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مستخلص البحث
منذ سنة  3102ادلاضية قد قررت وزارة الشؤون الدينية ىف تطبيق الكتاب
التعليمي للمنهج الوطين ( .)K-31والغرض منو دلساعدة مدرسي اللغة العربية ىف
تعليمها لدى الطالب .ومن خصائص ىذا الكتاب كانت زلتوياتو حتتمل على رلال
تعليم ادلهارة اللغوية والًتاكيب .لكمال زلتويات فيو ،يهدف ىذا البحث إىل حتليل
الكتاب التعليمي حتليال دقيقا .ابتداءا من التحليل عن تعليم ادلهارة األربعة فيو ،مث
ادلباين الصرفية ،الًتاكيب ويليها التحليل من ناحية التدريبات اللغوية .وبعد قيام
الباحث بالتحليل ،كان الكتاب ادلدرسي للمنهج الوطين خاصة للصف العاشر
حيتاج إىل التحسينات لتحقيق الكتاب ادلدرسي اجليد لدى الطالب.
الكلمات األساسية :تقوًن الكتاب ،ادلنهج الوطين ،ادلهارات اللغوية ،ادلباين

الصرفية ،الًتاكيب ،التدريبات اللغوية.
أساسيات البحث
أ .المقدمة
تعليم اللغة العربية بإندونيسيا لو سرية عظيمة ومن أىم عمليات تعليمها لفهم
تطور تعليمها إىل أغراض ما مع تطور ادلعاىد وادلدارس وادلؤسسات
اإلسالم مث ّ
بأندونيسيا .وىذا كما أضافو نصر الدين ،أن للغة العربية مكانا شريفا يف اجملتمع
اإلندونيسي وذلك لكوهنا لغة دينية جاءت متزامنة مع دخول اإلسالم يف ىذا البالد.
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فتزايد االىتمام هبا عرب العصور وتواصلت زلاولة رفع شأهنا بصورة مستمرة إىل أن شهد
رلال تعليمها تطورا ملحوظا يف العقد األخري حىت دتثل ىذا التطور يف العديد من
0
اجلوانب أمهها اجلانب ادلنهج.
تطورات ادلنهج ىف تعليم اللغة العربية قد تؤثر كثريا ىف عملية التعليم بادلدارس.
والنتيجة من ىذه التطورات تغيري ادلدخل ،الطريقة ،التقوًن ،وكذلك الكتاب ادلستخدم
ىف تعليم اللغة العربية .ىناك جتديد من احلكومة كي حلوال دلساعدة مدرسي اللغة
العربية ىف مواجهة البناء اجلديد ىف عملية التعليم مثل دورة تدريبية للمعلمني والكتب
اجلاىزة للتحميل وادلطبوع لدى ادلدرسني والطالب.
لقد اىتمت احلكومة بإعداد الكتاب ادلدرسي دلساعدة عملية التعليم خاصة
ىف تعليم اللغة العربية .وىذا الواقع عند الباحث ألن الكتاب ادلدرسي من أمهية الوسائل
ىف عملية التعليم وىو مصدر أساسي للمدرسني والطالب .مثل ما نقلو ناصر من قول
طعيمة أن الكتاب ادلدرسي يشمل سلتلف الكتب واألدوات ادلصاحبة اليت يتلقى
3
الطالب منها ادلعرفة والىت يوظفها ادلعلم ىف الربنامج التعليمي.
ولكونو أمر ضروري ىف عملية التعليم يلزم أن يكون صاحلا ومرشدا من مجيع
النواحي .وسوف يكون متأسفا إذا مل يشمل شرطا من شروط الكتاب ادلدرسي فهل
ديكن يساعد الكتاب ادلدرس والطالب ىف عملية التعليم بل وجوده مل يكن وجودا.
لوصول إىل كمال الكتاب ادلدرسي اجليد ،يريد الباحث حتليل الكتاب ادلدرسي على
حقوق الطبع زلفوظة لوزارة الشؤون الدينية.
مث ليكون ىذا البحث تفصيال ودقيقا حدد الباحث الكتاب للصف العاشر
وىذا كتاب الطالب .مث أخذ الباحث بابا واحدا للتحليل ولًتكيز ادلباحث قام الباحث
0

,” accessed April 03, 3108,تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بني التطورات الواعدة وادلشكالت القائمة“ Nasaruddin Idris Jauhar,
-.مقاالت-201/تعليم-اللغة-العربية-يف-إندونيسيا-بنيhttp://lisanarabi.net/
3الغايل ،ناصر عبد اهلل  andعبد اهلل ،عبد احلميد ,أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية( دار االعتصام, n.d.), 9.
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بتقوًن الكتاب ادلدرسي من جوانب ادلهارات اللغوية وادلباين الصرفية والًتاكيب النحوية
والتدريبات اللغوية.
اإلطار النظري
ب.المباحث
أ .الكتاب المدرسي وأهميته
إ ن الكتاب من أىم مواد التعليم ألنو ركن مهم من أركان عملية التعلم،
ومصدر تعليمي يلتقى عنده ادلعلم وادلتعلم 2.وعند أبو الفتوح رضوان ليس الكتاب
رلرد وسيلة معينة على التدريس فقط ،وإمنا ىو صلب التدريس وأساسو ألنو ىو
الذى حيدد للطالب ما يدرسو من موضوعات ،وىو الذى يبقى عملية التعليم
4
مستمرة بينو وبني نفسو إىل أن يصل منها إىل ما يريد.
ومن بعض التعريفات السابقة ،يرى الباحث أن الكتاب مصدر أساسي
للإلعالم والتواصل الفكرية مع اآلخرين ،5وفقا بالقول خري اجلليس الكتاب .وإذا
كثرت النوافذ ىف ادلباىن كثرت أيضا مصادر الضوء داخل ادلباىن .وكذلك ىف عملية
التعليم حيتمل أيضا ىف الكتاب ادلعلومات ويساعد ادلعلم ىف تقدًن ادلادة .ألن
الكتاب ادلدرسي منظم للطالب حسب ادلستوى ومرجع ىف ادلنهج.
ب .لمحة الكتاب المدرسي (المنهج الوطني)k-31/
ىذا الكتاب حقوق الطبع والنشر زلفوظة لوزارة الشؤون الدينية مجهورية
إندونيسيا والطبع األول سنة  .3104واسم مؤلف الكتاب مسروكني وديف أبريانتو
2الفوزان ،عبد الرمحن بن إبراىيم ,إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( الرياض :العربية للجميع.29 ,)3100 ,
.4 Ibid., 41
5
,” Al-Tadris: Jurnalحتليل كتاب مدارج الدروس العربية على ضوء أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية“ Ammar Zainuddin,
Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 0 (3107): 67, http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/tadris/article/view/583.
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ناصر ،مث األستاذ د.ىدايات وفؤاد طهاري كاخلرباء .أما عدد صفحات كتاب فهي
000صفحة ومساحة القراطيس  38 x30سنتمًتا .وبيانات ىذا الديل انظر
الصورة التالية:
الصورة3 :

أما زلتويات كتاب الطالب  6أبواب ىف سنة واحدة ولكل مسسًت  2أبواب.
وىف كل باب ىناك حصص ىف تعليم االستماع ،احلوار ،الًتكيب ،القراءة ،والكتابة
وتدخلت التدريبات إىل كل هناية احلصة أي ىناك تدريبات
على موضوع واحدّ .
للمهارة اللغوية وتدريبات للًتاكيب .وبيانات ىذا الدليل انظر الصورة التالية:
الصورة2 :
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ج .الكتاب من جوانب المهارات اللغوية وتدريباتها مميزات
 )3االستماع
تعليم االستماع ىف ىذا الكتاب نظرا إىل دليل ادلدرس والطالب مل
يستخدم الشريط أو الوسائل السمعية البصرية .بل يستخدم أصوات ادلدرس
الذي يعلم ىف تلك احلصة .ويظهر بيانات ىذا الديل ىف الصورة التالية:
الصورة1 :

تعليم االستماع باستخدام الناطق غري العرب أي أصوات ادلدرس أو
ادلدرسة عند الباحث عديد من ادلشكالت .األوىل ،ليست األصوات مبعيار
صحيحة بني كل مدرسني .الثانية ،ال يستطيع ادلدرس أن ديثل ذلجات

22

العرب والتنغيم مثاليا .واألخرية للتأمل لنا ،كيف إذا كان أصوات ادلدرس
ىادئة أو التهاب احللق فال ديكن أن يقوم ادلدرس بعملية االستماع.
مث إذا يراجع الباحث إىل أمهية الناطق هبا ألنو واضح األصوات
ويساعد الطالب دلمارسة مساعتهم عن األصوات ادلنطوقة .انظر اذلدف
الرئيسي ىف االستماع حملمود كامل فهو أن يكون السامع قادرا على فهم
6
ادلتحدث بلغة الناطق األصلي ىف مواقف غري تعليمية.
وىف جانب مادة االستماع والتدريبات ذلذا الكتاب ،يهدف تعليم
االستماع لالستيعاب والفهم .ولكن األسف األسئلة االستيعابية ادلوجودة
بقدر  5أسئلة وبادلقارنة إىل النص ادلسموع عدده صفحة والنصف .لكي
واضحا قدم الباحث ادلقارنة ىف الصورة اآلتية:
الصورة4 :

ألن رلاالت االستماع كثرية ،مثل فهم ما يلقي من حديث باللغة
العربية ،متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبو من عالقات ،استخالص
6الناقة ،زلمود كامل ,تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسو مداخلو طرق تدريسو( رياض :جامعة أم القرى.033 ,)0985 ,
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النتائج من بني ما مسعو ،والتقاط األفكار الرئيسية 7.فال تكتفي التدريبات
بنوع واحد مع أن النص ادلسموع أكثر من صفحة.
 )2الكالم
أما منوذج تعليم الكالم ذلذا الكتاب بنوع احلوار ودلعاجلتو ىناك
التدريب ادلتواصل باحلوار السابق .وىذا يظهر ىف الصورة اآلتية:
الصورة4 :

من جهة النظر،يعد احلوار أحسن أسلوب لتعليم مهارة الكالم
لألسباب التالية .احلوار غاية ووسيلة ألنو ديثل الصورة ادلركزة حملتويات

7إبراىيم ,إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا, 081.
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8

الدرس .واألساس الذى ديد ادلدرس بألوان من اجلمل ،التعبريات ،التنغيم.
ومن حاجة الطالب أيضا كان الكالم أكثره استخداما عند احلوار أو
احملادثة.

وىف رلال التدريبات ىناك بعض الصعوبات إذا كان التقوًن تفصيليا.
مثل القدرة على النطق الصحيح لألصوات اللغوية .مث استخدام الكفاءة
اللغوية من الًتاكيب النحوية والصرفية وادلفردات .مث الطالقة والسالسة ىف
اختيار الًتاكيب اللغوية الىت تناسب موقف االتصال وإىل جانب التفاىم ما
خياطبو ادلتحدث.

9

وبعد مالحظة الباحث عن أىداف التعليم ذلذا الكتاب مع شكل
احلوار والتدريبات منو .ال حيتاج ادلدرس إىل وقت واحدة إذا كانت اذلدف
قياس القدرة النطقية الكالمية ادلتصلة مثل ىف األىداف التعليمية ىف
الكتاب .ويرى الباحث تكوين القدرة الكالمية ىف ىذا ادلستوى تكوين
اجلملة البسيطة وىذا وفقا ألمثلة احلوار والتدريبات من الكتاب.
 )1القراءة
وىف تعليم القراءة ذلذا الكتاب ،أن نصوص القراءة مكتوبة
باألشكال الكاملة .واألحسن أن تكون خالية عن األشكال إال ىف
الكلمات أو ادلفردات اليت دتكن األخطاء الشائعة لدى الطالب عند
القراءة .أما تدريبات ىذه ادلهارة فاألول فهم ادلقروء بتفريق التعبري الصحيح
أو العكس .مث استيعاب األسئلة وفقا بالنص السابق .وتظهر بيانات ىذا
الدليل ىف الصورة التالية:
8عبد اهلل ،عمر الصديق ,تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا( اذلرم :الدار العادلية.88 ,)3118 ,
.9 Ibid., 92
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الصورة5 :

ىف احلقيقة مل تظهر الوظيفة للطالب عن ىذه ادلادة ،مثل من الذى
يقرأ النص ىف ىل القارئ من الطالب أو ادلدرس .مث كيف طريقة القراءة،
ألن ىناك قد ختتلف مهارات القراءة اجلهرية والصامتة .تستخدم القراءة
الصامتة ألغراض كثرية ومن الضروري أن يكتسب الطالب أمناطا سلتلفة
بسرعة من القراءة الصامتة .أما القراءة اجلهرية فهو شكل من أشكال
النمو إىل أقصى
االتصال ألن األداء فيو بالتعبري عن أنفسهم ودتكنهم من ّ
01
ما حتتملو طاقتهم.
ويرى عمر الصديق أن تقسيم القراءة ىف برامج تعليم اللغات
األجنبية إىل منطني أساسيني ومها)0 :القراءة ادلكثفة ،أي اليت تستتخدم
وسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة والًتاكيب اجلديدة )3 ,القراءة ادلوسعة،
أحيانا باسم القراءة التكميلية ألهنا تقوم بتكميل دور القراءة ادلكثفة وتكون
00
القراءة ادلوسعة غالبا.

01علي يونس ،فتحى  andالناقة ،زلمود كامل ,أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية الدينية( القاىرة :دار الثقافة, n.d.), 091.
00الصديق ,تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا, 011–010.
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ومن ىذه البيانات النظرية ،يرى الباحث أن تعليم القراءة ىف
الكتاب (انظر الصورة )5 :على نوع ادلكثفة .ألن عملية القراءة ىف تنفيذىا
على تزويد الطالب باستخدام ادلفردات والًتاكيب اللغوية ،وادلفاىيم اللغوية.
وىذه العملية توسيع الثروة اللغوية لدى الطالب.
 )4الكتابة
وتعليم الكتابة ىف ىذه ادلهارة ،على تدريب ترتيب اجلمل ادلفيدة .
مث إمالء االستمارة ويصنع اجلملة ادلفيدة من ادلفردات ادلعيّنة .وىناك الصورة
الواضحة من التدريبات الكتابية ذلذا الكتاب:
الصورة6 :

التدريبات ىف عملية الكتابة ليس بتعليم رسم احلروف العربية ،ألنو
من ادلرحلة للمبتدئني كيف يدرس الطالب رسم احلروف وربطها وغريىا.
لذا التدريبات ذلذه ادلرحلة مناسبة عند رأي الباحث ألن تعليم الكتابة ىو
تعبري مقيد .كما قال إبراىيم أن التعبري ادلقيد عملية التعليم للمرحلة الثاين.
و مرحلة التعبري ادلقيد أو ادلوجو تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري
03
احلر.
03إبراىيم ,إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا, 316.
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ولكن للتدريبات األوىل من ىذه ادلهارة ،وىي ىف ترتيب الكلمات
لتكون مجلة مفيدة .يرى الباحث أن الكلمات العشوائية دون احلركات على
احلروف .وكفى بطريق وضع عالمة السطر أو اخلط على الكلمة األوىل
عندما تكون مجلة مفيدة.
 )5مميزات الكتاب من جوانب املباني الصرفية وثدريباتها
تعليم ادلباين الصرفية ذلذا الكتاب ىف تدريباهتا ،أوال األداء دلعرفة
الضمائر وشروط العمل عند ادلذكر وادلؤنث .ثانيا ،ادلعرفة بتغيري صيغة
األفعال ارتباطا بالضمائر ادلنفصلة وادلتصلة ىف اجلملة .وتظهر بيانات ىذا
الدليل ىف الصورة التالية:
الصورة7 :

ويرى الباحث ذلذا النموذج التصريفي ،ال تناسق األمثلة للضمائر
ادلتصلة .من الصورة السابق ىناك تعليم الضمائر ادلتصلة للمخاطب ،ومل
توجد للغائب وادلتكلم .مث مل توجد عالمة التغيري كيف إبدال الضمائر
للغائب إىل ادلخاطب.
 )6مميزات الكتاب من جوانب التراكيب النحوية وثدريباتها
تعليم الًتاكيب ذلذا الكتاب على تعريف الًتكيب الذى سيدرسو
الطالب .وتليو األمثلة ادلتعلقة بالًتكيب ادلدروس مع أنواع الًتكيب
بالتفاصيل .وتظهر بيانات ىذا الدليل ىف الصورة التالية:
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الصورة8 :

من ىذه النماذج التعليمية ،كان تعليم الًتاكيب النحوية ىف ىذا
الكتاب مثل كتاب علي اجلارم أي النحو الواضح .ولكن إذا كان ىف كتاب
النحو الواضح بداية من األمثلة وتليها القائدة ،فيبدأ ىذا الكتاب بتعليم
القواعد األساسية مث تستنبط منها األمثلة .ويليها شرح األمثلة ادلتعلقة
مبوضوع القواعد .ويتميز تعليم القواعد ذلذا الكتاب ب ـ ــ"النحو الواضح" وىي
لغة البيان والشرح باإلندونيسية.
ومن جهة النظر ،كان الطريقة ادلستخدمة ذلذا الكتاب ىي الطريقة
االستنباطية أو من يسمى باسم طريقة ىاربارت .وىي الطريقة على البدء
باألمثلة اليت تشرح وتناقش مث تستنبط منها القاعدة .وىذه الطريقة ذات
02
اخلطوات اخلمس :ادلقدمة والعرض ،الربط ،استنباط القاعدة ،والتطبيق.
أما تدريبات الًتاكيب ذلذا الكتاب األول تعيني األمساء نكرة كانت
أم معرفة من اجلملة ادلفيدة مثل ىف الصورة التالية .وزيادة الباحث ذلذه
02مدكور ،على أمحد ,تدريس فنون اللغة العربية( القاىرة :دار الفكر العريب.232 ,)3116 ,
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التدريبات أن يكون إجراء التدريبات متدرجا على دور ادلهارات .مثل ما
أضافو إبراىيم أن ينبغى للمدرس إجراء التدريبات النحوية شفهيا أوال مث
04
قراءة مث كتابة.
الصورة9 :

ج .االختتام
بعد عرض البيانات ومناقشتها مت تقوًن الكتاب ادلدرسي ىف تعليم اللغة العربية
للمنهج الوطين ( .)K-02والدراسة التقوديية الىت قام هبا الباحث وىي تقوًن ادلهارات
اللغوية ،الًتاكيب النحوية ،ادلباين الصرفية وتدريبات كل منها .يأخذ الباحث االستنباط
من ىذه العملية أن الكتاب ادلدرسي للمنهج الوطين خاصة للصف العاشر حيتاج إىل
التحسينات لتحقيق الكتاب ادلدرسي اجليد لدى الطالب ىف الصف العاشر.
وخلتام ىذا البحث البسيط ،يرجو الباحث من القراء االقًتاحات أو
ادلداخالت لتكميل حبثو حىت يكون حبثا جيدا ونافعا .ألن الباحث يركز حبثو ىف
الباب األول ،يرجو للباحث اآلخر أن يقوم بعملية تقوًن ىذا الكتاب مشوال ودقيقا
من الباب األول حىت األخري من أبوابو.

32إبراىيم ,إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا, 065.
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