول من
هذه  رة إال يف وقتها املناسبهاتتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

مرحلة نضج الطالب ألنه حيتوي على مجل قصرية نص القراءة املقدم يتوافق مع   مناسب.
يف كل فصل يبدأ بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات ، هذه  كلمات.  4إىل  2من 

لذلك مت تقدمي متارين القراءة يف هذا  املفردات اليت سيستمر استخدامها ملهارات أخرى.
سهل للفهم من األ الفصل بشكل مناسب مع خطة واضحة وفًقا ملراحل استعداد الطالب

، حيتوي التمرين املقدم على األمر "اخرت إجابة واحدة!". يف إىل األصعب. ابدئ ذي بدء
هذا التمرين ، يقرأ الطالب النص مث يتذكرون النص الذي متت قراءته. يتم بعد ذلك إعطاء 

تيار ، حبيث يتعني عليهم فقط اخه تقدمي اإلجاابت خبيارات متعددةالطالب متريًنا يتم في
واحدة من أكثر اإلجاابت الصحيحة. يف مرحلة األسئلة األكثر صعوبة ، يكون نوع سؤال 
املمارسة هو "ملء اجلملة" ، لذلك يتعني على الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة ألنفسهم 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب  وابلتايل، دون أي خيارات لإلجابة.
 هذه مناسب. رة إال يف وقتها املناسبهاج الدارسني، حبيث ال تقدم املوتدرج مراحل نض

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن  4 رقم السابقول األ اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل ، توجد  هذه مناسب. عن طريق التنوع يف مستوى املادة

مجل مميزة بفاصلة )،( كل كلمتني إىل أربع كلمات. هذه اجلمل عبارة عن مجل قصرية يتم 
تقدميها بشكل متشابه ومتكرر. هذه اجلمل القصرية هي مجل يسهل تعلمها من قبل 

رسية. العديد من الطالب املختلفني بشكل فردي ، مثل االختالفات يف اخللفيات املد
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يسهل تعلم هذه اجلمل القصرية من قبل األطفال الذين درسوا اللغة العربية أو الذين مل 
أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات  وابلتايل، يدرسوا اللغة العربية مطلًقا.

 هذه مناسب. عن طريق التنوع يف مستوى املادة

5 

حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي أن عن  5 رقم السابقول األ اجلدول من
هذه  متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

حيتوي نص القراءة يف الفصل األول على مادة متهيدية أساسية مهمة جًدا   مناسب.
وعا من اإلشباع، أن حتقق املادة اللدارس ن وابلتايل، .الستخدامها إلكمال االتصال اليومي

هذه  أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري
 مناسب.

6 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف عن  6 رقم السابقول األ اجلدول من
عادة ما يكون نص القراءة يف هذا النص هو النص الذي هذه مناسب.  تدريس اللغات

تقدميه بشكل مشابه ومتكرر يف كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتدريس اللغة ، ألن التكرار يتم 
يسهل على الطالب التذكر. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن النص يف الفصل األول عادة ما 

أن ، وابلتايل. يعيد نفسه يف الفصل الثاين حىت يتمكن الطالب من تذكر الدروس السابقة
 هذه مناسب. ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغاتتصاغ املادة وتنظم يف 

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عن  7 رقم السابقول األ اجلدول من
ويف نص القراءة مجل وهي "أان طالب هذه مناسب.  وممارستهااللغة عليها عن طريق تعلم 

امسي عزام" و "أان طالبة امسي حلية". بعد قراءة النص ودراسته ، عند ممارسة استخدام 
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النص ، جيب على الطالب أواًل اختيار اجلملة املناسبة الستخدامها كرجل أو كامرأة. 
طالب التفكري وابملثل مع اجلملة: "وهو حممود ، طالب ، وهو أخي". هنا ، جيب على ال

يف مىت يقدمون لصيب أو فتاة اجلملة اليت جيب عليهم اختيارها. هذا يعين أن مادة القراءة 
حتتوي على تغيريات يف الضمائر وهي مشكلة سيتغلب عليها الطالب عند تعلم اللغة 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق  وابلتايل، وممارستها.
 هذه مناسب. وممارستهااللغة م تعل

8 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام عن  8 رقم السابقول األ اجلدول من
تتعرف مادة القراءة يف هذه مناسب.  ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية

استخدامها هذا الفصل على مقدمة موجزة عن الذات. هذه املادة هي مادة عامة أو ميكن 
أن تتيح املادة للدارس  وابلتايل، .من قبل الطالب يف مواقف االتصال الشفوي واملكتوب

هذه  فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
 مناسب.
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 2اجلدول 

حتت حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثاين 
 كما يلي:  32-29املوضوع "التعريف ابلعاملني يف املدرسة" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
"التعريف ابلعاملني يف املدرسة" املوضوع غري  

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اتن أن 1
للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار 

 .ارللكبوما يقدم 

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 .رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

   

 أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف 4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اللغوي احليوي اليومي والضروري

   

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة  6
 .يف تدريس اللغات
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أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    اجلملة 
 

 

النفسية والثقافية  سب املادة اخلصائصاأن تنعن  1 رقم السابق ثاينال اجلدول من
مييز نص  .مناسبهذه  ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

القراءة هذا ابلفعل ما جيب تقدميه للشباب والكبار. ألنه يف نص القراءة يف هذا الفصل ، 
كلمات. هذه اجلمل عبارة عن مجل قصرية يتم   5-2توجد مجل مميزة بفاصلة )،( كل 

تقدميها بشكل متشابه ومتكرر. من وجهة نظر نفسية ، اجلمل املتشاهبة واملتكررة جتعل 
من السهل على الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي أيًضا مجلة قصرية 

أن  وابلتايل، مناسبة لتقدميها لطالب الصف السابع عندما يتعلمون اللغة العربية ألول مرة.
خلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار سب املادة ااتن

 .مناسبهذه  اروما يقدم للكب

2 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات عن  2 رقم السابق ثاينال اجلدول من
مادة القراءة املقدمة يف بداية هذا الكتاب  .مناسبهذه  واغراض الدارسني من تعلم اللغة

هي عن "العاملني يف املدرسة". هذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة 
العربية للصف السابع. احتياجات الطالب يف بداية االلتحاق ابملدرسة هي تقدمي أنفسهم 
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 وابلتايل، شخاص يف املدرسة.بشكل عام ابستخدام اللغة العربية ومن مث التعرف على األ
 .مناسبهذه  أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات واغراض الدارسني من تعلم اللغة

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب  عن 3  رقم السابقثاين ال اجلدول من
 بعضها هذه املناسبرة إال يف وقتها هاوتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

نص القراءة املقدم يتوافق مع مرحلة نضج الطالب ألنه حيتوي على مجل قصرية  .مناسب
كلمات. يف كل فصل يبدأ بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات ،   5-2تتكون من 

هذه املفردات اليت سيستمر استخدامها ملهارات أخرى. ومع ذلك ، فإن متارين القراءة 
يف هذا الفصل ال تتفق مع خطة التعلم املناسبة ألهنا ال تتفق مع مراحل االستعداد املعروضة 

لفهم الطالب ، واليت جيب أن تكون من السهل إىل األصعب. يف هذا الفصل ، التمرين 
األول املقدم هو أسئلة وأجوبة. يف هذا التمرين ، جيب على الطالب تقدمي إجاابت بناًء 

ة اختيارات اإلجابة. مث يف التمرين الثاين ، هناك أسئلة متعددة على ذكرايهتم دون مساعد
اخليارات. يف هذا التمرين ، جيب على الطالب قراءة النص مث تذكر النص الذي متت 
قراءته. مث يتم إعطاء الطالب متارين مت تقدمي إجاابهتم ابختيارات متعددة ، لذلك عليهم 

حيحة. نوعا األسئلة معكوسان ، جيب تقدمي فقط اختيار واحدة من أكثر اإلجاابت الص
أن يتتابع  وابلتايل، األسئلة من السهل إىل األكثر صعوبة ، وليس من الصعب إىل األسهل.

تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم 
 .مناسب بعضهاهذه  رة إال يف وقتها املناسبهاامل

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن  4 رقم السابقثاين ال اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل ، توجد . مناسبهذه  عن طريق التنوع يف مستوى املادة

كلمات. هذه اجلمل عبارة عن مجل قصرية يتم تقدميها   4-2مجل مميزة بفاصلة )،( كل 
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ة هي مجل يسهل تعلمها من قبل العديد من بشكل متشابه ومتكرر. هذه اجلمل القصري 
الطالب ابختالف األفراد ، مثل االختالفات يف اخللفيات املدرسية. يسهل تعلم هذه 
اجلمل القصرية من قبل األطفال الذين درسوا اللغة العربية أو الذين مل يدرسوا اللغة العربية 

 يف القدرات عن طريق التنوع يف أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني وابلتايل، مطلًقا.
 .مناسبهذه  مستوى املادة

5 

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه عن  5 رقم السابقثاين ال اجلدول من
هذه مناسب.  وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

متهيدية أساسية مهمة جًدا الستخدامها حيتوي نص القراءة يف الفصل األول على مادة 
أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه  وابلتايل، إلكمال االتصال اليومي.

 هذه مناسب. وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

6 

الطرق الفعالة يف أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء عن  6 رقم السابقثاين ال اجلدول من
عادة ما يكون نص القراءة يف هذا النص هو النص الذي هذه مناسب.  تدريس اللغات

يتم تقدميه بشكل مشابه ومتكرر يف كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتدريس اللغة ، ألن التكرار 
 يسهل على الطالب التذكر. ابإلضافة إىل ذلك ، عادةً ما يتم تكرار النص الوارد يف الفصل

أن تصاغ ، وابلتايل األول يف الفصل الثاين حىت يتمكن الطالب من تذكر الدروس السابقة.
 هذه مناسب. املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عن  7 رقم السابقلثاين ا اجلدول من
يوجد يف نص القراءة مجل تستخدم هذه مناسب.  تهاوممارساللغة عليها عن طريق تعلم 
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الضمائر. بعد قراءة النص ودراسته ، عند الذهاب ملمارسة استخدام النص ، جيب على 
الطالب أواًل اختيار الضمري الصحيح الستخدامه للرجل أو كامرأة. هذا يعين أن مادة 

ها الطالب عند تعلم القراءة حتتوي على تغيريات يف الضمائر وهي مشكلة سيتغلب علي
أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن  وابلتايل، اللغة وممارستها.

 هذه مناسب. وممارستهااللغة طريق تعلم 

8 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام عن  8 رقم السابقثاين ال اجلدول من
تتعرف مادة القراءة يف هذه مناسب.  وحتريريةما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية 

هذا الفصل على الوظائف املوجودة يف املدارس. هذه املادة هي مادة عامة أو ميكن 
أن تتيح  وابلتايل، استخدامها من قبل الطالب يف مواقف االتصال الشفوي واملكتوب.

 حقيقية شفوية وحتريريةاملادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال 
 هذه مناسب.
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 3اجلدول 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثالث 
 كما يلي:  51-48حتت املوضوع "املرافق واألدوات املدرسية" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
"املرافق واألدوات املدرسية" املوضوع غري  

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية اتن أن 1
والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني 

 .ارما يقدم للصغار وما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول أن  2
واهتمامات واغراض الدارسني من تعلم 

 .اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة  3
وتدرج مراحل نضج واضحة تتناسب 

رة إال يف هاالدارسني، حبيث ال تقدم امل
 .وقتها املناسب

   

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني  4
يف القدرات عن طريق التنوع يف 

 .مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من  5
اإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من 
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احليوي إمتام عملية االتصال اللغوي 
 .اليومي والضروري

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق  6
 .الفعالة يف تدريس اللغات

   

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة  7
حياول التغلب عليها عن طريق تعلم 

 .وممارستهااللغة 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه  8
على استخدام ما تعلم يف مواقف 

 .حقيقية شفوية وحتريريةاتصال 

   

    اجلملة 
 

 

1 

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اأن تنعن  1 رقم السابق ثالثال اجلدول من
مييز نص هذه مناسب.  ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

القراءة يف هذا الفصل ، القراءة هذا ابلفعل ما جيب تقدميه للشباب والكبار. ألنه يف نص 
كلمات. هذه اجلمل هي مجل قصرية يتم تقدميها   3-2توجد مجل مميزة بفاصلة )،( كل 

بشكل متشابه ومتكرر. من وجهة نظر نفسية ، اجلمل املتشاهبة واملتكررة جتعل من السهل 
على الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي أيًضا مجلة قصرية مناسبة 

سب املادة اأن تن وابلتايل، قدميها إىل طالب الصف السابع  الذين يتعلمون اللغة العربية.لت
 اراخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

 هذه مناسب.
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2 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات عن  2 رقم السابق ثالثال اجلدول من
مادة القراءة املقدمة يف هذا الفصل تدور هذه مناسب.  اغراض الدارسني من تعلم اللغةو 

حول "األدوات املدرسة". هذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة العربية 
للصف السابع . احتياجات الطالب يف بداية املدرسة هي معرفة األشياء املوجودة يف البيئة 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات واغراض الدارسني من  وابلتايل، املدرسية.
 هذه مناسب. تعلم اللغة

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  عن 3  رقم السابقثالث ال اجلدول من
هذه  رة إال يف وقتها املناسبهاتتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

نص القراءة املقدم يتوافق مع مرحلة نضج الطالب ألنه حيتوي على مجل اسب. بعضها من
كلمات. يف كل فصل يبدأ بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات   5-2قصرية تتكون من 

، هذه املفردات اليت سيستمر استخدامها ملهارات أخرى. ومع ذلك ، فإن متارين القراءة 
مع خطة التعلم املناسبة ألهنا ال تتفق مع مراحل االستعداد  املعروضة يف هذا الفصل ال تتفق

لفهم الطالب ، واليت جيب أن تكون من السهل إىل األصعب. يف هذا الفصل ، التمرين 
األول املقدم هو أسئلة وأجوبة. يف هذا التمرين ، جيب على الطالب تقدمي إجاابت بناًء 

مث يف التمرين الثاين ، هناك أسئلة اختيار على ذكرايهتم دون مساعدة اختيارات اإلجابة. 
صحيحة أو خاطئة. يف هذا التمرين ، جيب على الطالب قراءة النص مث تذكر النص الذي 
متت قراءته. مث يتم إعطاء الطالب متارين مت تقدمي إجاابهتم ، وحتديًدا ما إذا كانت العبارة 

ثر اإلجاابت الصحيحة. صحيحة أم خاطئة ، لذلك عليهم فقط اختيار واحدة من أك
نوعا األسئلة معكوسان ، جيب تقدمي األسئلة من السهل إىل األكثر صعوبة ، وليس من 
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أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج  وابلتايل، الصعب إىل األسهل.
 هذه بعضها مناسب. رة إال يف وقتها املناسبهامراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن  4 رقم السابقثالث ال اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل ، توجد هذه مناسب.  عن طريق التنوع يف مستوى املادة

كلمات. هذه اجلمل هي مجل قصرية يتم تقدميها بشكل   3-2مجل مميزة بفاصلة )،( كل 
مل القصرية هي مجل يسهل تعلمها من قبل العديد من الطالب متشابه ومتكرر. هذه اجل

املختلفني بشكل فردي ، مثل االختالفات يف اخللفيات املدرسية. يسهل تعلم هذه اجلمل 
 القصرية من قبل األطفال الذين درسوا اللغة العربية أو الذين مل يدرسوا اللغة العربية مطلًقا.

ة بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى أن تراعي الفروق الفردي وابلتايل،
 هذه مناسب. املادة

5 

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي عن  5 رقم السابقثالث ال اجلدول من
هذه  متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

على مادة حول املعدات املوجودة يف املدرسة.  حيتوي نص القراءة يف هذا الفصلمناسب. 
أن حتقق املادة اللدارس نوعا  وابلتايل، هذا مهم جًدا يستخدم إلكمال االتصال اليومي.

من اإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي 
 هذه مناسب. والضروري

6 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف عن  6 رقم السابقثالث ال اجلدول من
يعرض نص القراءة يف هذا الفصل عادًة مفردات متكررة يف هذه مناسب.  تدريس اللغات
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كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتعليم اللغة ، ألن التكرار النفسي يسهل على الطالب التذكر. 
فصل األول يف الفصل الثاين حىت ابإلضافة إىل ذلك ، عادًة ما يتم تكرار املفردات يف ال

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق ، وابلتايل يتمكن الطالب من تذكر الدروس السابقة.
 هذه مناسب. الفعالة يف تدريس اللغات

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عن  7 رقم السابقثالث ال اجلدول من
يوجد يف نص القراءة أمساء وصفات هذه مناسب.  وممارستهااللغة عليها عن طريق تعلم 

، عند ممارسة استخدام النص ، جيب على بعد قراءة النص ودراستهمذكر. و  مؤنثهي 
الطالب اختيار الصفة املناسبة الستخدامها. هذا يعين أن اختيار هذه الصفات ميثل 

أن هتيء املادة دائما  لتايل،واب مشكلة سيتغلب عليها الطالب عند تعلم اللغة وممارستها.
 هذه مناسب. وممارستهااللغة للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم 

8 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام عن  8 رقم السابقثالث ال اجلدول من
يف هذا تتعرف مواد القراءة هذه مناسب.  ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية

املدرسة". هذه املادة هي مادة عامة أو ميكن استخدامها من قبل  األدواتالفصل على "
أن تتيح املادة للدارس فرصا  وابلتايل، الطالب يف مواقف االتصال الشفوي واملكتوب.

 هذه مناسب. تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
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 4اجلدول 

احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الرابع حتت حتليل 
 كما يلي:  66-63املوضوع "األلوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
غري  املوضوع "األلوان"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اتن أن 1
يقدم للصغار  للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما

 .اروما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 .رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

   

الفردية بني الدارسني يف أن تراعي الفروق  4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اللغوي احليوي اليومي والضروري

   

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة  6
 .يف تدريس اللغات
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أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    اجلملة 
 

1 

اخلصائص النفسية والثقافية سب املادة اأن تنعن  1 رقم السابق رابعال اجلدول من
مييز نص هذه مناسب.  ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

القراءة هذا ابلفعل ما جيب تقدميه للشباب والكبار. ألنه يف نص القراءة يف هذا الفصل ، 
عبارة توجد مجل قصرية ميكن أن يتعلمها طالب الصف السابع الصغار ، وهذه اجلمل 

عن مجل قصرية يتم تقدميها ابستخدام مفردات متكررة. من وجهة نظر نفسية ، فإن تكرار 
املفردات جيعل من السهل على الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي 
 أيًضا مجلة قصرية مناسبة لتقدميها إىل طالب الصف السابع الذين يتعلمون اللغة العربية.

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما اتنأن  وابلتايل،
 هذه مناسب. اريقدم للصغار وما يقدم للكب

2 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات عن  2 رقم السابق رابعال اجلدول من
الفصل تدور مادة القراءة املعروضة يف هذا هذه مناسب.  واغراض الدارسني من تعلم اللغة

حول "األلوان". هذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة العربية للصف 
 السابع . من احتياجات الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية معرفة األلوان اليت يروهنا.
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 ةأن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات واغراض الدارسني من تعلم اللغ وابلتايل،
 هذه مناسب.

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  عن 3  رقم السابقرابع ال اجلدول من
هذه  رة إال يف وقتها املناسبهاتتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

نص القراءة املقدم يتوافق مع مرحلة نضج الطالب الحتوائه على مجل قصرية. مناسب. 
أ بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات ، هذه املفردات اليت سيستمر يف كل فصل يبد

استخدامها ملهارات أخرى. مث يكون مترين القراءة يف هذا الفصل مناسًبا لتقدميه خبطة 
واضحة وفًقا ملراحل االستعداد لفهم الطالب ، وهي من السهل إىل األصعب. ابدئ ذي 

مر "اخرت واحدة من أنسب اإلجاابت". يف هذا التمرين بدء ، حيتوي التمرين املقدم على األ
، جيب على الطالب قراءة النص مث تذكر النص الذي متت قراءته. مث يتم إعطاء الطالب 
متارين مت تقدمي إجاابهتم يف خيارات اإلجابة ، لذلك عليهم فقط اختيار واحدة من أكثر 

، يكون نوع السؤال التدرييب يف اإلجاابت الصحيحة. يف مرحلة األسئلة األكثر صعوبة 
شكل "مجل إجابة" ، لذلك جيب على الطالب حتديد اإلجابة الصحيحة ألنفسهم دون 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج  وابلتايل، أي خيارات لإلجابة.
 هذه مناسب. رة إال يف وقتها املناسبهامراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن  4 رقم السابقرابع ال اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل ، توجد هذه مناسب.  عن طريق التنوع يف مستوى املادة

فقرات حتتوي على مجل قصرية يتم تقدميها ابستخدام مفردات متكررة. هذه اجلمل القصرية 
ا من قبل العديد من الطالب املختلفني بشكل فردي ، مثل هي مجل يسهل تعلمه

االختالفات يف اخللفيات املدرسية. يسهل تعلم هذه اجلمل القصرية من قبل األطفال الذين 
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أن تراعي الفروق الفردية  وابلتايل، درسوا اللغة العربية أو الذين مل يدرسوا اللغة العربية مطلًقا.
 هذه مناسب. طريق التنوع يف مستوى املادةبني الدارسني يف القدرات عن 

5 

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه عن  5 رقم السابقرابع ال اجلدول من
هذه مناسب.  وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

مهم جًدا يستخدم إلكمال حيتوي نص القراءة يف هذا الفصل على مادة حول األلوان. هذا 
أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه وبشكل  وابلتايل، االتصال اليومي.

 هذه مناسب. سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

6 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف عن  6 رقم السابقرابع ال اجلدول من
يعرض نص القراءة يف هذا الفصل عادًة مفردات متكررة يف هذه مناسب.  تدريس اللغات

كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتعليم اللغة ، ألن التكرار النفسي يسهل على الطالب التذكر. 
ابإلضافة إىل ذلك ، فإن الفقرة األوىل يف نص القراءة هذا هي تكرار للمادة يف الفصل 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ، وابلتايل لطالب بتذكر الدروس السابقة.السابق مما يسمح ل
 هذه مناسب. ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عن  7 رقم السابقرابع ال اجلدول من
هذا الفصل ، يف نص القراءة يف هذه غري مناسب.  وممارستهااللغة عليها عن طريق تعلم 

أن هتيء  وابلتايل، ال توجد مشاكل ميكن للطالب التغلب عليها عند تعلم اللغة وممارستها.
هذه  غري  وممارستهااللغة املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم 

 مناسب.
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8 

استخدام  أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه علىعن  8 رقم السابقرابع ال اجلدول من
تتعرف مادة القراءة يف هذه مناسب.  ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية

هذا الفصل على "األلوان". هذه املادة هي مادة عامة أو ميكن استخدامها من قبل الطالب 
أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  وابلتايل، يف مواقف االتصال الشفوي واملكتوب.

 هذه مناسب. ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية استخدام
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 5اجلدول 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس اخلامس 
 كما يلي:  89-87حتت املوضوع "العنوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
غري  املوضوع "العنوان"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اتن أن 1
للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار 

 .اروما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
مراحل نضج الدارسني، حبيث تتناسب وتدرج 

 .رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

   

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف  4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اليومي والضرورياللغوي احليوي 

   

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة  6
 .يف تدريس اللغات
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أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    اجلملة 
 

1 

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اأن تنعن  1 رقم السابقامس اخل اجلدول من
مييز نص هذه مناسب.  ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

يف هذا الفصل ، القراءة هذا ابلفعل ما جيب تقدميه للشباب والكبار. ألنه يف نص القراءة 
توجد مجل قصرية ميكن أن يتعلمها طالب الصف السابع الصغار ، وهذه اجلمل عبارة 
عن مجل قصرية يتم تقدميها ابستخدام مفردات متكررة. من وجهة نظر نفسية ، فإن تكرار 
املفردات جيعل من السهل على الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي 

 رية مناسبة لتقدميها إىل طالب الصف السابع  الذين يتعلمون اللغة العربية.أيًضا مجلة قص
سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما اأن تن وابلتايل،

 هذه مناسب. اريقدم للصغار وما يقدم للكب

2 

ميول واهتمامات أن تراعي املادة الفروق بني عن  2 رقم السابق خلامسا اجلدول من
مادة القراءة املعروضة يف هذا الفصل تدور هذه مناسب.  واغراض الدارسني من تعلم اللغة

حول "العنوان". هذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة العربية للصف 
 ويتهم.السابع . من احتياجات الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية شرح األشياء املتعلقة هب
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 أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات واغراض الدارسني من تعلم اللغة وابلتايل،
 هذه مناسب.

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  عن 3  رقم السابقامس اخل اجلدول من
هذه  رة إال يف وقتها املناسبهاتتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

نص القراءة املقدم يتوافق مع مرحلة نضج الطالب الحتوائه على مجل قصرية. مناسب. 
يف كل فصل يبدأ بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات ، هذه املفردات اليت سيستمر 
استخدامها ملهارات أخرى. مث يكون مترين القراءة يف هذا الفصل مناسًبا لتقدميه خبطة 

حل االستعداد لفهم الطالب ، وهي من السهل إىل األصعب. ابدئ ذي واضحة وفًقا ملرا
بدء ، حيتوي التمرين املقدم على األمر "اخرت واحدة من أنسب اإلجاابت". يف هذا التمرين 
، جيب على الطالب قراءة النص مث تذكر النص الذي متت قراءته. مث يتم إعطاء الطالب 

اإلجابة ، لذلك عليهم فقط اختيار واحدة من أكثر متارين مت تقدمي إجاابهتم يف خيارات 
اإلجاابت الصحيحة. يف مرحلة األسئلة األكثر صعوبة ، يكون نوع السؤال التدرييب يف 
شكل "مجل إجابة" ، لذلك جيب على الطالب حتديد اإلجابة الصحيحة ألنفسهم دون 

ة واضحة تتناسب وتدرج أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خط وابلتايل، أي خيارات لإلجابة.
 هذه مناسب. رة إال يف وقتها املناسبهامراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن  4 رقم السابقامس اخل اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل ، توجد هذه مناسب.  عن طريق التنوع يف مستوى املادة

ات حتتوي على مجل قصرية يتم تقدميها ابستخدام مفردات متكررة. هذه اجلمل القصرية فقر 
هي مجل يسهل تعلمها من قبل العديد من الطالب ابختالف األفراد ، مثل االختالفات 
يف اخللفيات املدرسية. يسهل تعلم هذه اجلمل القصرية من قبل األطفال الذين درسوا اللغة 
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أن تراعي الفروق الفردية بني  وابلتايل، يدرسوا اللغة العربية مطلًقا.العربية أو الذين مل 
 هذه مناسب. الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

5 

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي عن  5 رقم السابقامس اخل اجلدول من
هذه  احليوي اليومي والضروريمتكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي 

حيتوي نص القراءة يف هذا الفصل على مواد تتعلق ابلعناوين واهلوية الذاتية. هذا مناسب. 
أن حتقق املادة اللدارس نوعا من  وابلتايل، مهم جًدا يستخدم إلكمال االتصال اليومي.

 اليومي والضرورياإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي 
 هذه مناسب.

6 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف عن  6 رقم السابقامس اخل اجلدول من
يعرض نص القراءة يف هذا الفصل املفردات اليت تتكرر يف هذه مناسب.  تدريس اللغات

الطالب التذكر. كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتعليم اللغة ، ألن التكرار النفسي يسهل على 
ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلمل املوجودة يف نص القراءة هي تكرارات للمادة يف الفصل 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء ، وابلتايل السابق واليت تتيح للطالب تذكر الدروس السابقة.
 هذه مناسب. الطرق الفعالة يف تدريس اللغات

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول عن  7 رقم السابقامس اخل اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل هذه مناسب.  وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

هناك استخدام األرقام. سيكون استخدام هذه األرقام مشكلة جيب على الطالب التغلب 
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ما للدارس مشكلة حياول أن هتيء املادة دائ وابلتايل، عليها عند تعلم اللغة وممارستها.
 هذه مناسب. وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

8 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على عن  8 رقم السابقامس اخل اجلدول من
مادة القراءة يف هذه مناسب.  استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية

واهلوية". هذه املادة هي مادة عامة أو ميكن استخدامها هذا الفصل تتعرف على "العنوان 
أن تتيح  وابلتايل، من قبل الطالب يف مواقف االتصال الشفوي والكتايب ، وخاصة األرقام.

 املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
 هذه مناسب.
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 6اجلدول 

احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس السادس حتليل 
 كما يلي:  107-104حتت املوضوع "بييت" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
غري  املوضوع "بييت"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اتن أن 1
يقدم للصغار للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما 

 .اروما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 .رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

   

الفردية بني الدارسني يف أن تراعي الفروق  4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اللغوي احليوي اليومي والضروري

   

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة  6
 .يف تدريس اللغات

   



65 
 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    اجلملة 
 

1 

اخلصائص النفسية والثقافية سب املادة اأن تنعن  1 رقم السابق سادسال اجلدول من
مييز نص هذه مناسب.  ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

القراءة هذا ابلفعل ما جيب تقدميه للشباب والكبار. ألنه يف نص القراءة يف هذا الفصل ، 
قصرية . هذه اجلمل عبارة عن مجل 7توجد مجل قصرية ميكن أن يتعلمها طالب الصف 

يتم تقدميها ابستخدام مفردات متكررة. من وجهة نظر نفسية ، فإن تكرار املفردات جيعل 
من السهل على الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي أيًضا مجلة قصرية 

أن  وابلتايل، مناسبة لتقدميها إىل طالب الصف السابع  الذين يتعلمون اللغة العربية.
اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار  سب املادةاتن

 هذه مناسب. اروما يقدم للكب

2 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات عن  2 رقم السابق سادسال اجلدول من
مادة القراءة املعروضة يف هذا الفصل تدور هذه مناسب.  واغراض الدارسني من تعلم اللغة

حول "املنزل". هذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة العربية للصف 
السابع. من احتياجات الطالب لتعلم اللغة العربية بعد تعلم األشياء املتعلقة ابملدرسة 
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الفروق بني ميول واهتمامات واغراض أن تراعي املادة  وابلتايل، األشياء املتعلقة مبنازهلم.
 هذه مناسب. الدارسني من تعلم اللغة

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  عن 3  رقم السابقسادس ال اجلدول من
هذه  رة إال يف وقتها املناسبهاتتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

مرحلة نضج الطالب الحتوائه على مجل قصرية. نص القراءة املقدم يتوافق مع مناسب. 
يف كل فصل يبدأ بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات ، هذه املفردات اليت سيستمر 
استخدامها ملهارات أخرى. مث يكون مترين القراءة يف هذا الفصل مناسًبا لتقدميه خبطة 

إىل األصعب. ابدئ ذي واضحة وفًقا ملراحل االستعداد لفهم الطالب ، وهي من السهل 
بدء ، فإن التمارين املقدمة هي "االختيار من متعدد". يف هذا التمرين ، جيب على الطالب 
قراءة النص مث تذكر النص الذي متت قراءته. مث يتم إعطاء الطالب متارين مت تقدمي إجاابهتم 

صحيحة. يف يف خيارات اإلجابة ، لذلك عليهم فقط اختيار واحدة من أكثر اإلجاابت ال
مرحلة األسئلة األكثر صعوبة ، يكون نوع السؤال التدرييب يف شكل "مجل إجابة" ، لذلك 

 وابلتايل، جيب على الطالب حتديد اإلجابة الصحيحة ألنفسهم دون أي خيارات لإلجابة.
أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 هذه مناسب. رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف عن  4 رقم السابقسادس ال اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل هذه مناسب.  القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

ة. هذه اجلمل ، توجد فقرات حتتوي على مجل قصرية يتم تقدميها ابستخدام مفردات متكرر 
القصرية هي مجل يسهل تعلمها من قبل العديد من الطالب ابختالف األفراد ، مثل 
االختالفات يف اخللفيات املدرسية. يسهل تعلم هذه اجلمل القصرية من قبل األطفال الذين 
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لفردية أن تراعي الفروق ا وابلتايل، درسوا اللغة العربية أو الذين مل يدرسوا اللغة العربية مطلًقا.
 هذه مناسب. بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

5 

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي عن  5 رقم السابقسادس ال اجلدول من
هذه  متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

الفصل على مادة عن املنزل ، أي ما هي الغرف يف حيتوي نص القراءة يف هذا مناسب. 
أن حتقق املادة اللدارس  وابلتايل، املنزل. هذا مهم جًدا يستخدم إلكمال االتصال اليومي.

نوعا من اإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي 
 هذه مناسب. والضروري

6 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف عن  6 رقم السابقسادس ال اجلدول من
يعرض نص القراءة يف هذا الفصل املفردات اليت تتكرر يف هذه مناسب.  تدريس اللغات

كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتعليم اللغة ، ألن التكرار النفسي يسهل على الطالب التذكر. 
القراءة هي تكرارات للمادة يف الفصل  ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلمل املوجودة يف نص
أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء ، وابلتايل السابق واليت تتيح للطالب تذكر الدروس السابقة.

 هذه مناسب. الطرق الفعالة يف تدريس اللغات

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول عن  7 رقم السابقسادس ال اجلدول من
يف نصوص القراءة يف هذا هذه مناسب.  وممارستهااللغة تعلم  التغلب عليها عن طريق

الباب استعمال خرب مقدم ومبتدى مأخور. سيكون استخدام بنية اجلملة هذه مشكلة 
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أن هتيء املادة دائما  وابلتايل، جيب على الطالب التغلب عليها عند تعلم اللغة وممارستها.
 هذه مناسب. وممارستهااللغة للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم 

8 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على عن  8 رقم السابقسادس ال اجلدول من
تتعرف مادة هذه مناسب.  استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية

الفصل على "املنزل والغرف املوجودة فيه". هذه املادة هي مادة عامة أو القراءة يف هذا 
 ميكن استخدامها من قبل الطالب يف مواقف االتصال الشفوي والكتايب ، وخاصة األرقام.

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال  وابلتايل،
 هذه مناسب. حقيقية شفوية وحتريرية
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 7اجلدول 

القراءة يف الدرس السابع  حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة
 كما يلي:  126-124حتت املوضوع "من يومياة األسرة" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
" من يومياة األسرة "املوضوع  غري  

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

اخلصائص النفسية والثقافية سب املادة اتن أن 1
للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار 

 .اروما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 .رة إال يف وقتها املناسبهااملال تقدم 

   

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف  4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

   

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اللغوي احليوي اليومي والضروري

   

املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة أن تصاغ  6
 .يف تدريس اللغات
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أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    اجلملة 
 

1 

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اأن تنعن  1 رقم السابق سابعال اجلدول من
مييز نص هذه مناسب.  ارللدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

القراءة هذا ابلفعل ما جيب تقدميه للشباب والكبار. ألنه يف نص القراءة يف هذا الفصل ، 
الفصل السابق ألن هذا هو الفصل األخري. حتتوي اجلمل يف الفقرة توجد مجل أطول من 

على مفردات متكررة. من وجهة نظر نفسية ، فإن تكرار املفردات جيعل من السهل على 
الطالب تذكرها. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلملة هي أيًضا مجلة مناسبة لتقدميها إىل 

سب املادة اخلصائص اأن تن وابلتايل، ربية.طالب الصف السابع  الذين يتعلمون اللغة الع
هذه  ارالنفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم للصغار وما يقدم للكب

 مناسب.

2 

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات عن  2 رقم السابق سابعال اجلدول من
مادة القراءة املعروضة يف هذا الفصل تدور هذه مناسب.  واغراض الدارسني من تعلم اللغة

حول "أفراد األسرة". هذا يتوافق مع االهتمامات وامليول واألهداف لتعلم اللغة العربية 
للصف السابع . من احتياجات الطالب لتعلم اللغة العربية األشخاص يف منازهلم ، أي 
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اهتمامات واغراض الدارسني من أن تراعي املادة الفروق بني ميول و  وابلتايل، أفراد األسرة.
 هذه مناسب. تعلم اللغة

3 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  عن 3  رقم السابقسابع ال اجلدول من
هذه  رة إال يف وقتها املناسبهاتتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

الطالب. يف كل فصل يبدأ نص القراءة املقدم يتوافق مع مرحلة نضج بعضها مناسب. 
بتعلم املفردات اليت حتتوي على مفردات ، هذه املفردات اليت سيستمر استخدامها ملهارات 
أخرى. ومع ذلك ، فإن متارين القراءة املعروضة يف هذا الفصل ال تتفق مع خطة التعلم 

ن من السهل املناسبة ألهنا ال تتفق مع مراحل االستعداد لفهم الطالب ، واليت جيب أن تكو 
إىل األصعب. يف هذا الفصل ، التمرين األول املقدم هو أسئلة وأجوبة. يف هذا التمرين ، 
جيب على الطالب تقدمي إجاابت بناًء على ذكرايهتم دون مساعدة اختيارات اإلجابة. مث 
يف التمرين الثاين ، هناك أسئلة اختيار صحيحة أو خاطئة. يف هذا التمرين ، جيب على 

ب قراءة النص مث تذكر النص الذي متت قراءته. مث يتم إعطاء الطالب متارين مت تقدمي الطال
إجاابهتم ، لذلك عليهم فقط اختيار واحدة من أكثر اإلجاابت الصحيحة. نوعا األسئلة 
معكوسان ، جيب تقدمي األسئلة من السهل إىل األكثر صعوبة ، وليس من الصعب إىل 

بع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل أن يتتا وابلتايل، األسهل.
 هذه  بعضها مناسب. رة إال يف وقتها املناسبهانضج الدارسني، حبيث ال تقدم امل

4 

أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن  4 رقم السابقسابع ال اجلدول من
القراءة يف هذا الفصل ، توجد يف نص هذه مناسب.  عن طريق التنوع يف مستوى املادة

فقرات حتتوي على مجل يتم عرضها ابستخدام مفردات متكررة. اجلملة عبارة عن مجلة 
يسهل تعلمها من قبل العديد من الطالب املختلفني بشكل فردي ، مثل االختالفات يف 
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غة اخللفيات املدرسية. يسهل تعلم هذه اجلمل القصرية من قبل األطفال الذين درسوا الل
أن تراعي الفروق الفردية بني  وابلتايل، العربية أو الذين مل يدرسوا اللغة العربية مطلًقا.

 هذه مناسب. الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة

5 

أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي عن  5 رقم السابقسابع ال اجلدول من
هذه  عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروريمتكنه وبشكل سريع من إمتام 

حيتوي نص القراءة يف هذا الفصل على مواد حول أفراد األسرة وما يفعلونه. هذا مناسب. 
أن حتقق املادة اللدارس نوعا من  وابلتايل، مهم جًدا يستخدم إلكمال االتصال اليومي.

 صال اللغوي احليوي اليومي والضرورياإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االت
 هذه مناسب.

6 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف عن  6 رقم السابقسابع ال اجلدول من
يعرض نص القراءة يف هذا الفصل املفردات اليت تتكرر يف هذه مناسب.  تدريس اللغات

النفسي يسهل على الطالب التذكر. كل فقرة. هذه طريقة فعالة لتعليم اللغة ، ألن التكرار 
ابإلضافة إىل ذلك ، فإن اجلمل املوجودة يف نص القراءة هي تكرارات للمادة يف الفصل 

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء ، وابلتايل السابق واليت تتيح للطالب تذكر الدروس السابقة.
 هذه مناسب. الطرق الفعالة يف تدريس اللغات

7 

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عن  7 رقم سابقالسابع ال اجلدول من
يف نص القراءة يف هذا الفصل هناك هذه مناسب.  وممارستهااللغة عليها عن طريق تعلم 

استخدام األفعال. سيكون استخدام بنية اجلملة هذه مشكلة جيب على الطالب التغلب 
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أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  وابلتايل، عليها عند تعلم اللغة وممارستها.
 هذه مناسب. وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

8 

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام عن  8 رقم السابقسابع ال اجلدول من
تتناول مادة القراءة يف هذا هذه مناسب.  ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية

الفصل "أفراد األسرة وماذا يفعلون". هذه املادة هي مادة عامة أو ميكن استخدامها من 
أن تتيح  وابلتايل، قبل الطالب يف مواقف االتصال الشفوي والكتايب ، وخاصة األرقام.

 املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
 هذه مناسب.

 

دروس اللغة  كتاب القراءة يف مهارة مواد على ثقافيةال األسس يقتطب -2
 العربية

 الباحثة تبحث، الكتاب هذا يف قراءةال مهارة تعليم مواد عن املضمون حتليل يف
 :منها معايري على اإلرشادات ابستخدام البحث

 .أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية -أ
املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على أن تعكس  -ب

 .اختالفهم
ات ئأن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البي -ج

 .املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددة
أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي  -د

 .يعيش فيه
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احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل  أن تقدم املادة املستوى -ه
 .وتتلخ املعنوي

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني  -و
 .ومستواهم التعليمي

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية أو ضد الثقافات  -ز
 .األخرى

 

 1اجلدول 

رة القراءة يف الدرس األول حتت حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مها
 كما يلي:  11-9املوضوع "التعريف ابلنفس" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
غري  املوضوع "التعاروف ابلنفس"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

االهتمامات الثقافية والفكرية تعكس املادة  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
ات املختلفة و الثقافات ئمن الدارسني من البي

 .الفرعية املتعددة
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يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تقدم أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

   

يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب أن  6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    اجلملة 
 

1 

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية عن  1 رقم السابق األول اجلدول من
يف الفصل األول من نص قراءة، يبدأ بتحية: "السالم عليكم ورمحة هذه مناسب.  والعاملية

هللا وبركاته". هذه اجلملة هي مثال للثقافة العربية واإلسالمية اليت تستخدم دائًما يف أي 
 وابلتايل، ي مكان. التحية شيء شائع يف مجيع أحناء العامل )يف اجملال الدويل(.وقت ويف أ

 هذه مناسب. أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية

2 

أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق ولاأل اجلدول من
، حيتوي نص القراءة على املوضوع يف الفصل األول هذه مناسب. للمتعلمني على اختالفهم

ب ، مثل موضوع الثقايف املختار الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات واهتمامات الطال
 7، ألنه يف الصف. فق مع االهتمامات الفكرية للطالب، والذي يتوا"تعالروف ابلنفس"ال
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 أنفسهم. مث يف نص القراءة هذا ، يستخدم نص يف البداية تطلب منهم معرفة كيفية تقدمي
، وهي إندونيسيا ، على سبيل املثال توافق مع الثقافة األصلية للطالبالتقدمي الذايت امسًا ي

 أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم وابلتايل، ".ِحْلِية  "
 هذه مناسب.

3 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من عن  3  رقم السابقول األ اجلدول من
يف نص القراءة  هذه مناسب. ات املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددةئالدارسني من البي

" و "فوزان" و "عزام" و ة  ي  لْ هلذا الفصل األول هناك استخدام أمساء شخصيات مثل "حِ 
"رفيدة". هذه األمساء أتيت من اللغة العربية ولكن مت تكييف استخدامها مع  و "حممود"

" وراء االسم ، مثل الثقافة يف إندونيسيا. عادة يف اللغة العربية يكون استخدام اسم "حممود
، ألن حممود اسم شائع يف اللغة العربية. وابملثل مع عزام ، عادة ما يستخدم "حممود كامل"
، ال ميكن استخدام هذه مثل "عزام التميمي". ومع ذلك، يف إندونيسيااء اسم عزام أمس

هو ثقافة  "ِحْلي ة "األمساء سوى كلمة واحدة. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن استخدام اسم 
تسمية يف إندونيسيا. يوضح هذا أن نص القراءة يف هذا الفصل األول حيتوي على عناصر 

أن تتنوع  وابلتايل، ، وهي إندونيسيا.عية للطالبيتكيف مع الثقافة الفر ثقافية خمتلفة و 
ات املختلفة و الثقافات الفرعية ئاملادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البي

 هذه مناسب. املتعددة

4 

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر عن  4 رقم السابقول األ اجلدول من
استخدام مجلة التحية: "السالم عليكم  هذه مناسب. يف إطار العصر الذي يعيش فيه

ورمحة هللا وبركاته" يعين الدعاء لآلخرين ليكونوا آمنني وينالوا الربكات. وهذا مثال يعكس 
 وابلتايل، .أن حياة العرب حضارية ، ألهنم حيافظون على القيم اإلنسانية وحيرتمون اآلخرين
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هذه  تحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيهأن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب امل
 مناسب.

5 

أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج عن  5 رقم السابقول األ اجلدول من
إن استخدام مجلة التحية "السالم عليكم  هذه مناسب. حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

آمنني وينالوا الربكات. التحية هي إحدى ورمحة هللا وبركاته" يعين الدعاء لآلخرين ليكونوا 
الثقافات العربية اإلسالمية الدولية اليت تستخدم دائًما يف كل مرة تقابل فيها شخًصا ما. 
من هذا ، ميكن للطالب الذين يتعلمون تطبيق التحية يف كل مرة أيتون فيها إىل شخص 

ادة املستوى احلسي من الثقافة أن تقدم امل وابلتايل، ما ، وهذا يدل على السلوك األخالقي.
 هذه مناسب. مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عن  6 رقم السابقول األ اجلدول من
العناصر الثقافية الواردة يف نص القراءة  هذه مناسب. عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

املبكر مثل استخدام مجل التحية واستخدام األمساء العربية اليت مت تكييفها مع هلذا الفصل 
الثقافة اإلندونيسية. احملتوى الثقايف مناسب لتدريسه لطالب الصف السابع الذين ترتاوح 

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب  وابلتايل، عاًما. 13و  12أعمارهم بني 
 هذه مناسب. هم التعليميعمر الدارسني ومستوا

7 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابقول األ اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب الثقافة العربية والثقافات  هذه مناسب. أو ضد الثقافات األخرى
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متعصبة أن تتجنب إصدار أحكام  وابلتايل، األخرى يف نص القراءة هلذا الفصل املبكر.
 هذه مناسب. للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى

 2اجلدول 
حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثاين حتت 

 كما يلي:  32-29املوضوع "التعريف ابلعاملني يف املدرسة" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
" التعريف ابلعاملني يف املدرسة ضوع "املو  غري  

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
ات املختلفة و الثقافات ئالدارسني من البيمن 

 .الفرعية املتعددة

   

يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

   

الثقايف ابملستوى الذي يناسب يقدم احملتوى أن   6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي
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تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    اجلملة 
1 

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية عن  1 رقم السابق ثاينال اجلدول من
ويف قراءة نص الفصل الثاين يف القراءات استخدام أمساء "شليح" و هذه مناسب.  والعاملية

"نفيسة" و "عمر" و "خالص" و "فاطمة". وهذه األمساء هي أمساء شخصيات مشهورة 
يف اإلسالم والعامل مثل "عمر" وهو اسم مشابه لصحابة الرسول. و "فاطمة" مثل اسم جنل 

أن تعرب  وابلتايل، ق واسع يف ثقافة التسمية العربية.النيب حبيث يستخدم االسم على نطا
 هذه مناسب. املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية

2 

أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق ثاينال اجلدول من
القراءة على املوضوع يف الفصل الثاين ، حيتوي نص  هذه مناسب. للمتعلمني على اختالفهم

املختار الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات واهتمامات الطالب ، مثل موضوع 
يف املدرسة". ألنه يف الفصل األول تعلم الطالب كيفية تقدمي أنفسهم حىت يعرفوا  نيملا"الع

أن وظيفتهم هي "الطالب" ، فإن الطالب التاليني حيتاجون إىل دروس حول الوظائف 
أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني  وابلتايل، خرى يف املدرسة.األ

 هذه مناسب. على اختالفهم

3 
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أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من عن  3  رقم السابق ثاينال اجلدول من
نص القراءة يف هذه مناسب.  ات املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددةئالدارسني من البي

هلذا الفصل الثاين توجد مجل مثل "هو من ابندونغ" و "هو من سورااباي". يف كلتا اجلملتني 
يوجد اسم املدينة يف إندونيسيا. يوضح هذا أنه يف الفصل الثاين من نص القراءات ، ختتلف 

ن تتنوع أ وابلتايل، املادة وتتكيف مع البيئة والبنية الفرعية للمتعلمني ، وهي إندونيسيا.
ات املختلفة و الثقافات الفرعية ئاملادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البي

 هذه مناسب. املتعددة

4 

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر عن  4 رقم السابقثاين ال اجلدول من
احلياة ال يوجد نص قراءة يعكس هذه غري مناسب.  يف إطار العصر الذي يعيش فيه

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر  وابلتايل، احلضارية للعرب.
 هذه غري  مناسب. الذي يعيش فيه

5 

أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج عن  5 رقم السابق ثاينال اجلدول من
ص القراءة هلذا الفصل الثاين ، يف نهذه غري مناسب.  حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

أن تقدم املادة املستوى احلسي  وابلتايل، ال يوجد حمتوى ثقايف ي ظهر التحليل األخالقي.
 هذه غري مناسب. من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 
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يناسب أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي عن  6 رقم السابقثاين ال اجلدول من
العناصر الثقافية اليت حيتويها نص القراءة هذه مناسب.  عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

هلذا الفصل الثاين ، مثل استخدام األمساء املشتقة من اللغة العربية. احملتوى الثقايف مناسب 
أن  وابلتايل، عاًما. 12/13لتقدميه لطالب الصف السابع  الذين ترتاوح أعمارهم بني 

هذه  قدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليميي
 مناسب.

7 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابقثاين ال اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب للثقافة العربية أو الثقافات هذه مناسب.  أو ضد الثقافات األخرى

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة  وابلتايل، لقراءة هلذا الفصل املبكر.األخرى يف نص ا
 هذه مناسب. للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى

 3اجلدول 
حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثالث 

 كما يلي:  51-48حتت املوضوع "املرافق واألدوات املدرسية" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
"املرافق واألدوات املدرسية"املوضوع  غري  

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية
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تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

حبيث تقابل قطاعات عريضة  تتنوع املادةأن  3
ات املختلفة و الثقافات ئمن الدارسني من البي

 .الفرعية املتعددة

   

يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

   

يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب أن   6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    اجلملة 
 

1 

واإلسالمية أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية عن  1 رقم السابق ثالثال اجلدول من
يف هذا الفصل الثالث من نص قراءة القراءات ، ال يوجد حمتوى هذه غري مناسب.  والعاملية

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  وابلتايل، ي ظهر الثقافة العربية واإلسالمية يف العامل.
 هذه غري مناسب. واإلسالمية والعاملية

2 
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أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق ثالثال اجلدول من
يف هذا الفصل، حيتوي نص القراءة على احملور هذه مناسب.  للمتعلمني على اختالفهم

الثقايف املختار الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات الطالب ومهومهم ، مثل موضوع 
ة للطالب ، ألنه يف الصف السابع "األدوات املدرسة" الذي يتوافق مع االهتمامات الفكري

بعد معرفة كيفية تقدمي أنفسهم ، والتعرف على املهنة يف املدرسة ، مث حيتاج الطالب إىل 
معرفة األشياء املوجودة حول مدرستهم. مث يف نص القراءة هذا ، هناك استخدام الطرق 

ى سبيل املثال "على اليت مت تكييفها مع الثقافة األصلية للطالب ، وهي اإلندونيسية ، عل
أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني  وابلتايل، ".7جاالن سوكارنو رقم 

 هذه مناسب. على اختالفهم

3 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من عن  3  رقم السابق ثالثال اجلدول من
يف نص القراءة هذه مناسب.  املتعددةات املختلفة و الثقافات الفرعية ئالدارسني من البي

". توضح اجلملة أن نص 7هلذا الفصل ، هناك استخدام اجلملة "على جاالن سوكارنو رقم 
القراءة يف هذا الفصل متنوع ، أي أنه حيتوي على حمتوى ثقايف غري اللغة العربية ، وحتديداً 

ق مع البيئة والثقافة الفرعية للطالب الثقافة اإلندونيسية. ما هي الثقافة اإلندونيسية اليت تتواف
أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من  وابلتايل، الذين يتعلمون.

 هذه مناسب. ات املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددةئالبي

4 
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أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر عن  4 رقم السابق ثالثال اجلدول من
ال يوجد نص قراءة يعكس احلياة هذه غري مناسب.  ار العصر الذي يعيش فيهيف إط

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر  وابلتايل، احلضارية للعرب.
 هذه غري  مناسب. الذي يعيش فيه

5 

مث تتدرج أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة عن  5 رقم السابق ثالثال اجلدول من
يف نص القراءة هلذا الفصل الثالث ، هذه غري مناسب.  حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

أن تقدم املادة املستوى احلسي  وابلتايل، ال يوجد حمتوى ثقايف ي ظهر التحليل األخالقي.
 هذه غري مناسب. من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عن  6 رقم السابق ثالثال اجلدول من
العناصر الثقافية الواردة يف نص القراءة هذه مناسب.  عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

هلذا الفصل هي عناوين مت تكييفها مع الثقافة اإلندونيسية. احملتوى الثقايف مناسب لتقدميه 
أن يقدم احملتوى  وابلتايل، عاًما. 12/13ترتاوح أعمارهم بني لطالب الصف السابع الذين 

 هذه مناسب. الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

7 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابق ثالثال اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب للثقافة العربية أو الثقافات هذه مناسب.  أو ضد الثقافات األخرى
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أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة  وابلتايل، األخرى يف نص القراءة هلذا الفصل الثاين.
 هذه مناسب. للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى

 

 4اجلدول 
ت حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الرابع حت

 كما يلي:  66-63املوضوع "األلوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
غري  املوضوع "األلوان"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  أن 2
 .اختالفهمللمتعلمني على 

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
ات املختلفة و الثقافات ئمن الدارسني من البي

 .الفرعية املتعددة

   

يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث أن  5
 .حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنويتتدرج 
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يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب أن   6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    اجلملة 
 

1 

املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية أن تعرب عن  1 رقم السابقرابع ال اجلدول من
يف هذا الفصل الثالث من نص قراءة القراءات ، ال يوجد حمتوى هذه غري مناسب.  والعاملية

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  وابلتايل، ي ظهر الثقافة العربية واإلسالمية يف العامل.
 هذه غري مناسب. واإلسالمية والعاملية

2 

أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق رابعال اجلدول من
يف هذا الفصل ، حيتوي نص القراءة على هذه مناسب.  للمتعلمني على اختالفهم

موضوعات ثقافية خمتارة ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات واهتمامات الطالب ، مثل 
 االهتمامات الفكرية للطالب ، ألنه يف الصف السابع. موضوع "األلوان" الذي يتوافق مع

هذه  أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم وابلتايل،
 مناسب.

3 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من عن  3  رقم السابق رابعال اجلدول من
يف نص القراءة هذه مناسب.  الفرعية املتعددة ات املختلفة و الثقافاتئالدارسني من البي
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ماالنج". توضح اجلملة أن  1هلذا الفصل ، هناك استخدام عبارة "أول مدرسة إسالمية 
نص القراءة يف هذا الفصل متنوع ، أي أنه حيتوي على حمتوى ثقايف غري اللغة العربية ، 

اليت تتوافق مع البيئة والثقافة الفرعية  وحتديداً الثقافة اإلندونيسية. ما هي الثقافة اإلندونيسية
أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من  وابلتايل، للطالب الذين يتعلمون.

 هذه مناسب. ات املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددةئالدارسني من البي

4 

تحضر أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املعن  4 رقم السابق رابعال اجلدول من
ال يوجد نص قراءة يعكس احلياة هذه غري مناسب.  يف إطار العصر الذي يعيش فيه

احلضارية للعرب. ألن نص القراءة حيتوي فقط على العديد من اجلمل اليت حتتوي على 
أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي  وابلتايل، األمساء.

 هذه غري مناسب. يعيش فيه

5 

أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج عن  5 رقم السابقرابع ال اجلدول من
يف نص القراءة هلذا الفصل الثالث ، هذه غري مناسب.  حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

ى احلسي أن تقدم املادة املستو  وابلتايل، ال يوجد حمتوى ثقايف ي ظهر التحليل األخالقي.
 هذه غري مناسب. من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عن  6 رقم السابقرابع ال اجلدول من
العناصر الثقافية الواردة يف نص القراءة هذه مناسب.  عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

املناطق اليت مت تكييفها مع الثقافة اإلندونيسية. احملتوى الثقايف هلذا الفصل هي أمساء 
 وابلتايل، عاًما. 12/13مناسب ملنح طالب الصف السابع  الذين ترتاوح أعمارهم بني 



88 
 

هذه  أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي
 مناسب.

7 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابقرابع ال اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب للثقافة العربية أو الثقافات هذه مناسب.  أو ضد الثقافات األخرى

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة  وابلتايل، األخرى يف نص القراءة هلذا الفصل الثاين.
 هذه مناسب. للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى

 5اجلدول 
حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس اخلامس 

 كما يلي:  89-87حتت املوضوع "العنوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
غري  املوضوع "العنوان "

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
ات املختلفة و الثقافات ئمن الدارسني من البي

 .الفرعية املتعددة

   



89 
 

يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .يف إطار العصر الذي يعيش فيهاملتحضر 

   

تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

   

يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب أن   6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .ضد الثقافات األخرىالعربية أو 

   

    اجلملة 
 

1 

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية عن  1 رقم السابقامس اخل اجلدول من
يف نص قراءة القراءات ، يعكس هذا الفصل املزيد عن الثقافة هذه غري مناسب.  والعاملية

أن تعرب املادة عن  وابلتايل، وعاملي.اإلندونيسية. ال يظهر حمتوى ثقايف عريب وإسالمي 
 هذه غري مناسب. حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية

2 

أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق امساخل اجلدول من
يف هذا الفصل ، حيتوي نص القراءة على هذه مناسب.  للمتعلمني على اختالفهم

موضوعات ثقافية خمتارة ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات واهتمامات الطالب ، مثل 
موضوع "البياانت الذاتية" الذي يتوافق مع االهتمامات واالحتياجات الفكرية للطالب ، 

ة هبم والتعرف عليها. ألنه يف الصف السابع يتطلب منهم معرفة البياانت البيولوجية اخلاص
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مث يف نص القراءة هذا ، يستخدم نص التقدمي الذايت اسم املدينة الذي يتوافق مع الثقافة 
أن تعكس  وابلتايل، األصلية للطالب ، وهي إندونيسيا ، على سبيل املثال "ماالنج".

 هذه مناسب. املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم

3 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة عن  3  رقم السابق امساخل اجلدول من
يف نص القراءة هذه مناسب.  ات املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددةئمن الدارسني من البي

هلذا الفصل األويل هناك استخدام األمساء اإلقليمية مثل "ابندونغ" ، "ماالنج" ، "سورااباي". 
هي أمساء مناطق يف إندونيسيا. ابإلضافة إىل ذلك ، يف نص القراءة هذا ، هذه األمساء 

الرقم هو رقم هاتف إندونيسي. يوضح … .. 08هناك استخدام لرقم هاتف يبدأ ابلرقم 
هذا أن نص القراءة يف هذا الفصل األول حيتوي على عناصر ثقافية خمتلفة ويتكيف مع 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات  وابلتايل، يا.الثقافة الفرعية للطالب ، وهي إندونيس
 هذه مناسب. ات املختلفة و الثقافات الفرعية املتعددةئعريضة من الدارسني من البي

4 

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر عن  4 رقم السابق امساخل اجلدول من
نص قراءة يعكس احلياة ال يوجد هذه غري مناسب.  يف إطار العصر الذي يعيش فيه

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر  وابلتايل، احلضارية للعرب.
 هذه غري مناسب. الذي يعيش فيه

5 

أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث عن  5 رقم السابق امساخل اجلدول من
ال يوجد يف نص القراءة هلذا هذه غري مناسب.  تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي
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أن تقدم املادة املستوى احلسي  وابلتايل، الفصل أي حمتوى ثقايف ي ظهر التحليل األخالقي.
 هذه غري مناسب. من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 

ستوى الذي يناسب أن يقدم احملتوى الثقايف ابملعن  6 رقم السابق امساخل اجلدول من
العناصر الثقافية الواردة يف نص القراءة هذه مناسب.  عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

هلذا الفصل هي أمساء املناطق اليت مت تكييفها مع الثقافة اإلندونيسية. احملتوى الثقايف 
 ،وابلتايل عاًما. 12/13مناسب ملنح طالب الصف السابع  الذين ترتاوح أعمارهم بني 

هذه  أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي
 مناسب.

7 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابق امساخل اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب للثقافة العربية أو الثقافات هذه مناسب.  أو ضد الثقافات األخرى

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة  وابلتايل، يف نص قراءة هذا الفصل.األخرى 
 هذه مناسب. العربية أو ضد الثقافات األخرى

 6اجلدول 
حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس السادس 

 كما يلي:  107-104حتت املوضوع "بييت" يف صفة 

 التحليلنتائج  ثقاقياجلانب ال
غري  املوضوع "بييت"

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب
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تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
ات املختلفة و الثقافات ئالبيمن الدارسني من 

 .الفرعية املتعددة

   

يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

   

الذي يناسب يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى أن   6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    اجلملة 
 

1 

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية عن  1 رقم السابقسادس ال اجلدول من
يوجد يف نص القراءة هلذا الفصل استخدام أمساء هذه بعضها مناسب.  والعاملية

الشخصيات مثل "إمساعيل" ، "يوسف" ، "إبراهيم". هذه األمساء أتيت من اللغة العربية 
وهذه األمساء شائعة االستخدام من قبل املسلمني حول العامل ، ألن هذه األمساء هي نفس 
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اك أيًضا استخدام لألمساء اليت أتيت أمساء النيب. ومع ذلك ، ابإلضافة إىل هذه األمساء ، هن
من اللغة العربية ولكن مت تكييفها مع اإلندونيسية مثل "توفيق" وهي كلمة واحدة فقط. 
 يف الثقافة العربية ، عادة ما يكون الستخدام اسم توفيق اسم عائلة مثل "توفيق الرمحن".

 هذه بعضها مناسب. ية والعامليةأن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالم وابلتايل،

2 

أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق سادسال اجلدول من
يف الفصل األول ، حيتوي نص القراءة على هذه مناسب.  للمتعلمني على اختالفهم

الطالب ، مثل املوضوع الثقايف املختار الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات واهتمامات 
موضوع "املنزل" الذي يتوافق مع االهتمامات الفكرية للطالب ، ألنه أصبح أساًسا لـ 
مطالبتهم مبعرفة األشياء املتعلقة ابملنزل. مث يف نص القراءة هذا ، نصوص تتعلق ابملنازل 

بيل مثل كتابة العناوين ابستخدام الثقافة األصلية للطالب ، وابلتحديد إندونيسيا ، على س
أن تعكس املادة االهتمامات  وابلتايل، ساماريندا". 78املثال "على جاالن كاليمااي رقم 

 هذه مناسب. الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم

3 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة عن  3  رقم السابق سادسال اجلدول من
يوجد يف نص هذه مناسب.  الفرعية املتعددة ات املختلفة و الثقافاتئمن الدارسني من البي

القراءة هلذا الفصل استخدام األمساء اليت أتيت من اللغة العربية ولكن مت تكييفها مع 
اإلندونيسية مثل "توفيق" كلمة واحدة فقط. يف الثقافة العربية ، عادة ما يكون الستخدام 

إندونيسيا ، ميكن استخدام  اسم توفيق اسم عائلة مثل "توفيق الرمحن". ومع ذلك ، يف
االسم بكلمة واحدة فقط. ابإلضافة إىل ذلك ، يوجد يف نص القراءة مجلة " شارع كاماليا 

ساماريندا". اجلملة هي مثال على استخدام اجلمل اليت حتتوي على ثقافة تسمية  78رقم 
ناصر العناوين يف إندونيسيا. يوضح هذا أن نص القراءة يف هذا الفصل حيتوي على ع
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أن تتنوع  وابلتايل، ثقافية خمتلفة ويتكيف مع الثقافة الفرعية للطالب ، وهي إندونيسيا.
ات املختلفة و الثقافات الفرعية ئاملادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البي

 هذه مناسب. املتعددة

4 

العريب املتحضر أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان عن  4 رقم السابق سادسال اجلدول من
ال يوجد نص قراءة يعكس احلياة هذه غري مناسب.  يف إطار العصر الذي يعيش فيه

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر  وابلتايل، .احلضارية للعرب
 هذه غري مناسب. الذي يعيش فيه

5 

املستوى احلسي من الثقافة مث أن تقدم املادة عن  5 رقم السابق سادسال اجلدول من
ال يوجد يف نص القراءة هلذا هذه غري مناسب.  تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

أن تقدم املادة املستوى احلسي  وابلتايل، الفصل أي حمتوى ثقايف ي ظهر التحليل األخالقي.
 ب.هذه غري مناس من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عن  6 رقم السابق سادسال اجلدول من
العناصر الثقافية اليت حيتويها نص القراءة هذه مناسب.  عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

هلذا الفصل الثاين ، مثل استخدام األمساء املشتقة من اللغة العربية. احملتوى الثقايف مناسب 
أن يقدم  وابلتايل، عاًما. 12/13ملنح طالب الصف السابع  الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 هذه مناسب. احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

7 
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أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابق سادسال اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب للثقافة العربية أو الثقافات هذه مناسب.  ىأو ضد الثقافات األخر 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة  وابلتايل، األخرى يف نص القراءة هلذا الفصل الثاين.
 هذه مناسب. للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى

 7اجلدول 
الدرس السابع حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف 

 كما يلي:  126-124حتت املوضوع "من يومياة األسرة" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
" من يومياة األسرة " املوضوع غري  

 مناسب
بعضها 
 مناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

الثقافية والفكرية تعكس املادة االهتمامات  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
ات املختلفة و الثقافات ئمن الدارسني من البي

 .الفرعية املتعددة

   

يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

املستوى احلسي من الثقافة مث تقدم املادة أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي
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يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب أن   6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    اجلملة 
1 

أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية عن  1 رقم السابقسابع ال اجلدول من
يوجد يف نص القراءة هلذا الفصل فقرة حتتوي على األنشطة اليت هذه مناسب.  والعاملية

عادة ما تقوم هبا العائالت بشكل يومي مثل "قراءة القرآن بعد صالة املغرب". هذا مثال 
اإلسالمية الشائعة يف مجيع أحناء العامل. املسلمون ملزمون يف أي جزء على الثقافة العربية 

ابلصالة وقراءة القرآن دائًما. وهذا يدل على أن مادة القراءة يف هذا الفصل تعكس حمتوى 
أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  وابلتايل، الثقافة العربية اإلسالمية املعروفة يف العامل.

 هذه مناسب. والعامليةواإلسالمية 

2 

أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية عن  2 رقم السابق سابعال اجلدول من
يف الفصل األول ، حيتوي نص القراءة على هذه مناسب.  للمتعلمني على اختالفهم

 املوضوع الثقايف املختار الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا ابحتياجات واهتمامات الطالب ، مثل
موضوع "من يوميات األسرة" الذي يتوافق مع االهتمامات الفكرية للطالب ، ألنه أصبح 
أساس مطالبتهم مبعرفة األشياء املهمة ابلنسبة هلم ، املتعلقة ابألنشطة اليومية لألسرة يف 
املنزل. مث يف نص القراءة هذا ، هناك كتابة اسم املدينة ابستخدام الثقافة احمللية للطالب ، 

أن تعكس املادة االهتمامات  وابلتايل، إندونيسيا ، على سبيل املثال "ماالنج". وهي
 هذه مناسب. الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم
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3 

أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من عن  3  رقم السابق سابعال اجلدول من
يف نص القراءة هذه مناسب.  املتعددةات املختلفة و الثقافات الفرعية ئالدارسني من البي

هلذا الفصل هناك كتابة السم املدينة مثل "ماالنج". إضافة إىل كتابة اسم املستشفى 
"سيايف األنور". تشري هذه األمساء إىل وجود ثقافات متنوعة يف نص القراءة هلذا الفصل 

 وابلتايل، صلية للطالب.، وهي الثقافات العربية واإلندونيسية ، وفًقا للثقافات الفرعية األ
ات املختلفة و الثقافات ئأن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البي

 هذه مناسب. الفرعية املتعددة

4 

أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر عن  4 رقم السابق سابعال اجلدول من
نص القراءة هلذا الفصل ، هناك فقرات يف هذه مناسب.  يف إطار العصر الذي يعيش فيه

حتتوي على أنشطة عادة ما تقوم هبا العائالت بشكل يومي مثل "نقراء القرآن بعد صالة 
املغرب" و "يقراء اجلريدة". هذا مثال على ثقافة القراءة. وهذا يدل على أن الثقافة العربية 

ة اإلنسان العريب املتحضر يف أن يعكس احملتوى حيا وابلتايل، حضارية ، مثل إعالء العلم.
 هذه مناسب. إطار العصر الذي يعيش فيه

5 

أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث عن  5 رقم السابق سابعال اجلدول من
يوجد يف نص القراءة هلذا الفصل هذه مناسب.  تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

فقرات حتتوي على أنشطة مثل صالة املغرب والعشاء. الصالة عبادة واجبة جيب القيام 
هبا. ابإلضافة إىل مجل قراءة القرآن الكرمي وقراءة الصحف. هذا يدل على وجود ثقافة 

ك حنو مستوى القراءة. من هناك ميكن مالحظة أن املادة تقدم حمتوى ثقافًيا يتطور بعد ذل
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أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو  وابلتايل، التحليل األخالقي.
 هذه مناسب. املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

6 

أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب عن  6 رقم السابق سابعال اجلدول من
وي العناصر الثقافية الواردة يف نص حتتهذه مناسب.  عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

القراءة يف هذا الفصل على حمتوى ثقايف مناسب يتم تقدميه لطالب الصف السابع  الذين 
أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي  وابلتايل، عاًما. 12/13ترتاوح أعمارهم بني 

 هذه مناسب. يناسب عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

7 

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية عن  8 رقم السابق سابعال اجلدول من
ال يوجد تقييم متعصب للثقافة العربية أو الثقافات هذه مناسب.  أو ضد الثقافات األخرى

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة  وابلتايل، األخرى يف نص قراءة هذا الفصل.
 هذه مناسب. العربية أو ضد الثقافات األخرى

 

دروس اللغة  كتاب القراءة يف مهارة مواد على الرتبوية األسس تطبيق -3
 العربية

 الباحثة تبحث، الكتاب هذا يف قراءةال مهارة تعليم مواد عن املضمون حتليل يف
 :منها معايري على اإلرشادات ابستخدام البحث

 :هي جماالت عدة يف الرتبوية املبادي هذه

 .والتكامل واالستمرار التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي (أ
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 التعليمية. للمادة املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط (ب
 .وانقرائتيها التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي (ج
 .التعليمية املادة مبحتوى تتصل مبادى (د
 .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادى (ه

 

 1اجلدول 

على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس األول حتت  حتليل احملتوى
 كما يلي:  11-9املوضوع "التعريف ابلنفس" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
غري  املوضوع "التعاروف ابلنفس"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 
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1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابق األول اجلدول من
يف نصوص القراءات وممارسة القراءات هذا ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ابإلضافة إىل  الفصل األول له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل.
تمرارية أو استمرارية مع الفصول ذلك ، فإن املادة املوجودة يف هذا الفصل هلا أيًضا اس

مثل: املوضوعات كل الدروس املختلفة الدرس األول "التعارف  التالية يف هذا الكتاب.
ابلنفس"، الدرس الثاين "التعريف ابلعاملني يف املدرسة"، الدرس الثالث "املرافق واألدوات 

 املادة تنظيم مبادي ملادةا هلوابلتايل، املدرسية"، حىت الدرس األخر ومادهتا خمتلفة أيضا. 
 هذه يناسب. والتكامل واالستمرار التابع وهي التعليمية

2 

 اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابق األول اجلدول من
ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات ومتارين القريات ، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة

املبكر على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد املقدمة هي حتت سيطرة أو يف هذا الباب 
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا  :مثل إشراف التعليم.

حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي 
 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادةلتايل، واب طالبة.(، )هو صديقيت.(.

 يناسب. هذه التعلمية للمادة

3 

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي  :مثل ،يناسب هذه وانقرائتيها

عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه 
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مادة القراءات والتدرب يف هذا الباب معروضة  رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(.
 التعليمية املادة بوصوح تتصل ديمبا املادةوابلتايل، . بوضوح وميكن فهمها بسهولة

 يناسب. هذه وانقرائتيها

4 

 التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابق األول اجلدول من
ية. عليملنفس" كمادة تنص القراءة يف هذا الفصل األول حول "التعريف اب ،يناسب هذه

)السالم عليكم ورمحة هللا  :مثل املادة املقدمة مطابقة للعنوان وهو "تعرف ابلنفس".
وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان 

 املادةوابلتايل،  طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(.
  يناسب. هذه التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي

5 

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابق األول اجلدول من
حيتوي نص القراءة يف هذا الفصل على مادة "التعريف ابلنفس"  ،يناسب هذه تدريسها

 :مثل اليت قدمت بطريقة سهلة ومفهومة. وله إمكانية عالية للدراسة ألن املادة عامة.
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو 
طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو 

 يناسب. هذه تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادةوابلتايل،  صديقيت.(.
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 2اجلدول 

احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثاين حتت  حتليل
 كما يلي:  32-29املوضوع "التعريف ابلعاملني يف املدرسة" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
غري  املوضوع " التعريف ابلعاملني يف املدرسة "

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 

1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابق ثاينال اجلدول من
وممارسة القراءات هذا يف نصوص القراءات ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ويف هذا الفصل  له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل. ثاينالفصل ال
كيب اليت ر والتوجيهات. هناك أيًضا اتيف املدرسة" وشرح للضمائر  نو "العامل شرح على

". هذه التفسريات مرتبطة أو هلا عالقة منتشرح الضمري االنتماء وكلمات اتنيا "ما" و "
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، فإن املادة املوجودة ابإلضافة إىل ذلك ابملواد الواردة يف نص القراءات يف هذا الفصل الثاين.
مثل:  ا أيًضا استمرارية أو استمرارية مع الفصول التالية يف هذا الكتاب.يف هذا الفصل هل

املوضوعات كل الدروس املختلفة الدرس األول "التعارف ابلنفس"، الدرس الثاين "التعريف 
ابلعاملني يف املدرسة"، الدرس الثالث "املرافق واألدوات املدرسية"، حىت الدرس األخر 

 واالستمرار التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة هللتايل، وابومادهتا خمتلفة أيضا. 
 هذه يناسب. والتكامل

2 

 اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابق ثاينال اجلدول من
ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات ومتارين القريات ، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة
الباب املبكر على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد املقدمة هي حتت سيطرة أو  يف هذا

"امسى فاروق. أان طالب يف هذه املدرسة.  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية إشراف التعليم.
وهذا أخي، امسه صاحل. هو طالب. وهذه صديقيت، امسها فطرية. هي طالبة. تلك مدرسيت، 

فيسة. هي مدّرسة اللغة العربية. وذلك، األستاذ منصور.". هو انظر امسها األستاذة ن
 هذه التعلمية للمادة املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادةوابلتايل،  املدرسة.
 يناسب.

3 

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"امسى فاروق. أان طالب يف  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ،يناسب هذه وانقرائتيها

هذه املدرسة. وهذا أخي، امسه صاحل. هو طالب. وهذه صديقيت، امسها فطرية. هي طالبة. 
 تلك مدرسيت، امسها األستاذة نفيسة. هي مدّرسة اللغة العربية. وذلك، األستاذ منصور.".

وابلتايل، . ا الباب معروضة بوضوح وميكن فهمها بسهولةمادة القراءات والتدرب يف هذ
 يناسب. هذه وانقرائتيها التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادة
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4 

 التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"  املدرسة تعريف ابلعاملون يف نص القراءة يف هذا الفصل األول حول " ،يناسب هذه

على  ".تعريف ابلعاملون يف املدرسةية. املادة املقدمة مطابقة للعنوان وهو "عليمكمادة ت
"امسى فاروق. أان طالب يف هذه املدرسة. وهذا أخي، امسه  :سبيل املثال يف الفقرة التالية

صاحل. هو طالب. وهذه صديقيت، امسها فطرية. هي طالبة. تلك مدرسيت، امسها األستاذة 
 تتصل مبادي املادةوابلتايل، نفيسة. هي مدّرسة اللغة العربية. وذلك، األستاذ منصور.". 

  يناسب. هذه التعليمة املادة مبحتوى

5 

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابق ثاينال اجلدول من
عاملون يف تعريف ابللقراءة يف هذا الفصل على مادة "حيتوي نص ا ،يناسب هذه تدريسها
 " اليت قدمت بطريقة سهلة ومفهومة. وله إمكانية عالية للدراسة ألن املادة عامة.املدرسة

"امسى فاروق. أان طالب يف هذه املدرسة. وهذا أخي،  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية
ها امسه صاحل. هو طالب. وهذه صديقيت، امسها فطرية. هي طالبة. تلك مدرسيت، امس

 املادةوابلتايل، األستاذة نفيسة. هي مدّرسة اللغة العربية. وذلك، األستاذ منصور.". 
 يناسب. هذه تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي

 

 

 3اجلدول 



105 
 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثالث حتت 
 كما يلي:  51-48املدرسية" يف صفة املوضوع "املرافق واألدوات 

 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
غري  املوضوع " املرافق واألدوات املدرسية "

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 

1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابقثالث ال اجلدول من
وممارسة القراءات هذا يف نصوص القراءات ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ويف هذا  له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل. ثالثالفصل ال
. هناك أيًضا وصف املكان و صفةوشرح لل "املرافق واألدوات املدرسية"الفصل شرح على 

". هذه التفسريات مرتبطة أو هلا عالقة أينوكلمات اتنيا "مبتدأ  وخرب كيب اليت تشرح ر ات
، فإن املادة ابإلضافة إىل ذلك .لثنص القراءات يف هذا الفصل الثا ابملواد الواردة يف

 املوجودة يف هذا الفصل هلا أيًضا استمرارية أو استمرارية مع الفصول التالية يف هذا الكتاب.
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الدرس األول "التعارف ابلنفس"، الدرس الثاين  مثل: املوضوعات كل الدروس املختلفة
"التعريف ابلعاملني يف املدرسة"، الدرس الثالث "املرافق واألدوات املدرسية"، حىت الدرس 

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة هلوابلتايل، األخر ومادهتا خمتلفة أيضا. 
 هذه يناسب. والتكامل واالستمرار

2 

 اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابق ثالثال اجلدول من
ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات ومتارين القريات ، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة

يف هذا الباب املبكر على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد املقدمة هي حتت سيطرة أو 
"هذه حقيبيت. حقيبيت مجيلة. احلقيبة  :سبيل املثال يف الفقرة التاليةعلى  إشراف التعليم.

على املكتب. وهذا مصلى املدرسة. هو بني املكتبة والفصل. هو صغري ونظيف ومجيل.". 
 يناسب. هذه التعلمية للمادة املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادةوابلتايل، 

3 

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابقثالث ال اجلدول من
"هذه حقيبيت. حقيبيت مجيلة.  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ،يناسب هذه وانقرائتيها

احلقيبة على املكتب. وهذا مصلى املدرسة. هو بني املكتبة والفصل. هو صغري ونظيف 
الباب معروضة بوضوح وميكن فهمها مادة القراءات والتدرب يف هذا ومجيل.". 

 يناسب. هذه وانقرائتيها التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادةوابلتايل، . بسهولة

4 

 التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابقثالث ال اجلدول من
ية. عليمكمادة ت  األدوات املدرسية"نص القراءة يف هذا الفصل األول حول " ،يناسب هذه

 :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ".األدوات املدرسيةاملادة املقدمة مطابقة للعنوان وهو "
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"هذه حقيبيت. حقيبيت مجيلة. احلقيبة على املكتب. وهذا مصلى املدرسة. هو بني املكتبة 
 التعليمة دةاملا مبحتوى تتصل مبادي املادةوابلتايل، والفصل. هو صغري ونظيف ومجيل.". 

  يناسب. هذه

5 

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابقثالث ال اجلدول من
عاملون يف تعريف ابللقراءة يف هذا الفصل على مادة "حيتوي نص ا ،يناسب هذه تدريسها
 عامة." اليت قدمت بطريقة سهلة ومفهومة. وله إمكانية عالية للدراسة ألن املادة املدرسة

"هذه حقيبيت. حقيبيت مجيلة. احلقيبة على املكتب.  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية
 املادةوابلتايل، وهذا مصلى املدرسة. هو بني املكتبة والفصل. هو صغري ونظيف ومجيل.". 

 يناسب. هذه تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي

 

 

 

 

 

 

 4اجلدول 

مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الرابع حتت  حتليل احملتوى على
 كما يلي:  66-63املوضوع "األلوان" يف صفة 
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 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
غري  املوضوع " األلوان "

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 

 

1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابق رابعال اجلدول من
وممارسة القراءات هذا يف نصوص القراءات ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ويف هذا الفصل  له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل. رابعالفصل ال
أشكال مفردات األلوان وأمثلة هناك أيًضا مهارة الرتكيب اليت تشرح . " األلوان"شرح على 

. هذه التفسريات مرتبطة أو هلا عالقة ابملواد ؤنثوم ذّكرمل امللونة يف شكل معلى اجل
، فإن املادة املوجودة يف ابإلضافة إىل ذلك .لرابعنص القراءات يف هذا الفصل ا الواردة يف

مثل:  هذا الكتاب. هذا الفصل هلا أيًضا استمرارية أو استمرارية مع الفصول التالية يف
املوضوعات كل الدروس املختلفة الدرس األول "التعارف ابلنفس"، الدرس الثاين "التعريف 



109 
 

ابلعاملني يف املدرسة"، الدرس الثالث "املرافق واألدوات املدرسية"، حىت الدرس األخر 
 واالستمرار تابعال وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة هلوابلتايل، ومادهتا خمتلفة أيضا. 

 هذه يناسب. والتكامل

2 

 اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابق رابعال اجلدول من
ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات ومتارين القريات ، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة

املقدمة هي حتت سيطرة أو يف هذا الباب املبكر على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد 
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية إشراف التعليم.

مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق 
 اجلوانب ةمعاجل عند الرتبوية الضوابط املادةوابلتايل، ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.". 

 يناسب. هذه التعلمية للمادة املختلفة

3 

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ،يناسب هذه وانقرائتيها

على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق 
مادة القراءات والتدرب يف هذا الباب معروضة بوضوح ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.". 

 هذه وانقرائتيها يةالتعليم املادة بوصوح تتصل مبادي املادةوابلتايل، . وميكن فهمها بسهولة
 يناسب.

4 

 التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابق رابعال اجلدول من
ية. املادة عليمكمادة ت  األلوان "نص القراءة يف هذا الفصل األول حول " ،يناسب هذه
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"أنظر إىل أقالم  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ".األلواناملقدمة مطابقة للعنوان وهو "
الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى 

 مبحتوى تتصل مبادي املادةوابلتايل، وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.". 
  يناسب. هذه التعليمة املادة

5 

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابق رابعال اجلدول من
" اليت قدمت األلولنلقراءة يف هذا الفصل على مادة "حيتوي نص ا ،يناسب هذه تدريسها

على سبيل املثال يف  بطريقة سهلة ومفهومة. وله إمكانية عالية للدراسة ألن املادة عامة.
"هذه حقيبيت. حقيبيت مجيلة. احلقيبة على املكتب. وهذا مصلى املدرسة.  :الفقرة التالية

 مبناسبة تتصل مبادي املادةوابلتايل، هو بني املكتبة والفصل. هو صغري ونظيف ومجيل.". 
 يناسب. هذه تدريسها وإمكانية املادة

 

 

 

 

 5اجلدول 

درس اخلامس حتت حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف ال
 كما يلي:  89-87املوضوع "العنوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
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غري  املوضوع "العنوان"
 املناسب

بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 

 

1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابق امساخل اجلدول من
وممارسة القراءات هذا يف نصوص القراءات ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ويف هذا  له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل. امسالفصل اخل
هناك أيًضا مهارة الرتكيب . 10-1وشرح على األرقام  "العنوان"على هناك مفردات الفصل 

-1إلضافة إىل شرح لألرقام من " ابكلميت "كم" و "مالسؤال مستخدما  اليت تشرح مجلة ا
نص القراءات يف هذا الفصل  . هذه التفسريات مرتبطة أو هلا عالقة ابملواد الواردة يف100

، فإن املادة املوجودة يف هذا الفصل هلا أيًضا استمرارية أو ابإلضافة إىل ذلك .خلامسا
مثل: املوضوعات كل الدروس املختلفة  استمرارية مع الفصول التالية يف هذا الكتاب.

الدرس األول "التعارف ابلنفس"، الدرس اخلامس "التعريف ابلعاملني يف املدرسة"، الدرس 
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 هلوابلتايل، الثالث "املرافق واألدوات املدرسية"، حىت الدرس األخر ومادهتا خمتلفة أيضا. 
 هذه يناسب. والتكامل ارواالستمر  التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة

2 

 معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابق امساخل اجلدول من
ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات ، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة اجلوانب

على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد املقدمة هي  امسارين القريات يف هذا الباب اخلومت
"امسى عزّام حممد. هاذه  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية حتت سيطرة أو إشراف التعليم.

. أان 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم 
. عنوان 1مية احلكومية ماالنج طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة اإلسال

وابلتايل، .". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7مدرسيت شارع ابندونج رقم 
 يناسب. هذه التعلمية للمادة املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة

3 

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابق امساخل اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت.  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ،يناسب هذه وانقرائتيها

. أان طالب يف 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم 
. عنوان مدرسيت شارع 1الفصل السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

لتدرب مادة القراءات وا.". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7ابندونج رقم 
 بوصوح تتصل مبادي املادةوابلتايل، . يف هذا الباب معروضة بوضوح وميكن فهمها بسهولة

 يناسب. هذه وانقرائتيها التعليمية املادة

4 
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 التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابق امساخل اجلدول من
ية. املادة عليمكمادة ت  العنوان"نص القراءة يف هذا الفصل األول حول " ،يناسب هذه

"امسى عزّام  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ".العنواناملقدمة مطابقة للعنوان وهو "
ماالنج. رقم حمموىل  4حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم 

. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية 08123456789
( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1احلكومية ماالنج 

  يناسب. هذه التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادةوابلتايل، .". 0587087

5 

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابق امساخل اجلدول من
" اليت قدمت العنوانلقراءة يف هذا الفصل على مادة "حيتوي نص ا ،يناسب هذه تدريسها

على سبيل املثال يف  املادة عامة.بطريقة سهلة ومفهومة. وله إمكانية عالية للدراسة ألن 
ماالنج.  4"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم  :الفقرة التالية
. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة 08123456789رقم حمموىل 

ورقم التلفون ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادةوابلتايل، .". 0587087( 0341)

 يناسب. هذه

 6اجلدول 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس السادس حتت 
 كما يلي:  107-104املوضوع "بييت" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
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غري  املوضوع "بييت"
 املناسب

بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 

 

1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابقسادس ال اجلدول من
وممارسة القراءات هذا يف نصوص القراءات ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ويف هذا الفصل  له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل. رابعالفصل ال
رح مجلة السؤال اليت تشهناك أيًضا مهارة الرتكيب غرف وحمتوايهتا. على هناك مفردات 

. هذه و"من" وهناك شرح خرب مقدم ومبتدأ مؤخر" و "ماذا" ملنمستخدما كلميت "
 .لسادسنص القراءات يف هذا الفصل ا الواردة يف التفسريات مرتبطة أو هلا عالقة ابملواد

، فإن املادة املوجودة يف هذا الفصل هلا أيًضا استمرارية أو استمرارية مع ابإلضافة إىل ذلك
مثل: املوضوعات كل الدروس املختلفة الدرس األول  الفصول التالية يف هذا الكتاب.

 يف املدرسة"، الدرس الثالث "املرافق "التعارف ابلنفس"، الدرس السادس "التعريف ابلعاملني
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 مبادي املادة هلوابلتايل، واألدوات املدرسية"، حىت الدرس األخر ومادهتا خمتلفة أيضا. 
 هذه يناسب. والتكامل واالستمرار التابع وهي التعليمية املادة تنظيم

2 

 معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابقسادس ال اجلدول من
ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات ، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة اجلوانب

على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد املقدمة هي  سادسارين القريات يف هذا الباب الومت
"يف الطابق العلوّي شرفة  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية حتت سيطرة أو إشراف التعليم.

وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، 
ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف 

ة وغرفة الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكر 
 اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادةوابلتايل، األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". 

 يناسب. هذه التعلمية للمادة املختلفة

3 

 املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابقسادس ال اجلدول من
"يف الطابق العلوّي  :التاليةعلى سبيل املثال يف الفقرة  ،يناسب هذه وانقرائتيها التعليمية

شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي 
إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير 
 ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة

مادة القراءات والتدرب يف هذا الباب املذاكرة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". 
 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي املادةوابلتايل، . معروضة بوضوح وميكن فهمها بسهولة

 يناسب. هذه وانقرائتيها
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4 

 املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابق سادسال اجلدول من
ية. املادة عليمكمادة ت  بييت"نص القراءة يف هذا الفصل األول حول " ،يناسب هذه التعليمة

"يف الطابق العلوّي  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ".بييتاملقدمة مطابقة للعنوان وهو "
شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي 
إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير 
ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة 

 مبحتوى تتصل مبادي املادةوابلتايل، ة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". املذاكر 
  يناسب. هذه التعليمة املادة

5 

 املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابقسادس ال اجلدول من
" اليت بييتلقراءة يف هذا الفصل على مادة "حيتوي نص ا ،يناسب هذه تدريسها وإمكانية

على سبيل  بطريقة سهلة ومفهومة. وله إمكانية عالية للدراسة ألن املادة عامة. قدمت
"يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل  :املثال يف الفقرة التالية

ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة 
ل وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. ومنظمة. فيها خزانة وسروا

منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". 
 يناسب. هذه تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادةوابلتايل، 

 7اجلدول 

تعليم مهارة القراءة يف الدرس السابع حتت حتليل احملتوى على مادة القراءة يف 
 كما يلي:  126-124املوضوع "من يومياة األسرة" يف صفة 
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 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
غري  املوضوع "من يومياة األسرة"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
    مجلة 

1 

 وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة عن 1 رقم السابق سابعال اجلدول من
وممارسة القراءات هذا يف نصوص القراءات ، هذه يناسب والتكامل واالستمرار التابع

ويف هذا الفصل  له تكامل أو عالقة تكميلية مع مهارة أخرى يف هذا الفصل. رابعالفصل ال
ومية وسرح على تغيري "من يومّيات األسرة" يعن مفردات عن أنشطة اليعلى هناك مفردات 

رح مجلة السؤال اليت تشهناك أيًضا مهارة الرتكيب الكلمة ومفردات عن أفراد األسرة. 
. هذه التفسريات مرتبطة أو هلا عالقة وهناك شرح فعل مضارع"ماذا" مستخدما كلميت 
، فإن املادة ابإلضافة إىل ذلك .لسابعنص القراءات يف هذا الفصل ا ابملواد الواردة يف

 املوجودة يف هذا الفصل هلا أيًضا استمرارية أو استمرارية مع الفصول التالية يف هذا الكتاب.
مثل: املوضوعات كل الدروس املختلفة الدرس األول "التعارف ابلنفس"، الدرس الثاين 
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"التعريف ابلعاملني يف املدرسة"، الدرس الثالث "املرافق واألدوات املدرسية"، حىت الدرس 
 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي املادة هلوابلتايل، مادهتا خمتلفة أيضا. األخر و 

 هذه يناسب. والتكامل واالستمرار

2 

 اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط املادة عن 2 رقم السابق سابعال اجلدول من
رين القريات ومتا ال حتتوي اجلمل يف نصوص القراءات، يناسب هذه التعلمية للمادة املختلفة

على أي مادة خاطئة أو منحرفة. املواد املقدمة هي حتت سيطرة أو سابع يف هذا الباب ال
"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية إشراف التعليم.

وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي 
على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة 

 املادةوابلتايل، العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة.". 
 يناسب. هذه التعلمية للمادة املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط

3 

 املادة بوصوح تتصل مبادي املادة عن 3 رقم السابق سابعال ا اجلدول من
"كل يوم، حنن جنلس  :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ،يناسب هذه وانقرائتيها التعليمية

يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. 
هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. 

مادة ". وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة.
 املادةوابلتايل، . القراءات والتدرب يف هذا الباب معروضة بوضوح وميكن فهمها بسهولة

 يناسب. هذه وانقرائتيها التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي

4 
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 التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادة عن 4 رقم السابق سابعال اجلدول من
ية. عليمكمادة ت  من يومّيات األسرة"نص القراءة يف هذا الفصل األول حول " ،يناسب هذه

 :على سبيل املثال يف الفقرة التالية ".من يومّيات األسرةاملادة املقدمة مطابقة للعنوان وهو "
"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف 
املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، 
حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. 

  يناسب. هذه التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي املادةوابلتايل، ". وأيب يقرأ اجلريدة.

5 

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادة عن 5 رقم السابق سابعال اجلدول من
" من يوميّات األسرةلقراءة يف هذا الفصل على مادة "حيتوي نص ا ،يناسب هذه تدريسها

على سبيل  إمكانية عالية للدراسة ألن املادة عامة.اليت قدمت بطريقة سهلة ومفهومة. وله 
"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي  :املثال يف الفقرة التالية

تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد 
الة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد ص

 وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي املادةوابلتايل، غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة.". 
 يناسب. هذه تدريسها

 

دروس اللغة  كتاب القراءة يف مهارة مواد على اللغوية األسس تطبيق -4
 العربية

، الكتاب هذا يف قراءةال مهارة تعليم مواد عن املضمون حتليل يف
 :منها معايري على اإلرشادات ابستخدام البحث الباحثة تبحث

 :هي جماالت عدة يف الرتبوية املبادي هذه



120 
 

 اجلانب اللغوي

 . أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا .1
 .أن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة .2
والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )مجع الضمائر  أن تراعي الدقة .3

  مثال(
لوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أي تقدم اللغة أأن تكون اللغة املقدمة لغة م .4

 . صحيحة يف بنائها وتراكيبها
 .أن تبين املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها .5
 من خالل الكلمات واجلمل ذات أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت .6

 . املعين
 . أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها .7
 . أن تعتين ابلرمز والصوت لكل حرف .8
 . أن تبدأ املادة ابلكلمات واجلمل وليس ابحلروف .9

 .أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية .10
 . أن تعتمد املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال .11
 . ملادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدامأن تتجنب ا .12
 . أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه .13
 . أن أتخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا .14
 . أن هتتم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم .15

 1اجلدول 

األول حتت  حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس
 :كما يلي  11-9املوضوع "التعريف ابلنفس" يف صفة 
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 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
غري  املوضوع "التعاروف ابلنفس"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من

   

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
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 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
 

1 

 لغة العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(،  :مثل ،يناسب هذه هلا

)وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، 
اجلملة . متكررة مجلةحيتوي على عدة  ءةنص القرا هذا يف )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(.

ة املستخدمة يف اللغات الرمسية مثل التعليم وكتابة هي الفصحى العربية ، وهي اللغة العربي
 مجلة األمر: القراءة الكتب واملراسالت وحنو ذلك. ابإلضافة إىل ذلك ، يوجد يف تدريبات

تستخدم "اخرت أصح األجوبة وفقا لنص القراءة السابق!" و"امإل الفراغ بضمري مناسب!". 
خدم أسئلة ممارسة القراءات أيًضا الفصحى كلتا اجلملتني أيًضا اللغة العربية الفصحى. تست

ال تستخدم النصوص ومتارين  العربية ، وهي لغة عربية رمسية ووفًقا ملعايري األمم املتحدة.
القراءات يف هذا الفصل األول اللغة العربية العامية ، وهي اللغة العربية املستخدمة يومًيا يف 

 .يناسب هذه هلا لغة العربية الفصحى اللغة املادة دتعتم أن احملادثة العربية العامة. وابلتايل،

2 
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 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان  :مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي 
حيتوي نص القراءات ومتارين حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

: " السالم . مثل مجلةالقراءات يف هذا الفصل املبكر على مجيع املفردات واجلمل املألوفة
هذه الكلمات واجلمل عليكم ورمحة هللا وبركاته!"، وكلمات: " طالب" و"صديق" و"اسم". 

هي كلمات ومجل معروفة جيًدا أو غالًبا ما تستخدم يف الكتابة بشكل عام. يف نص 
وممارسة القراءات يف هذا الفصل املبكر ، ال توجد مجل أو كلمات اندرًا ما تستخدم أو 

شائعة  مفردات قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة،  مألوفة. وابلتايلغري
 .يناسب هذه

3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم  :مثل ،يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، 
)هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

مثل استخدام الضمائر يف  إن نص القراءات يف هذا الفصل األول صحيح ودقيق جزئًيا.
ومع ذلك، يف النصوص  ين القراءات املناسبة وفًقا لقواعد القوايد املعمول هبا.النصوص ومتار 

يف السطر "رفيدة"  والتمارين هناك أيًضا كلمات ال تتطابق مع القواعد الصحيحة ، وهي:
ابإلضافة إىل  يف السطر اخلامس من نص القراءات.، و"قانتة" الثالث من نص القراءات

انضم إىل اجلزء  .7ورقم   2رقم )أ(  أسئلة املمارسة اجلزء ذلك ، اخلطأ موجود أيًضا يف
يكمن اخلطأ يف كتابة اسم املرأة بشكل غري صحيح  .4ورقم  3من التمرين على الرقم  )ب(
يف الواقع ، ال  يف نص وممارسة القراءات ، االسم ابستخدام تنوين يف هناية الكلمة. متاًما.
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 الدقة تراعي املادة هل صم غري متزوج. وابلتايل،ينبغي استخدام تنوين ألن الكلمة عا
 .يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسالمة

4 

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابق األول اجلدول من
 :مثل ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو 
طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو 

م لغة مجيعها تستخد و تدريبات القراءة يف الفصل األول من نصوص القراءات صديقيت.(.
املفردات " طالب" و"صديق" و"اسم".  طبيعية وليست مصطنعة وهي املفردات مثل:

موجودة يف القاموس العريب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نص القراءات ي عرض أيًضا يف اهليكل 
 تكون املادة وابلتايل،. سمالصحيح ، أي ابستخدام رقم اإلمساعية ، أي اجلمل اليت تبدأ إب

 تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة
 .يناسب هذه وتراكيبيها

5 

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي  :مثل ،يناسب والتعليمها هذه

عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه 
، حيتوي هذا الفصل األول على يف نص القراءاترفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

مفهوم اللغة بشكل عام هو أنه ميكن  مادة تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها.
يوجد يف نص القراءات يف هذا الفصل مادة حول مقدمة  استخدامها للتواصل الشفهي.

 ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة ذاتية قصرية ميكن تطبيقها للتواصل الشفهي. وابلتايل،
 .يناسب والتعليمها هذه اللغة
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6 

 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة  :مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت

هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. 
حيتوي هذا )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

ءة أي ، يف نص القرا الفصل األول يف قراءات النش على مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت.
 تعاجل املادة وابلتايل، ، الكلمات املختارة الستخدامها يف النص مناسبة من حيث معناها.

 .يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة

7 

 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي  :مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها

عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه 
يف نص القراءات ومترين القراءات يف الفصل رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

وتكوين الكلمات ألهنا واردة يف استقامة املهرة يف هذا األول ، ال تناقش املادة التهجئة 
 .يناسبغري   هذه وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة وابلتايل، الفصل األول.

8 

 حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(،  :مثل ،يناسب بعض  هذه

)وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، 
يف نص القراءات من هذا السورة املبكرة بعض عالمات )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

يف السطر الثالث "رفيدة"  وهي: طئ.)الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة وبعضها خا
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ابإلضافة إىل ذلك ،  يف السطر اخلامس من نص القراءات.، و"قانتة" من نص القراءات
من  )ب(انضم إىل اجلزء  .7ورقم   2رقم )أ( اخلطأ موجود أيًضا يف أسئلة املمارسة اجلزء 

 غري صحيح متاًما.يكمن اخلطأ يف كتابة اسم املرأة بشكل  .4ورقم  3التمرين على الرقم 
يف الواقع ، ال ينبغي  يف نص وممارسة القراءات ، االسم ابستخدام تنوين يف هناية الكلمة.

 لكل والصوت ابلرمز تعين املادة استخدام تنوين ألن الكلمة عاصم غري متزوج. وابلتايل،
 .يناسب بعض هذه حرف

 

9 

 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي  :مثل ،يناسب هذه ابحلروف

عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه 
ة يف نص القراءات هذا ، يبدأ كل شيء ابلكلمرفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

 ، وهناك مبتدى وخربانية.ي ابستخدام رقم اإلمسية، أ

ال شيء يبدأ بعبارة : "السالم" و"أان" و"أنت" و"هو" و"هذه". مثل البدء ابلكلمة
 .يناسب هذه ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة، أو حرف. وابلتايل

10 

 هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا  :مثل ،يناسب

حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي 
ث يف نص القراءات هذا ، يتم تقدمي املادة بلغة سهلة الفهم حبيطالبة.(، )هو صديقيت.(. 
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 تعاجل املادة ال تسمح ابالشتقاق أو التفسري اخلاطئ بسبب التفسريات اجلديدة. وابلتايل،
 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة

11 

 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي  :مثل ،يناسب هذه االستعمال

عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه 
يف نص القراءات هذا ، يتم تقدمي املادة ابستخدام رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

احلال يف مجلة "آان طالب" ، فإن املبتدى يف  كما هو  مجل امسية تبدأ مببتدى ويتبعها خرب.
عدد اإلمساعيلية على  شكل اسم ضامر "آان" ويقال إنه يف شكل اسم ، أي "طالب".

 على املادة تعتمد املادة شكل مبتدى وخرب هيكل مألوف وشائع االستخدام. وابلتايل،
 .يناسب هذه االستعمال الشائعة الرتكيب

12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(،  :مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة

)أان طالب، امسي عزام.(، )وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، 
ال توجد قواعد غامضة  امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، )هي طالبة.(، )هو صديقيت.

 تتجنب املادة وصعبة الفهم واندراً ما تستخدم يف قراءات انش يف هذا الفصل. وابلتايل،
 .يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة

13 

 التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(،  :مثل ،يناسب هذه عليه
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)وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، 
حيتوي هذا الباب يف نص القراءات على أتليف أو مادة )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(. 

ابلنفس" الذي حيتوي على مادة للتعريف ابلنفس  تعليمية مطابقة لعنوان الباب "تعارف
 يربز املادة ابإلضافة إىل ذلك ، فإن التدرب أيًضا يتوافق مع املادة. وابلتايل، إبجياز.

 .يناسب هذه عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب

14 

 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(،  :مثل ،يناسب هذه الكبري

)وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، 
حيتوي هذا النص على الكلمات الوظيفية الصحيحة.كما  )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(.

اجلملة الوظيفية يف هذا النص  أجاب "هذا طالب". يف مجلة السؤال "من هذا؟" الذي
 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة موجودة ابلفعل يف شكل مجلة استفهام. وابلتايل،

 .يناسب هذه الكبري

15 

 إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابق األول اجلدول من
)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته!(، )أان طالب، امسي عزام.(،  :مثل ،يناسب هذه التنغيم

)وهذا حممود.(، )هو طالب.(، )هو صديقي.(. )أان طالبة، امسي حلية.(، )وهذه رفيدة.(، 
يف نص القريات هذا ، عالمات الرتقيم املوجودة صحيحة.  )هي طالبة.(، )هو صديقيت.(.

بعد كلمة "آان طالب" ت عطى فاصلة. لذلك . : " أان طالب، امسي عزام"كما يف اجلملة
 من الرتقيم بعالمة هتتام املادة هناك عالمة على أنه جيب عليك التوقف للحظة. وابلتايل،

 .يناسب هذه التنغيم إظهار أجل
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 2اجلدول 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الثاين حتت 
 كما يلي:  32-29"التعريف ابلعاملني يف املدرسة" يف صفة املوضوع 

 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
غري  املوضوع "التعاروف ابلنفس"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من
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 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
   

 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
1 
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 لغة العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابقثاين ال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك،  :مثل ،يناسب هذه هلا

السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها 
السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه 

 هذا يفادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج." السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خ
اجلملة هي الفصحى العربية ، وهي اللغة العربية . متكررة مجلةحيتوي على عدة  ءةنص القرا

املستخدمة يف اللغات الرمسية مثل التعليم وكتابة الكتب واملراسالت وحنو ذلك. ابإلضافة 
رت أصح األجوبة وفقا لنص القراءة "اخ مجلة األمر: القراءة إىل ذلك ، يوجد يف تدريبات

تستخدم كلتا اجلملتني أيًضا اللغة العربية الفصحى.  أجب وفقا لنص القراءة!"السابق!" و"
تستخدم أسئلة ممارسة القراءات أيًضا الفصحى العربية ، وهي لغة عربية رمسية ووفًقا ملعايري 

ا الفصل األول اللغة العربية ال تستخدم النصوص ومتارين القراءات يف هذ األمم املتحدة.
 تعتمد أن العامية ، وهي اللغة العربية املستخدمة يومًيا يف احملادثة العربية العامة. وابلتايل،

 .يناسب هذه هلا لغة العربية الفصحى اللغة املادة

 .يناسب هذه هلا لغة العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن

2 

 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني  :مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه 
السائق امسه السّيد حفيظ. السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. 

انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. 
حيتوي نص القراءات ومتارين القراءات يف هذا الفصل املبكر على مجيع . هي من بندونج."

هذه الكلمات واجلمل هي  ولد.لإلشارة إىل ال "لسيد"ا مثال، املفردات واجلمل املألوفة.
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سة كلمات ومجل معروفة جيًدا أو غالًبا ما تستخدم يف الكتابة بشكل عام. يف نص وممار 
، ال توجد مجل أو كلمات اندرًا ما تستخدم أو غري مألوفة. ثاينالقراءات يف هذا الفصل ال

 .يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة، وابلتايل

3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر!  :مثل ،يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة 
وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. يف املكتبة. 

السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. 
إن نص القراءات يف هذا الفصل األول . وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج."

ام الضمائر يف النصوص ومتارين القراءات املناسبة وفًقا مثل استخد صحيح ودقيق جزئًيا.
ومع ذلك، يف النصوص والتمارين هناك أيًضا كلمات ال تتطابق  لقواعد القوايد املعمول هبا.

و"فطمة"  يف الفقرة األوىلو"نفيسة"  ة""فطري :كتابة الكلمات  مع القواعد الصحيحة ، وهي
يف النص االسم  واخلطأ يف كتابة اسم امرأة غري صحيح. و"نبيلة" و"السيد" يف الفقرة الثاين.

هي غري ألن تنوين والواقع أنه ال ينبغي استخدام ال يف هناية الكلمة. تنوينابستخدام ال
، على تنوينيد" يف هناية السطر تستخدم ال، فإن كلمة "السابإلضافة إىل ذلك منصرف.

 وابلتايل، ".الخدم يف بداية الكلمة "تست ألهنا تنوينغم من أنه ال ينبغي استخدام الالر 
 الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل
 .يناسب بعض هذه (مثال

4 

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابق ثاينال اجلدول من
 :مثل ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست
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"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي 
موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك 

السّيد مسعود. هو من سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه 
يف الفصل األول من نصوص . سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج."

مجيعها تستخدم لغة طبيعية وليست مصطنعة وهي املفردات  و تدريبات القراءة القراءات
املفردات موجودة يف القاموس العريب. ابإلضافة إىل ". مكتبة" و"موظّفة" و""ابئعة مثل:
 اللغة تكون املادة وابلتايل، .ت ي عرض أيًضا يف اهليكل الصحيح، فإن نص القراءاذلك

 تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية مألوقة لغة املقدمة
 .يناسب هذه وتراكيبيها

5 

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابقثاين ال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة.  :مثل ،يناسب والتعليمها هذه

وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، 
امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. 

يف . عود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج."امسه السّيد مس
نص القراءات ، حيتوي هذا الفصل األول على مادة تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة 

يوجد يوجد  مفهوم اللغة بشكل عام هو أنه ميكن استخدامها للتواصل الشفهي. وتعلمها.
العمل توجد بشكل عام يف كل مدرسة ، لذلك  يف نص القراءة يف هذا الفصل مادة حول

 تصور على تبىن املادة وابلتايل، ميكن ابلتأكيد تطبيق نص القراءة هذا على ذكر العمل.
 .يناسب والتعليمها هذه اللغة ملفهوم واضح

6 
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 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد  :مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت

عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. 
وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق 

امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك  امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب.
يف قراءات النش على  ثاينحيتوي هذا الفصل ال خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج.".

، الكلمات املختارة الستخدامها يف أي يف نص القراءة مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت.
 الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة وابلتايل، النص مناسبة من حيث معناها.

 .يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من

7 

 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه  :مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها

موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي 
وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! 
ذلك بّواب. امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من 

ش املادة ، ال تناقثاينل الالقراءات يف هذا الفص تدريباتيف نص القراءات و . بندونج."
  هذه وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة وابلتايل، .التهجئة وتكوين الكلمات

 .يناسبغري 

8 

 هذه حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك،  :مثل ،يناسب بعض 

السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها 
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السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه 
يف نص . ادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج."السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خ

بعض عالمات )الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة  الفصل الثاينالقراءات من هذا 
و"فطمة"  يف الفقرة األوىلو"نفيسة"  ة""فطري :كتابة الكلمات  وهي وبعضها خاطئ.

يف النص االسم  .واخلطأ يف كتابة اسم امرأة غري صحيح و"نبيلة" و"السيد" يف الفقرة الثاين.
هي غري ألن تنوين والواقع أنه ال ينبغي استخدام ال يف هناية الكلمة. تنوينابستخدام ال

، على تنوينيد" يف هناية السطر تستخدم ال، فإن كلمة "السابإلضافة إىل ذلك منصرف.
 وابلتايل، ".التستخدم يف بداية الكلمة " ألهنا تنوينغم من أنه ال ينبغي استخدام الالر 

 .يناسب بعض هذه حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة

9 

 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة.  :مثل ،يناسب هذه ابحلروف

وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. 
امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. 

 يف امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج.".
مثل  .ّية أو فعل األمرنص القراءات، يبدأ كل شيء ابلكلمة، أي ابستخدام رقم اإلمس هذا

 املادة، ال شيء يبدأ بعبارة أو حرف. وابلتايل. انظر"" و"هو" و": "اسمالبدء ابلكلمة
 .يناسب هذه ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ

 

 

. 

10 
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 هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابق ثاينال اجلدول من
ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، السّيدة "انظر!  :مثل ،يناسب

حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها السيدة 
فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه السّيد 

نص  هذا يف. مسها نبيلة. هي من بندونج."مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. ا
، يتم تقدمي املادة بلغة سهلة الفهم حبيث ال تسمح ابالشتقاق أو التفسري اخلاطئ القراءات

 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة بسبب التفسريات اجلديدة. وابلتايل،

 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة

11 

 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. مثل ،يناسب هذه االستعمال

وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، 
سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب.  امسها السيدة فاطمة. ذلك

يف . امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج."
كما   ، يتم تقدمي املادة ابستخدام مجل امسية تبدأ مببتدى ويتبعها خرب.نص القراءاتهذا 

يف شكل اسم ضامر "آان" ويقال إنه يف  هو احلال يف مجلة "آان طالب" ، فإن املبتدى
عدد اإلمساعيلية على شكل مبتدى وخرب هيكل مألوف وشائع  شكل اسم ، أي "طالب".

 .يناسب هذه االستعمال الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة االستخدام. وابلتايل،

12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني  :مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة
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املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه 
السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. 

ذلك بّواب. امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة.  انظر ايضا!
ال توجد قواعد غامضة وصعبة الفهم واندراً  الفصل نص القراءة يف هذا .هي من بندونج."

 االستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة ما تستخدم. وابلتايل،
 .يناسب هذه

13 

 التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه املدرسة. وتلك، مثل ،يناسب هذه عليه

السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. وهذه ابئعة، امسها 
سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! ذلك بّواب. امسه السيدة فاطمة. ذلك 

حيتوي . السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من بندونج."
العاملون هذا الباب يف نص القراءات على أتليف أو مادة تعليمية مطابقة لعنوان الباب "

ابإلضافة إىل  .ل املوجود دائًما يف املدرسةالعم عن  " الذي حيتوي على مادةيف املدرسة
 ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة ذلك ، فإن التدرب أيًضا يتوافق مع املادة. وابلتايل،

 .يناسب هذه عليه التدريب

14 

 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه  :مثل ،ناسببعض ي هذه الكبري

املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. 
وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه السّيد حفيظ. انظر ايضا! 

ادمة. امسها نبيلة. هي من ذلك بّواب. امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خ



138 
 

"انظروا!". اجلملة  وظيفية قليلة. كما يف مجلةحيتوي هذا النص على كلمات . بندونج."
 الكلمات أتخذ املادة . وابلتايل،الوظيفية يف هذا النص موجودة ابلفعل يف شكل مجلة األمر

 .اسببعض ين هذه الكبري اهتمام الوظيفية

15 

 إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابق ثاينال اجلدول من
"انظر! ذلك، السّيد عمر. هو أمني املكتبة يف هذه  :مثل ،يناسب بعض هذه التنغيم

املدرسة. وتلك، السّيدة حفصة. هي موظفة يف املكتبة. وهذا ابئع، امسه السّيد خالص. 
السّيد حفيظ. انظر ايضا! وهذه ابئعة، امسها السيدة فاطمة. ذلك سائق. السائق امسه 

ذلك بّواب. امسه السّيد مسعود. هو من سورااباي. وتلك خادمة. امسها نبيلة. هي من 
: "هذا ، عالمات الرتقيم املوجودة صحيحة. كما يف اجلملةنص القرياتهذا يف . بندونج."

ه . لذلك هناك عالمة على أن)،( أخي" ت عطى فاصلة بعد كلمة "هذا". أخي، امسه صاحل
جيب عليك التوقف للحظة قبل االستمرار يف قراءة اجلملة "امسه صاحل" حبيث يكون التنغيم 

 مع ذلك ، هناك أيًضا بعض الفواصل املوضوعة يف املكان اخلطأ. عند القراءة صحيًحا.
. ويف اجلملة "ذلك، السد عمر" يف الفقرة األوىل: "ذلك، األستاذ منصور" كما يف اجلملة

 غري صحيح. اسم اإلشارةكتابة الفواصل بعد و"تلك، السيدة نفيصة" يف الفقرة الثاين.  
 .يناسب بعض هذه التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة وابلتايل،

 

 

 

 

 3اجلدول 
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الدرس الثالث حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف 
 كما يلي:  51-48حتت املوضوع "املرافق واألدوات املدرسية" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
"املرافق واألدوات املدرسية  املوضوع " غري  

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من

   

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
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 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11
 .االستعمال

   

 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
 

1 

 العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابقثالث ال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. انظر! هذه  :مثل ،يناسب هذه هلا لغة

حيتوي  ءةنص القرا هذا يفيبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط." 
اجلملة هي الفصحى العربية ، وهي اللغة العربية املستخدمة يف . متكررة مجلةعلى عدة 

راسالت وحنو ذلك. ابإلضافة إىل ذلك ، اللغات الرمسية مثل التعليم وكتابة الكتب وامل
و"اخرت )ص( إذ كانت  أجب وفقا لنص القراءة!"" مجلة األمر: القراءة يوجد يف تدريبات

العبارة صحيحة، واخرت )خ( إذا كانت خاطئة وفقا لنص القراءة!" و"ترجم إىل اللغة 
صحى. تستخدم أسئلة أيًضا اللغة العربية الف تتستخدم كلتا اجلمالاإلندونيسية اجليدة!" 

 ، وهي لغة عربية رمسية ووفًقا ملعايري األمم املتحدة.ة القراءات أيًضا الفصحى العربيةممارس
ال تستخدم النصوص ومتارين القراءات يف هذا الفصل األول اللغة العربية العامية ، وهي 

العربية  اللغة املادة تعتمد أن اللغة العربية املستخدمة يومًيا يف احملادثة العربية العامة. وابلتايل،
 .يناسب هذه هلا لغة الفصحى
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2 

 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابق ثالثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل،  :مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."الفصل منّظم. انظر! هذه يبورة. السبورة على احلائط. 
 على مجيع املفردات واجلمل املألوفة. رين القراءات يف هذا الفصلحيتوي نص القراءات ومتا

هذه الكلمات واجلمل هي كلمات ومجل  "سبورة" و"بساعة" و"بفصل" و"حائط" مثال،
لقراءات يف سة امعروفة جيًدا أو غالًبا ما تستخدم يف الكتابة بشكل عام. يف نص وممار 

، ، ال توجد مجل أو كلمات اندرًا ما تستخدم أو غري مألوفة. وابلتايلثاينهذا الفصل ال
  .يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة

3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابق ثالثال اجلدول من
"هذا فصلي.  :مثل ،يناسب هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. انظر! هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. 
مثل استخدام الضمائر  إن نص القراءات يف هذا الفصل صحيح. الساعة على احلائط.".

 املادة هل وابلتايل، لقواعد القوايد املعمول هبا. يف النصوص ومتارين القراءات املناسبة وفًقا
 هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعي

 .يناسب

4 

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابق ثاثال اجلدول من
 :مثل ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. انظر! هذه يبورة. السبورة على احلائط. 



142 
 

مجيعها تستخدم  و تدريبات القراءة ةالقراءهذا نص يف  وهذه ساعة. الساعة على احلائط.".
املفردات ". سبورة" و"بواب" و""حائط لغة طبيعية وليست مصطنعة وهي املفردات مثل:

ت ي عرض أيًضا يف اهليكل موجودة يف القاموس العريب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نص القراءا
 أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة وابلتايل، .الصحيح

 .يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي

5 

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. انظر!  :مثل ،يناسب والتعليمها هذه

، ةيف نص القراء. هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."
مفهوم اللغة  على مادة تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها. حيتوي هذا الفصل

يوجد يف نص القراءات يف هذا  بشكل عام هو أنه ميكن استخدامها للتواصل الشفهي.
الفصل مواد حول األشياء اليت توجد بشكل عام يف كل مدرسة ، لذلك ميكن ابلتأكيد 

والتعليمها  اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة وابلتايل، .درسة كل يومتطبيقها يف امل
 .يناسب هذه

6 

 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل  :مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت

احلائط. وهذه ساعة. الساعة  واسع ومجيل، الفصل منّظم. انظر! هذه يبورة. السبورة على
أي يف نص  على مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت. نص القراءةحيتوي هذا . على احلائط."

 املادة وابلتايل، ، الكلمات املختارة الستخدامها يف النص مناسبة من حيث معناها.القراءة
 هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل

 .يناسب
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7 

 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. انظر!  :مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها

يف نص القراءات . هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."
 وابلتايل، .ش املادة التهجئة وتكوين الكلمات، ال تناقالقراءات يف هذا الفصل تدريباتو 

 .يناسبغري   هذه وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة

8 

 حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابق ثاثال اجلدول من
ومجيل، الفصل منّظم. انظر! هذه يبورة. "هذا فصلي. الفصل واسع  :مثل ،يناسب هذه

القراءة مجيع  هذا نصيف  السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط.".
 لكل والصوت ابلرمز تعين املادة وابلتايل،. )الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة عالمات

 .يناسب هذه حرف

9 

 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منّظم. انظر!  :مثل ،يناسب هذه ابحلروف

، ةنص القراء هذا يف. هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."
، وابلتايلال شيء يبدأ بعبارة أو حرف. االسم.  مثل البدء ابلكلمة .يبدأ كل شيء ابلكلمة

 .يناسب هذه ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة

10 

 هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منّظم. انظر! هذه يبورة. السبورة  :مثل ،يناسب
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، يتم تقدمي املادة ءةنص القرا هذا يف. احلائط." على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على
بلغة سهلة الفهم حبيث ال تسمح ابالشتقاق أو التفسري اخلاطئ بسبب التفسريات اجلديدة. 

 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة وابلتايل،
 

 

11 

 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منّظم. انظر! مثل ،يناسب هذه االستعمال

نص هذا يف . هذه سيبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."
كما هو احلال   ، يتم تقدمي املادة ابستخدام مجل امسية تبدأ مببتدى ويتبعها خرب.القراءات

" ويقال إنه يف شكل اسم هذا" اإلشارةفإن املبتدى يف شكل اسم ،  "هذا فصلييف مجلة "
عدد اإلمساعيلية على شكل مبتدى وخرب هيكل مألوف وشائع االستخدام.  ".فصلأي "

 .يناسب هذه االستعمال الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة وابلتايل،

12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل،  :مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة

. الفصل منّظم. انظر! هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."
ال توجد قواعد غامضة وصعبة الفهم واندرًا ما تستخدم.  الفصل نص القراءة يف هذا

 .يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة لتايل،واب

 التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. انظر! هذه يبورة. مثل ،يناسب هذه عليه
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حيتوي هذا الباب يف نص . وهذه ساعة. الساعة على احلائط."السبورة على احلائط. 
" الذي األدوات املدرسيةالقراءات على أتليف أو مادة تعليمية مطابقة لعنوان الباب "

ابإلضافة إىل ذلك ، فإن التدرب  .املوجود دائًما يف املدرسة سماال عن  حيتوي على مادة
 هذه عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة أيًضا يتوافق مع املادة. وابلتايل،

 .يناسب

14 

 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منّظم. انظر!  :مثل ،ناسببعض ي هذه الكبري

حيتوي هذا النص . احلائط."هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على 
"انظروا!". اجلملة الوظيفية يف هذا النص موجودة  وظيفية قليلة. كما يف مجلةعلى كلمات 

 هذه الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة . وابلتايل،ابلفعل يف شكل مجلة األمر
 .اسببعض ين

15 

 أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابق ثاثال اجلدول من
"هذا فصلي. الفصل واسع ومجيل، الفصل منظّم. مثل ،يناسب بعض هذه التنغيم إظهار

نص هذا يف . انظر! هذه يبورة. السبورة على احلائط. وهذه ساعة. الساعة على احلائط."
 املادة وابلتايل، ال توجد أخطاء يف عالمات الرتقيم. صحيحة.، عالمات الرتقيم القريات

 .يناسب بعض هذه التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام
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 4اجلدول 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس الرابع حتت 
 كما يلي:  66-63املوضوع "األلوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
"األلوان  املوضوع " غري  

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من
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 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
   

 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
 

1 
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 لغة الفصحىالعربية  اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابقرابع ال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة  :مثل ،يناسب هذه هلا

 يفأيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(." 
، وهي اللغة اجلملة هي الفصحى العربية. متكررة مجلةحيتوي على عدة  ءةنص القرا هذا

العربية املستخدمة يف اللغات الرمسية مثل التعليم وكتابة الكتب واملراسالت وحنو ذلك. 
رت األصحيح مما بني "اخ مجلة األمر: القراءة ابإلضافة إىل ذلك ، يوجد يف تدريبات

تستخدم كلتا اجلملتني أيًضا اللغة العربية  أجب وفقا لنص القراءة!"!" و"القوسني
ممارسة القراءات أيًضا الفصحى العربية ، وهي لغة عربية رمسية الفصحى. تستخدم أسئلة 
ال تستخدم النصوص ومتارين القراءات يف هذا الفصل األول  ووفًقا ملعايري األمم املتحدة.

 اللغة العربية العامية ، وهي اللغة العربية املستخدمة يومًيا يف احملادثة العربية العامة. وابلتايل،
 .يناسب هذه هلا لغة العربية الفصحى للغةا املادة تعتمد أن

2 

 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىلّ وأزرق ورمادّي وكرميي 
ى مجيع حيتوي نص القراءات ومتارين القراءات يف هذا الفصل املبكر علوأخضر وبىّن(.". 

، ال توجد مجل أو ذا الفصلسة القراءات يف ه. يف نص وممار املفردات واجلمل املألوفة
 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة، كلمات اندرًا ما تستخدم أو غري مألوفة. وابلتايل

 .يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابقرابع ال اجلدول من
"أنظر إىل  :مثل ،يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما
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أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر 
إن نص القراءات يف هذا الفصل ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.". 

ومتارين القراءات املناسبة مثل استخدام الضمائر يف النصوص  األول صحيح ودقيق جزئًيا.
ات ال ومع ذلك، يف النصوص والتمارين هناك أيًضا كلم وفًقا لقواعد القوايد املعمول هبا.

تني فإن كلمو"السّبورة ".  ""اجلمهوريّة   :كتابة الكلمات  ، وهيتتطابق مع القواعد الصحيحة
 ألهنا تنويناستخدام الغم من أنه ال ينبغي ، على الر تنوينيف هناية السطر تستخدم ال
 فيما والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل وابلتايل، ".التستخدم يف بداية الكلمة "

 .يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم

4 

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابق رابعال اجلدول من
 :مثل ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى 
و تدريبات  هذا نصيف وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.". 

" أمحرة" و""أزرق مجيعها تستخدم لغة طبيعية وليست مصطنعة وهي املفردات مثل: القراءة
ت املفردات موجودة يف القاموس العريب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نص القراءا". أسودو"

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة وابلتايل، .ي عرض أيًضا يف اهليكل الصحيح
 .يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

5 

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابقرابع ال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا  :مثل ،يناسب والتعليمها هذه

وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل 
، حيتوي على مادة تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة قراءةنص ال هذا يف وبىّن(.".
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يف هذا نص  مفهوم اللغة بشكل عام هو أنه ميكن استخدامها للتواصل الشفهي. وتعلمها.
 .ها لوانً األلوان حبيث ميكن تطبيقها ابلتأكيد يف كل مرة تذكر في عنمادة القراءة، هناك 

 .يناسب والتعليمها هذه اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة وابلتايل،

6 

 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم  :مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت

ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى  الطالب. هى على مكتب الطالب.
يف قراءات النش  ثاينحيتوي هذا الفصل ال وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.".

، الكلمات املختارة الستخدامها أي يف نص القراءة على مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت.
 الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل ملادةا وابلتايل، يف النص مناسبة من حيث معناها.

 .يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من

7 

 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب.  :مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها

أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر ألواهنا متنّوعة 
ش املادة التهجئة ، ال تناقالقراءات يف هذا الفصل تدريباتيف نص القراءات و  وبىّن(.".

غري   هذه وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة وابلتايل، .وتكوين الكلمات
 .يناسب

8 

 هذه حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة  :مثل ،يناسب بعض 
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يف  أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.".
بعض عالمات )الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة  الفصلنص القراءات من هذا 

يف هناية تني فإن كلمو"السّبورة ".  ""اجلمهوريّة   :كتابة الكلمات  وهي وبعضها خاطئ.
تستخدم يف  ألهنا تنوينغم من أنه ال ينبغي استخدام ال، على الر تنوينالسطر تستخدم ال

 .يناسب بعض هذه حرف لكل توالصو  ابلرمز تعين املادة وابلتايل، ".البداية الكلمة "

 

9 

 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا  :مثل ،يناسب هذه ابحلروف

متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر 
ّية أو نص القراءات، يبدأ كل شيء ابلكلمة، أي ابستخدام رقم اإلمس هذا يف وبىّن(.".

، ال شيء يبدأ بعبارة أو حرف. وابلتايل. انظر"" و"أانو": مثل البدء ابلكلمة .فعل األمر
 .يناسب هذه ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة

10 

 هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا  :مثل ،يناسب

 هذا يف )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.".
تسمح ابالشتقاق أو التفسري ، يتم تقدمي املادة بلغة سهلة الفهم حبيث ال ةنص القراء

 هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة اخلاطئ بسبب التفسريات اجلديدة. وابلتايل،
 .يناسب

 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة
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11 

 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابق رابعال اجلدول من
: "أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. ألواهنا مثل ،يناسب هذه االستعمال

متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر 
، يتم تقدمي املادة ابستخدام مجل امسية تبدأ مببتدى ويتبعها ةنص القراءهذا يف  وبىّن(.".

، فإن املبتدى يف شكل اسم ضامر "آان" ويقال  كما هو احلال يف مجلة "آان طالب"  خرب.
عدد اإلمساعيلية على شكل مبتدى وخرب هيكل مألوف  إنه يف شكل اسم ، أي "طالب".

 هذه االستعمال الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة وشائع االستخدام. وابلتايل،
 .يناسب

12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على  :مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة

مكتب الطالب. ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق 
 ال توجد قواعد غامضة وصعبة الفصل نص القراءة يف هذا ورمادّي وكرميي وأخضر وبىّن(.".

 الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة الفهم واندرًا ما تستخدم. وابلتايل،
 .يناسب هذه االستخدام وقليلة

13 

 التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابق رابعال اجلدول من
ألواهنا : "أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب. مثل ،يناسب هذه عليه

متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر 
على أتليف أو مادة تعليمية مطابقة لعنوان  ءةحيتوي هذا الباب يف نص القرا وبىّن(.".
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، فإن التدرب ابإلضافة إىل ذلكمفرادات عن األلوان. " الذي حيتوي على األلوانالباب "
 هذه عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة ق مع املادة. وابلتايل،أيًضا يتواف

 .يناسب

14 

 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب.  :مثل ،ناسببعض ي هذه الكبري

وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود 
"انظروا!". اجلملة  وظيفية قليلة. كما يف مجلةحيتوي هذا النص على كلمات  وبىّن(.".

 الكلمات أتخذ املادة . وابلتايل،الوظيفية يف هذا النص موجودة ابلفعل يف شكل مجلة األمر
 .اسببعض ين هذه الكبري اهتمام الوظيفية

15 

 إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابق رابعال اجلدول من
"أنظر إىل أقالم الطالب. هى على مكتب الطالب.  :مثل ،يناسب بعض هذه التنغيم

ألواهنا متنّوعة أيضا )أسود وبنفسجى وأمحر ووردّى وبرتقاىّل وأزرق ورمادّي وكرميي وأخضر 
بعض عالمات الرتقيم صحيحة وبعضها غري دقيق. مثل  ،راءةنص القهذا يف  وبىّن(.".
يف : "أنظْر أىل أقالم اجلاف." كما يف اجلملة،بة عالمة تعجب )!( بعد فعل األمرعدم كتا

هناية اجلملة جيب أن تكون هناك عالمة تعجب )!( حبيث يتم التأكيد على التنغيم عند 
 هذه التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة وابلتايل،. القراءة ويبدو وكأنه أمر

 .يناسب بعض
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 5اجلدول 

حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القراءة يف الدرس اخلامس 
 كما يلي:  89-87حتت املوضوع "العنوان" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
"العنوان  املوضوع " غري  

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من

   

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
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 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9
 .ابحلروف

   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
   

 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
 

1 

 الفصحىالعربية  اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم  :مثل ،يناسب هذه هلا لغة
. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4

ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 
. متكررة مجلةحيتوي على عدة  ءةنص القرا هذا يف.". 0587087( 0341ورقم التلفون )

، وهي اللغة العربية املستخدمة يف اللغات الرمسية مثل التعليم اجلملة هي الفصحى العربية
مجلة  القراءة وكتابة الكتب واملراسالت وحنو ذلك. ابإلضافة إىل ذلك ، يوجد يف تدريبات

تستخدم كلتا  أجب وفقا لنص القراءة!"!" و"قوسنيرت األصحيح مما بني ال"اخ األمر:
اجلملتني أيًضا اللغة العربية الفصحى. تستخدم أسئلة ممارسة القراءات أيًضا الفصحى 
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ال تستخدم النصوص ومتارين  العربية ، وهي لغة عربية رمسية ووفًقا ملعايري األمم املتحدة.
العامية ، وهي اللغة العربية املستخدمة يومًيا يف القراءات يف هذا الفصل األول اللغة العربية 

 .يناسب هذه هلا لغة العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن احملادثة العربية العامة. وابلتايل،

2 

 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
: "امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

. أان طالب يف الفصل 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4بييت شارع ابتوابرا رقم 
. عنوان مدرسيت شارع ابندونج 1السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

ات ومتارين حيتوي نص القراء.". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7رقم 
سة القراءات يف . يف نص وممار ى مجيع املفردات واجلمل املألوفةالقراءات يف هذا الفصل عل

 املادة، ، ال توجد مجل أو كلمات اندرًا ما تستخدم أو غري مألوفة. وابلتايلهذا الفصل
 .يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمد

3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام  :مثل ،يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

ماالنج. رقم حمموىل  4حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم 
. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية 08123456789

( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1احلكومية ماالنج 
مثل استخدام  هذا الفصل صحيح ودقيق جزئًيا. إن نص القراءات يف.". 0587087

، ومع ذلك الضمائر يف النصوص ومتارين القراءات املناسبة وفًقا لقواعد القوايد املعمول هبا.
مثل: "عنوان ات ال تتطابق مع القواعد الصحيحة، يف النصوص والتمارين هناك أيًضا كلم

اية احلرف تستخدم حرف يف هن ،" يف نص القراءةشارعكلمة "مدرسيت شارع ابندونج".  
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(ة احلرف جيب أن تستخدم حركات يف هناي )ِ_( العلة كسرة ألهنا موطنها  ضّمة  )    
 هل وابلتايل، ابإلضافة إىل ذلك ، هناك بعض الكلمات اليت ال يكتمل نطقها. "خرب".

 (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة
 .يناسب بعض هذه

4 

 مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
 ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية

ماالنج. رقم حمموىل  4"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم  :مثل
. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية 08123456789

( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1احلكومية ماالنج 
تستخدم لغة طبيعية وليست  مجيعها ات القراءةو تدريب هذا نصيف .". 0587087

ت املفردات موجودة يف القاموس العريب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نص القراءا. مصطنعة
 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة وابلتايل، .ي عرض أيًضا يف اهليكل الصحيح

 .يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

5 

 ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع  :مثل ،يناسب والتعليمها هذه اللغة

. أان طالب يف الفصل السابع من 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4ابتوابرا رقم 
 7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

، حيتوي على مادة قراءةنص ال هذا يف.". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون )
مفهوم اللغة بشكل عام هو أنه ميكن  تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها.

ميكن حبيث  العنوانا عنمادة يف هذا نص القراءة، هناك  استخدامها للتواصل الشفهي.
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ا والتعليمه اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة وابلتايل، .استخدامها يف احلياة اليومية
 .يناسب هذه

6 

 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابق اخلامس اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت

. أان 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم 
. عنوان 1طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

حيتوي .". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7مدرسيت شارع ابندونج رقم 
، أي يف نص القراءة  قراءات النش على مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت.يف هذا الفصل

 تعاجل املادة وابلتايل، الكلمات املختارة الستخدامها يف النص مناسبة من حيث معناها.
 .يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة

7 

 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها

. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4رقم 
ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

القراءات يف هذا  دريباتتيف نص القراءات و .". 0587087( 0341ورقم التلفون )
 اهلجاء املادة تعاجل املادة وابلتايل، .ش املادة التهجئة وتكوين الكلمات، ال تناقالفصل
 .يناسبغري   هذه وتركيبها الكلمة وحتليل

8 
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 حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
 4"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم مثل ،يناسب بعض  هذه

. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل 
ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

بعض عالمات  الفصلهذا  يف نص القراءات من.". 0587087( 0341ورقم التلفون )
مثل: "عنوان  :كتابة الكلمات  وهي )الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة وبعضها خاطئ.

اية احلرف تستخدم حرف ، يف هن" يف نص القراءةشارعكلمة "مدرسيت شارع ابندونج".  
(ة احلرف جيب أن تستخدم حركات يف هناي )ِ_( العلة كسرة ألهنا موطنها  ضّمة  )    

 املادة وابلتايل، ابإلضافة إىل ذلك ، هناك بعض الكلمات اليت ال يكتمل نطقها. "خرب".
 .يناسب بعض هذه حرف لكل والصوت ابلرمز تعين

9 

 واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا مثل ،يناسب هذه ابحلروف وليس
. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4رقم 

ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 
ت، يبدأ كل شيء ابلكلمة، نص القراءا هذا يف.". 0587087( 0341ورقم التلفون )

ال شيء يبدأ بعبارة أو حرف. . أان"و": مثل البدء ابلكلمة .ّيةأي ابستخدام رقم اإلمس
 .يناسب هذه ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة، وابلتايل

10 

 بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابق اخلامس اجلدول من
 4"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا رقم  :مثل ،يناسب هذه

. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل 
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ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 
، يتم تقدمي املادة بلغة سهلة ةقراءنص ال هذا يف.". 0587087( 0341ورقم التلفون )

 الفهم حبيث ال تسمح ابالشتقاق أو التفسري اخلاطئ بسبب التفسريات اجلديدة. وابلتايل،
 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة

11 

 الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع مثل ،يناسب هذه االستعمال الشائعة

. أان طالب يف الفصل السابع من 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4ابتوابرا رقم 
 7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

، يتم تقدمي املادة ةنص القراءهذا يف .". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون )
كما هو احلال يف مجلة "آان طالب" ، فإن   ابستخدام مجل امسية تبدأ مببتدى ويتبعها خرب.

عدد اإلمساعيلية  املبتدى يف شكل اسم ضامر "آان" ويقال إنه يف شكل اسم ، أي "طالب".
 املادة عتمدت املادة على شكل مبتدى وخرب هيكل مألوف وشائع االستخدام. وابلتايل،

 .يناسب هذه االستعمال الشائعة الرتكيب على

12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة

. أان طالب يف الفصل 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4بييت شارع ابتوابرا رقم 
. عنوان مدرسيت شارع ابندونج 1السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

ال  الفصل .". نص القراءة يف هذا0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون ) 7رقم 
 القواعد املادة تتجنب املادة توجد قواعد غامضة وصعبة الفهم واندراً ما تستخدم. وابلتايل،

 .يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة
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13 

 ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
: "امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا مثل ،يناسب هذه عليه التدريب

. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4رقم 
ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

على أتليف أو  ءةيف نص القرا حيتوي هذا الباب.". 0587087( 0341ورقم التلفون )
مفرادات عن العنوان. " الذي حيتوي على العنوانمادة تعليمية مطابقة لعنوان الباب "

 الرتكيب يربز املادة ، فإن التدرب أيًضا يتوافق مع املادة. وابلتايل،ابإلضافة إىل ذلك
 .يناسب هذه عليه التدريب ويتم املقصود

14 

 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع ابتوابرا مثل ،ناسبغري ي هذه الكبري

. أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4رقم 
ماالنج.  7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

ال توجد كلمات وظيفية مثل  يف نص القراءة هذا.". 0587087( 0341ورقم التلفون )
 الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة وابلتايل، .كلمات األوامر أو كلمات السؤال

 .اسبغري ين هذه

15 

 أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابقاخلامس  اجلدول من
"امسى عزّام حممد. هاذه بطاقيت. عنوان بييت شارع  :مثل ،يناسب بعض هذه التنغيم إظهار

. أان طالب يف الفصل السابع من 08123456789ماالنج. رقم حمموىل  4ابتوابرا رقم 
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 7. عنوان مدرسيت شارع ابندونج رقم 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج 
بعض عالمات  ،ةراءالق تدريباتيف .". 0587087( 0341ماالنج. ورقم التلفون )

 مثل عدم كتابة عالمة استفهام )؟( بعد مجلة االستفهامالرتقيم صحيحة وبعضها غري دقيق. 
 هذه التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة وابلتايل،. 10 - 9يف السؤل رقم 

 .يناسب بعض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6اجلدول 

القراءة يف الدرس السادس حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة 
 كما يلي:  107-104حتت املوضوع "بييت" يف صفة 

 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
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غري  املوضوع "بييت"
 املناسب

بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من

   

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
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 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
 

1 

 العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابقالسادس  اجلدول من
"يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل  :مثل ،يناسب هذه هلا لغة

ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة 
ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. 

وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.".  منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة
اجلملة هي الفصحى . ، مثل: "غرفة"متكررة مجلةحيتوي على عدة  ءةنص القرا هذا يف

، وهي اللغة العربية املستخدمة يف اللغات الرمسية مثل التعليم وكتابة الكتب العربية
رت "اخ مجلة األمر: اءةالقر  واملراسالت وحنو ذلك. ابإلضافة إىل ذلك ، يوجد يف تدريبات

تستخدم كلتا اجلملتني أيًضا اللغة العربية  أجب وفقا لنص القراءة!"!" و"أصّح األجوبة
الفصحى. تستخدم أسئلة ممارسة القراءات أيًضا الفصحى العربية ، وهي لغة عربية رمسية 

الفصل األول ال تستخدم النصوص ومتارين القراءات يف هذا  ووفًقا ملعايري األمم املتحدة.
 اللغة العربية العامية ، وهي اللغة العربية املستخدمة يومًيا يف احملادثة العربية العامة. وابلتايل،

 .يناسب هذه هلا لغة العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن

2 
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 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى 
الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق 

س وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة وغرفة األكل السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللو 
ى حيتوي نص القراءات ومتارين القراءات يف هذا الفصل علواملطبخ واملصلى واحلّمام.". 
. يف نص ، كما، مثل: "غرفة" ومحّام" و"مطبخ" و"مصلى"مجيع املفردات واجلمل املألوفة

رًا ما تستخدم أو غري ، ال توجد مجل أو كلمات اندسة القراءات يف هذا الفصلوممار 
 شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة، مألوفة. وابلتايل

 .يناسب

3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابقالسادس  اجلدول من
"يف الطابق  :مثل ،يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي 
إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير 
ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة 

إن نص القراءات يف هذا الفصل صحيح وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.".   املذاكرة
مثل استخدام الضمائر يف النصوص ومتارين القراءات املناسبة وفًقا لقواعد  ودقيق جزئًيا.

ات ال تتطابق مع هناك أيًضا كلم هذا نص القراءةومع ذلك، يف  القوايد املعمول هبا.
سفلي  طابقكاليمااي" و"يف البيت شارع  مثال يف هذا اجلمل: "هو يف القواعد الصحيحة، 

" يف الفقرة الثاين. "هي ليوسف، ابن علويال لطابق" يف الفقرة األول. "يف اعلوي طابقو 
يف املدينة"  معروفكبرية" يف الفقرة الرابع. "هي اتجر انجح   مائدة" و"فيها لصغريعمى ا

ال حتتوي قؤمي وصورة وساعة" يف الفقرة اخلامس. وت فاكسو  تلفونو"يف غرفة املكتب 
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ابإلضافة  الكلمات اليت حتتها خط يف هذه اجلمل على أحرف متحركة يف احلرف األخري.
، "ائدةاطئ ، أي يف اجلملة "وعلى امل، هناك أيًضا كلمات تنتهي أحرفها بسطر خإىل ذلك

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل وابلتايل، .ويكون هناية احلرف كسرة ال ضمة
 .يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

4 

 مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابقالسادس  اجلدول من
 ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية

"يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم.  :مثل
وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة 
وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس 

و  هذا نصيف وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.".  وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة
" محّام" و"غرفة ، مثل: "تستخدم لغة طبيعية وليست مصطنعة مجيعها تدريبات القراءة

املفردات موجودة يف القاموس العريب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نص و"مصلى".  "مطبخو"
 مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة وابلتايل، .ت ي عرض أيًضا يف اهليكل الصحيحالقراءا
 .يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية

5 

 ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابقالسادس  اجلدول من
"يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف مثل ،يناسب والتعليمها هذه اللغة

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

وغرفة األكل واملطبخ واملصلى  أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة
، حيتوي على مادة تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة قراءةنص ال هذا يفواحلّمام.". 
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يف هذا نص  مفهوم اللغة بشكل عام هو أنه ميكن استخدامها للتواصل الشفهي. وتعلمها.
 املادة وابلتايل، .ميكن استخدامها يف احلياة اليوميةحبيث  البييتا عنمادة القراءة، هناك 

 .يناسب والتعليمها هذه اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن

6 

 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت

شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي 
إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير 
ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة 

يف قراءات النش على  حيتوي هذا الفصلرة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". املذاك
، الكلمات املختارة الستخدامها يف أي يف نص القراءة مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت.
 الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة وابلتايل، النص مناسبة من حيث معناها.

 .يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من

7 

 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

رة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاك
ش املادة التهجئة ، ال تناقالقراءات يف هذا الفصل تدريباتيف نص القراءات و واحلّمام.". 

غري   هذه وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة وابلتايل، .وتكوين الكلمات
 .يناسب
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8 

 حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل مثل ،يناسب بعض  هذه

ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة 
ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. 

رة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاك
بعض عالمات )الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة  الفصليف نص القراءات من هذا 

كاليمااي" شارع  مثل: مثال يف هذا اجلمل: "هو يف  :كتابة الكلمات  وهي وبعضها خاطئ.
" يف الفقرة ويعلال لطابق" يف الفقرة األول. "يف اعلوي طابقو سفلي  طابقو"يف البيت 

كبرية" يف الفقرة الرابع. "هي اتجر   مائدة" و"فيها لصغريالثاين. "هي ليوسف، ابن عمى ا
وتقؤمي وصورة وساعة" يف  فاكسو  تلفونيف املدينة" و"يف غرفة املكتب  معروفانجح 

ال حتتوي الكلمات اليت حتتها خط يف هذه اجلمل على أحرف متحركة يف الفقرة اخلامس. 
اطئ ، أي ، هناك أيًضا كلمات تنتهي أحرفها بسطر خابإلضافة إىل ذلك ألخري.احلرف ا

 ابلرمز تعين املادة وابلتايل، .ويكون هناية احلرف كسرة ال ضمة، "ائدةيف اجلملة "وعلى امل
 .يناسب بعض هذه حرف لكل والصوت

9 

 واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف مثل ،يناسب هذه ابحلروف وليس

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى أيضا. منها غرفة 
 ، هناك فقرات تبدأ ابلكلمات والبعض اآلخر يبدأ ابحلروف.القراءةنص  هذا يف "واحلّمام.
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لكن ال يهم ألن اجلملة تستخدم البنية يف الطابق العلوّي شرفة".  : "مثل يف بداية اجلملة
 واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة، . وابلتايلحمخر لصحيحة ، أي خرب مقدم مبتدىا

 .يناسب هذه ابحلروف وليس

10 

 بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابقالسادس  اجلدول من
"يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف إلمساعيل  :مثل ،يناسب بعض هذه

ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة نظيفة 
ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية أيضا. 

وغرفة األكل واملطبخ واملصلى واحلّمام.".  منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة
، يتم تقدمي املادة بلغة سهلة الفهم حبيث ال تسمح ابالشتقاق أو ةنص القراء هذا يف

 بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة التفسري اخلاطئ بسبب التفسريات اجلديدة. وابلتايل،
 .يناسب بعض هذه

11 

 الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف مثل ،يناسب هذه االستعمال الشائعة

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

رة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاك
يف نص القراءات هذا ، يتم تقدمي املادة ابستخدام هياكل شائعة االستخدام واحلّمام.". 

 االستعمال الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة . وابلتايل،ى مؤخر وخرب مقدممثل مبتد
 .يناسب هذه
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12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: ""يف الطابق العلوّي شرفة وغرف مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة

النوم. وهذه الغرف إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى 
الطابق الكبري. هي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف 

السفلّي غرف كثرية أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة وغرفة األكل 
ال توجد قواعد غامضة وصعبة  الفصل واملطبخ واملصلى واحلّمام.". نص القراءة يف هذا

 الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة الفهم واندرًا ما تستخدم. وابلتايل،
 .يناسب هذه االستخدام وقليلة

13 

 ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: "يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف مثل ،يناسب هذه عليه التدريب

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

رة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاك
على أتليف أو مادة تعليمية مطابقة لعنوان  ءةحيتوي هذا الباب يف نص القراواحلّمام.". 

، فإن التدرب ابإلضافة إىل ذلكمفرادات عن الببيت. " الذي حيتوي على بيينالباب "
 هذه عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة أيًضا يتوافق مع املادة. وابلتايل،

 .يناسب

14 
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 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابقالسادس  اجلدول من
: ""يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف مثل ،ناسبغري ي هذه الكبري

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

كرة وغرفة األكل واملطبخ واملصلى أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذا 
يف نص القراءة هذا ال توجد كلمات وظيفية مثل كلمات األوامر أو كلمات واحلّمام.". 

 .اسبغري ين هذه الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة وابلتايل، .السؤال

15 

 أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابقالسادس  اجلدول من
"يف الطابق العلوّي شرفة وغرف النوم. وهذه الغرف  :مثل ،يناسب هذه التنغيم إظهار

إلمساعيل ويوسف وإبراهيم. وتلك غرفة النوم. هي إلمساعيل، ابن عمى الكبري. هي غرفة 
نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. يف الطابق السفلّي غرف كثرية 

وغرفة األكل واملطبخ واملصلى  أيضا. منها غرفة اجللوس وغرفة املكتب وغرفة املذاكرة
 بعالمة هتتام املادة وابلتايل،. عالمات الرتقيم صحيحة ،راءةالق تدريباتيف واحلّمام.". 

 .يناسب هذه التنغيم إظهار أجل من الرتقيم

 

 

 7اجلدول 
اءة يف الدرس السابع حتليل احملتوى على مادة القراءة يف تعليم مهارة القر 

 كما يلي:  126-124األسرة" يف صفة  من يومياة "حتت املوضوع
 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
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غري  املوضوع " من يومياة األسرة "
 املناسب

بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من

   

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
   

    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
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 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15

    اجلملة 
 
1 

 العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن عن 1 رقم السابقالسابع  اجلدول من
"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل.  :مثل ،يناسب هذه هلا لغة

وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. 
وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل 

، متكررة مجلةحيتوي على عدة  ءةنص القرا هذا يف. يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة."
، وهي اللغة العربية املستخدمة اجلملة هي الفصحى العربية. جيلس" و"أم"-مثل: "جلس

يف اللغات الرمسية مثل التعليم وكتابة الكتب واملراسالت وحنو ذلك. ابإلضافة إىل ذلك ، 
كانت العبارة صحيحة، واخرت )خ(   رت )ص( إذا"اخ مجلة األمر: القراءة يوجد يف تدريبات

 أجب عن األسئلة اآلتية وفقا لنص القراءة!"!" و"إذا كانت خاطئة وفقا لنص القراءة
ة القراءات أيًضا تستخدم كلتا اجلملتني أيًضا اللغة العربية الفصحى. تستخدم أسئلة ممارس

ال تستخدم النصوص  .، وهي لغة عربية رمسية ووفًقا ملعايري األمم املتحدةالفصحى العربية
، وهي اللغة العربية املستخدمة األول اللغة العربية العاميةومتارين القراءات يف هذا الفصل 

 هذه هلا لغة العربية الفصحى اللغة املادة تعتمد أن يومًيا يف احملادثة العربية العامة. وابلتايل،
 .يناسب

2 
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 األساسية اللغة على املادة تعتمد املادة عن 2 رقم السابقالسابع  اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس مثل ،يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة

وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي 
على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة 

 .". العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة
ى مجيع املفردات واجلمل حيتوي نص القراءات ومتارين القراءات يف هذا الفصل عل

سة القراءات . يف نص وممار يقرأ" و"جّد" و"أم"-جيلس" قرأ-، كما، مثل: "جلساملألوفة
 املادة، ، ال توجد مجل أو كلمات اندرًا ما تستخدم أو غري مألوفة. وابلتايليف هذا الفصل

 .يناسب شائعة هذه مفردات قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمد
3 

 والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل عن 3 رقم السابق السابع اجلدول من
"كل يوم،  :مثل ،يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما

حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان 
خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن 

. الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيلّ يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة."
مثل استخدام الضمائر يف النصوص  إن نص القراءات يف هذا الفصل صحيح ودقيق جزئًيا.

 هذا نص القراءةومع ذلك، يف  ومتارين القراءات املناسبة وفًقا لقواعد القوايد املعمول هبا.
شارع مثال يف هذا اجلمل: "هو يف ات ال تتطابق مع القواعد الصحيحة، هناك أيًضا كلم

امس ه  ح س نْي" يف الفقرة  الكِبرْي ماالنج" و"أخى  3احلكوميَِّة  الثانويَّةكاليمااي" و"يف املدرسِة 
ال حتتوي الكلمات اليت حتتها خط يف هذه " يف الفقرة الثالث. اْلِعش اءالثاين. "بعد صالِة 

ت ، هناك أيًضا كلماابإلضافة إىل ذلك اجلمل على أحرف متحركة يف احلرف األخري.
ويكون هناية احلرف كسرة ، "ماالنج مدين ةْ يف اطئ ، أي يف اجلملة "تنتهي أحرفها بسطر خ
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 لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعي املادة هل وابلتايل، .تنوينال 
 .يناسب بعض هذه (مثال الضمائر مجع)
4 

 مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة عن 4 رقم السابق السابع اجلدول من
 ،يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية

"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام  :مثل
يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة 
املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة 

تستخدم لغة طبيعية  مجيعها و تدريبات القراءة هذا نصيف . املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة."
املفردات موجودة يف و"أم".  "يقرأ" جدّ -قرأ" و"جيلس-، مثل: "جلسوليست مصطنعة

 .ت ي عرض أيًضا يف اهليكل الصحيحالقاموس العريب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نص القراءا
 تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست بيعيةط مألوقة لغة املقدمة اللغة تكون املادة وابلتايل،

 .يناسب هذه وتراكيبيها تنائها يف صحيحة اللغة
5 

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة عن 5 رقم السابق السابع اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة مثل ،يناسب والتعليمها هذه

املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد األكل. وأمي تطبخ الطعام يف 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 

 الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة.".
 وتعلمها.، حيتوي على مادة تستند إىل تصور واضح ملفهوم اللغة قراءةنص ال هذا يف

يوجد يف نص القراءة  مفهوم اللغة بشكل عام هو أنه ميكن استخدامها للتواصل الشفهي.
، لذلك جيب استخدامها دائًما يف احلياة ادة حول األنشطة اليومية للعائلةهلذا الفصل م

 .يناسب والتعليمها هذه اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىن املادة وابلتايل، .اليومية.
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6 
 اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل املادة عن 6 رقم السابق السابع اجلدول من

: "كل يوم، حنن جنلس مثل ،يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت
يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. 
هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. 

حيتوي .". وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة
، أي يف نص القراءة يف قراءات النش على مادة ت لفظ كلماهتا جبانب صويت. هذا الفصل

 تعاجل املادة وابلتايل، الكلمات املختارة الستخدامها يف النص مناسبة من حيث معناها.
 .يناسب هذه املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة

7 
 الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل املادة عن 7 رقم السابقالسابع  اجلدول من

: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة مثل ،يناسبغري  هذه وتركيبها
األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 

القراءات  تدريباتو  ةنص القراءهذا يف .". الواجب املنزيلّ يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة
 املادة تعاجل املادة وابلتايل، .ش املادة التهجئة وتكوين الكلمات، ال تناقيف هذا الفصل

 .يناسبغري   هذه وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء
8 

 حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة عن 8 رقم السابق السابع اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. مثل ،يناسب بعض  هذه

وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. 
وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل 

بعض عالمات  الفصليف نص القراءات من هذا يدة.". يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلر 
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مثال يف هذا  :كتابة الكلمات  وهي )الرموز( أو سطور الكلمات صحيحة وبعضها خاطئ.
 الكِبرْي ماالنج" و"أخى  3احلكوميَِّة  الثانويَّةكاليمااي" و"يف املدرسِة شارع  اجلمل: "هو يف 

ال حتتوي الكلمات " يف الفقرة الثالث. اْلِعش اء امس ه  ح س نْي" يف الفقرة الثاين. "بعد صالةِ 
، ابإلضافة إىل ذلك اليت حتتها خط يف هذه اجلمل على أحرف متحركة يف احلرف األخري.

، "ماالنج مدين ةْ يف اطئ ، أي يف اجلملة "هناك أيًضا كلمات تنتهي أحرفها بسطر خ
 هذه حرف لكل والصوت ابلرمز تعين املادة وابلتايل، .تنوينويكون هناية احلرف كسرة ال 

 .يناسب بعض
9 

 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة عن 9 رقم السابقالسابع  اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة مثل ،يناسب هذه ابحلروف

األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 

، هناك فقرات القراءةنص  هذا يف.". الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة
يف الطابق العلوّي  : "مثل يف بداية اجلملة تبدأ ابلكلمات والبعض اآلخر يبدأ ابحلروف.

ال كل يوم".   "، تبدأ مجيع الفقرات بكلمة. مثل البدء بكلمة قراءةال هذا نص يفشرفة". 
 هذه ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ املادة، وابلتايل شيء يبدأ ابحلرف

 .يناسب
10 

 هذه بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل املادة عن 10 رقم السابق السابع اجلدول من
"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ  :مثل ،يناسب

الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة 
املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل الواجب املنزيّل يف غرفة 

، يتم تقدمي املادة بلغة سهلة الفهم حبيث ةنص القراء هذا يف. املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة."
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 تعاجل املادة ال تسمح ابالشتقاق أو التفسري اخلاطئ بسبب التفسريات اجلديدة. وابلتايل،
 .يناسب هذه بعناية االشتقاق ظاهرة

11 
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد املادة عن 11 رقم السابق السابع اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة مثل ،يناسب هذه االستعمال

األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 

، يتم تقدمي املادة ةنص القراء هذا يفذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة.". الواجب املنزيّل يف غرفة امل
 تعتمد املادة . وابلتايل،ى مؤخر وخرب مقدمابستخدام هياكل شائعة االستخدام مثل مبتد

 .يناسب هذه االستعمال الشائعة الرتكيب على املادة
12 

 الغامضة القواعد املادة تتجنب املادة عن 12 رقم السابق السابع اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس مثل ،يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة

وأنكل ىف غرفة األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي 
على الطبخ وإعداد الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة 

 الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة.".نص القراءة يف هذا العشاء، حنن نعمل
 تتجنب املادة ال توجد قواعد غامضة وصعبة الفهم واندراً ما تستخدم. وابلتايل، الفصل

 .يناسب هذه االستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة
13 

 ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة عن 13 رقم السابقالسابع  اجلدول من
: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة مثل ،يناسب هذه عليه التدريب

األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 
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على  ءةحيتوي هذا الباب يف نص القرا.". الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة
" الذي حيتوي على من يومّيات األسرةأتليف أو مادة تعليمية مطابقة لعنوان الباب "

، فإن التدرب أيًضا ابإلضافة إىل ذلك. األنشطة العائلية يف احلياة اليوميةمفرادات عن 
 .يناسب هذه عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز املادة يتوافق مع املادة. وابلتايل،

14 
 اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذ املادة عن 14 رقم السابق السابع اجلدول من

: "كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة مثل ،ناسبغري ي هذه الكبري
األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 

يف نص القراءة هذا ال توجد كلمات .". الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة
 الوظيفية الكلمات أتخذ املادة وابلتايل، .وظيفية مثل كلمات األوامر أو كلمات السؤال

 .اسبغري ين هذه الكبري اهتمام
15 

 أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة عن 15 رقم السابقالسابع  اجلدول من
"كل يوم، حنن جنلس يف غرفة اجللوس وأنكل ىف غرفة  :مثل ،يناسب هذه التنغيم إظهار

األكل. وأمي تطبخ الطعام يف املطبخ. وعندان خادمة. هي تساعد أمي على الطبخ وإعداد 
الطعام. وبعد صالة املغرب، حنن نقرأ القرآن الكرمي. وبعد صالة العشاء، حنن نعمل 

عالمات الرتقيم  ،راءةالق تدريباتيف . الواجب املنزيّل يف غرفة املذاكرة. وأيب يقرأ اجلريدة."
 .يناسب هذه التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتام املادة وابلتايل،. صحيحة

 
 ةالعامالبياانت حتليل نتائج 

إىل أن مادة القراءات يف كتاب اللغة  ةالباحث توبناًء على نتائج الدراسة، خلص
العربية للصف السابع لطالب مدرسة تسناوية من قبل وزارة الدين اإلندونيسية كانت يف 
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الغالب متوافقة مع املبدأ النفسي، أي أن مادة الكتاب قدمت وفًقا للمبدأ. لعمر الطالب 
للطالب. هذا الكتاب يتوافق واهتماماهتم وأهدافهم، ومت ترتيبها مع مراعاة الفروق الفردية 

يف الغالب مع املبدأ الثقايف، الذي يشمل الثقافة العربية اإلسالمية العاملية، وحيتوي على 
الثقافة األصلية للطالب، وهي إندونيسيا. كل هذه الكتب تتفق مع مبادئ الرتبية، أي أن 

ة، واتباع بعضها البعض، املادة تتفق مع نظرية التعليم العام، أي االستمرارية، واالستمراري
فضاًل عن الوضوح وإمكانية التدريس. يتوافق هذا الكتاب يف الغالب مع املبادئ اللغوية 
ألن املادة تستخدم اللغة العربية القياسية، واملفردات عامة وليست مصطنعة، وتستخدم 

 .هياكل شائعة االستخدام
الباحثة ابالعتماد على أن الكتاب املدرسي الذي درسته  وخلصت الباحثة إىل

د كامل النقا كان مناسباً ألن معظم الدروس كانت متوافقة مع النقاط و حملم رتبوياجلانب ال
أن الكتاب املدرسي و  .الدرس مناسبمجيع مواد القراءة يف كل  املوجودة. كان مناسباً ألن

د و انب اللغوي حملماجلو  اجلانب النفسي واجلانب الثقايف الذي درسته الباحثة ابالعتماد على
 كامل النقا كان مناسباً ألن معظم الدروس كانت متوافقة مع النقاط املوجودة.

 
 

 
 


