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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري  .أ 
 "العربية بين يديك" تعريف بسلسلة .1

زاد االىتماـ يف ىذا العصر باللغة العربية: شلا أدل تأليف كتٍب كسالسل 
عديدة، تلبية حلاجات الطالب العربية ادلتعددة كادلتجددة. كبالرغم من اجلهود اليت 

ماسة لسالسل جديدة، تسرم ىذا احلقل  بذلت يف ىذا اجملل، فما زالت احلاجة
 ادلهم.

كتأيت سلسلة العربية بُت يديك، اسهاما يف ىذا ادليداف، كمشاركة فيو. كفيما 
 يلي تعريف موجز بأىم مالمح ىذه السلسلة:

 أهداف السلسلة . أ

هتدؼ السلسلة إىل سبكن الدارس من الكفايات التالية: الكفاية اللغوية، 
 كالكفاية الثقافية. كفيما يلي بياف موجز هبذه اجلوانب الثالثة.كالكفاية االتصلية، 

 الكفاية اللغوية، كتضم ما يلي:  ( أ
 . ادلهارات اللغويو األربع، كىي:١

 )االستماع )فهم ادلسموع 
 )القراءة )فهم ادلقركء 
 )الكالـ )احلديث 
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 )الكتابة )اآللية كاالبداعية 
 . العناصر اللغوية الثالثة، كىي:٢

  كالظواىر الصوتية ادلختلفة(األصوات( 
 )ادلفردات )كالتعبَت السياقية كاالصتالحية 
 قواعد النحو كالصرؼ كاإلمالء 

 الكفاية االتصالية  ( ب
كترمي إىل أكساب الدارس القدرة على االتصاؿ بأىل اللغة ، من   

خالؿ السياؽ االجتماعي ادلقبوؿ، حبيث يتمكن من التفاعل مع أصحاب 
ة، كمن التعبَت عن نفسو بصورة مالئمة يف ادلواقف اللغة مشافهة ككتاب
 االجتماعية ادلختلفة.

 الكفاية الثقافية ( ج
حيث يزكد الدارس جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، كىي ىنا الثقافة   

أمناط من الثقافة العادلية العامة،  العربية العربية اإلسالمية، يضاؼ إىل ذلك
 اليت ال زبالف أصوؿ األسالـ.

 السلسلة جمهور . ب
السلسلة موجهة للدارسُت، سواء أكانوا دارسُت منتظمُت يف  

مؤسسات تعليمية، أك دارسُت غَت منتظمُت، يعلموف أنفسهم بأنفسهم، 
كسواء مت تدريس السلسلة يف برنامج مكثف، خصصت لو ساعات كثَتة، 

 أك يف برنامج غَت مكثف خصصت لو ساعات قليلة.
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السلسلة الدارس الذم مل يسبق لو تعلم العربية. من ناحية األخرل، زباطب 
كهباذا فهي تبدأ من الصفر، كتنطلق بالدارس قدما، حىت يتقن اللغة العربية، بصورة 
ذبعلو قادرا على االتصاؿ بالناطقُت هبا مشافهة ككتابة، كسبكنو من االخنراط يف 

 اجلامعة اليت تتخذ العربية لغة تدريس.

 لغة السلسلة:ج. 

ة موجهة للدارسُت، سواء أكانوا دارسُت منتظمُت يف مؤسسات السلسل
تعليمية، أك دارسُت غَت منتظمُت، يعلموف أنفسهم بأنفسهم، كسواء مت 
تدريس السلسلة يف برنامج مكثف، خصصت لو ساعات كثَتة، أك يف 

 برنامج غَت مكثف خصصت لو ساعات قليلة.

مل يسبق لو تعلم العربية. من ناحية األخرل، زباطب السلسلة الدارس الذم 
كهباذا فهي تبدأ من الصفر، كتنطلق بالدارس قدما، حىت يتقن اللغة العربية، بصورة 
ذبعلو قادرا على االتصاؿ بالناطقُت هبا مشافهة ككتابة، كسبكنو من االخنراط يف 

 اجلامعة اليت تتخذ العربية لغة تدريس.

 مكونات السلسلة:. د

 السلسلة من الكتب كادلواد التالية: تتألف

 كتاب الطالب، ككتاب ادلعلم للمستويات األساسية 
 كتاب الطالب، ككتاب ادلعلم للمستويات ادلتوسطة 
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 كتاب الطالب، ككتاب ادلعلم للمستويات ادلتقدمة األىل 
 كتاب الطالب، ككتاب ادلعلم للمستويات ادلتقدمة الثانية 
 ادلعجم العريب بُت يديك 
 السلسلة مادة صوتية تصحب 

 موجهات السلسلةه. 

هتتدم السلسلة بأحدث الطرائق كاألساليب، اليت توصل إليها علم   
تعليم اللغات األجنبية، مع مراعة طبيعة اللغة العربية بشخصيتها ادلتميزة، 

 كخصائصها ادلتفردة. كمن ادلوجهات اليت أخذت هبا السلسلة ما يلي:

  كعناصرىا.التكمل بُت مهارات اللغة 
 .العناية بالنظاـ الصويت للغة العربية، تعرفا كسبييزا كإنتاجا 
 مراعاة التدرج يف عرض ادلادة التعليمية 
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت الدارسُت 
  اختبار نصوص متنقعة )حوارت، سرد، قصة،.....( كاعتمد الكتاب األكؿ

 مثَتا جيدا للتعليم منها على احلوار، كالنصوص القصَتة، لسهولتها، كلكنها
 استخداـ تدريبات متنوعة كمتعددة 
 مناسبة احملتول دلستول الدارسُت 
 ضبط النصوص بالشكل، كلما اقتضت احلاجة ذلك 
  ضبط عدد ادلفردات كالًتكيب يف كل كحدة ككتاب 
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 اتباع نظاـ الوحدة التعليمية يف عرض ادلادة 
 عرض ادلفردات يف سياقات تامت 
 وظيفي، عند عرض تراكيب اللغة يف ادلراحل األكىلاالىتماـ باجلانب ال 
 االىتماـ بادلهارات الشفهية يف الكتاب األكؿ 
 التوازف بُت عناصر اللغة كمهارهتا 
 مالءمة السلسلة دلعلم اللغة العربية 
 كضع قوائم  بادلفردات كالتعبَتات اجلديدة الواردة يف كل كتاب 
 ةاإلفادة من قوائم الًتاكيب النحوية الشائع 
  كضع اختبارات مرحلية يف كل كتاب 
 عرض  ادلفاىيم الثقافية بأساليب شائقة 
 االستعانة بالصورة، كال الكتبُت األكؿ كالثاين 

كتاب العربية بُت يديك ىو كتاب ألفو الدكتور عبد الرمحن بن إبراىيم 
ىو  كالدكتو سلتار الطاىر حسُت، كالدكتور زلمد عبد اخلالق. كىذا الكتاب الفوزاف،

دليل تعليم اللغة العربية جلميع الطبقات اليت تقـو على أحباث معمقة حوؿ تعليم 
اللغة العربية. كىي أكثر كفاءة يف رلاذلا كتتكوف من ستة عشر فصال مركب 
منهجيا. كتاب العربية بُت يديك يهدؼ إىل تسهيل تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 

احلديثة لتقدـ تعليم اللغة العربية رلهزة بشريط   هبا من خالؿ استفادة التكنولوجية
كاسيت، ككتب دليل ادلعلم، الكتب دليل للطالب، كمعجم العريب كاإلندكنيسي، 
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بناء على التحليل السابق، خلص الباحث إىل أف كتاب  ١٤كقاموس معجم العربية.
 العربية بُت يديك مناسب بأف يكوف كتاب دليل تعليم اللغة العربية.

 حتوي المواد الدراسيةجدوى م .2
اليت جيب مراعاهتا يف جدكل زلتويات )ادلواد( يف  ادلهمة ىناؾ األشياء
 الكتاب ادلدرسي ىي:

مالءمة توصيف موحد للمواد مع الكفاءات القياسية ك الكفاءات . ١
 األساسية ادلوجودة يف ادلناىج ادلواد الدراسية ادلعلقة.

 دقة ادلواد. ٢
.مواد التعليم . ٣  ١٥ادلدعمـو

 كتفسَت ذلك كما يلى:
 . مناسبا بالكفاءات القياسية ك الكفاءات األساسية١

كمؤشرات دقة مالءمة ادلواد بالكفاءات القياسية ك الكفاءات 
 األساسية كما يلى:
 أ. اكتماؿ ادلواد

ادلادة ادلعركضة يف الكتب ادلدرسية أقلها حيتول على مجيع ادلواد 
ف تصل إىل مستول من الكفاءات جوانب موضوعها ديكن أ يف

                                                             
14

Pustaka Ilmu, “Buku Al ‘Arabiyah Baina Yadaik”, diakses dari 

http://pustakailmu.com/buku-al-arabiyah-baina-yadaik.html, pada tanggal 70 Januari 7710 pukul 

16.15 
15

 Masnur Muslich, Teks Book Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakain 

Buku Teks, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 7717), Hal. 797 

http://pustakailmu.com/buku-al-arabiyah-baina-yadaik.html
http://pustakailmu.com/buku-al-arabiyah-baina-yadaik.html


05 
 

القياسية ك الكفاءات األساسية اليت صيغت يف ادلناىج الدراسية 
 ادلعنية.
 

 دب. اتساع ادلوا
عرض مفهـو التعاريف كادلبادئ كاإلجراءات، كاألمثلة 
كالتدريبات الواردة يف الكتاب ادلدرسي يتفق بادلتطلبات الكفاءات 

ذلك ادلواد أيضا )أمثلة  القياسية كالكفاءات األساسية، سول
كسبارين( يف كتاب يلخص جوىر احلد األدىن من )احلقائق كادلفاىيم 

الكفاءات القياسية كالكفاءات  كادلبادئ كالنظريات( الواردة يف
 األساسية.

 . عمق ادلواد٢
ادلواد كفقا لالدلعريف، كالوجداين، كادلعايَت  عرضكينبغي أف يكوف 

احلركية ادلطلوبة  على الكفاءات القياسية كالكفاءات األساسية. على 
مستول الصعوبة كالتعقيد تعديلها لتنمية ادلعرفية للطالب. كادلواد الواردة 
يف الكتب ادلدرسية جيب أف يتضمن ادلكونات كفقا دلعايَت الكفاءات 

 اءات األساسية.القياسية كالكف
 . دقة ادلواد ٣

 أما مؤشرات دقة ادلواد توجو على ادلسائل التالية:
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ادلواد. كالبد على ادلفاىيم  يفدقة صياغة ادلفاىيم كالتعاريف  .أ 
كالتعاريف أف تصاغ دقة لدعم ربقيق معايَت الكفاءات القياسية 

 كالكفاءات األساسية.
يتم استخدامها من قبل  دقة ادلبادئ، كادلبدأ ىو إحدل اجلوانب اليت .ب 

لصياغة النظريات. على ىذا ادلبدأ جيب أف تكوف مرتبة  الطالبات
 بشكل دقيق حىت ال تسبب متعددة تفسَت للطالب.

 دقة اإلجراء .ج 
 دقة األمثلة كالوقائع كالرسـو التوضيحية .د 
 دقة األسئلة .ق 

 مواد الدعم. ٤
 مؤشرات مواد الدعم للتعليم كما يلى:

يديك مناسب بتطور العلـو كالتكنولوجية. كتاب العربية بُت  .أ 
 كتشمل ادلواد األمثلة كالتمارين

حداثة ادليزات، كاألمثلة كادلراجع. كيف كتاب العربية بُت يديك   .ب 
 أحدث ادلواد كفقا بتطور الزماف.

استخالص النتائج ساعد على التفكَت )ادلنطق(، كىذا ادلنطق  .ج 
ية بُت يديك يف األنشطة كاردة يف كتاب العرب هللطالب. كىذ
 شكل سبارين.
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حل ادلشكالت، كادلواد ربتاج إىل االسًتاتيجيات كسبارين حل  .د 
ادلشكالت متنوعة. كحل مشكالت ينطوم على فهم 
ادلشكالت كتصميم النموذج كتفسَت احلل الذل مت احلصوؿ 

 عليو.
االتصاالت )كتابة كزلادثة(، جيب على ادلواد أف ربتوم على  .ق 

صيل األفكار، سواءكانت مكتوبة أك شفوية.  أمثلة أك سبارين لتو 
كما يف كتاب العربية بُت يديك تشمل أيضا سبارين الكتابة 

 كالتحدث.
ينبغي على تطبيق ادلواد أف يتضمن عرض األمثلة أك األسئلة اليت  .ك 

تبُت تطبيق ادلفهـو يف احلياة اليومية. كما تساىم كتاب العربية 
 ياة اليومية.بُت يديك أكثر تطبيق ادلواد يف احل

ذبذيب ادلواد،  كادلواد يف الكتاب ادلدرسي ذبب أف ربتوم على  .ز 
اإلسًتاتيجية كالصورة،  كاألسئلة، كادلواد، كاألمثلة اجملذبة اليت 

. ككتاب العربية بُت يديك مؤلف بادللونة الطالباتتثَت دافعية 
مع الصور اليت تساعد القراء على فهم زلتول القراءة أك ادلواد 

 قدمة.ادل
للحصوؿ على مزيد من ادلعلومات. كيف كتاب  الطالباتتشجيع  .ح 

على تطوير  الطالباتالعربية بُت يديك ىناؾ أسئلة اليت تشجع 
 معارفهم من خالؿ التمارين الواردة يف الكتاب.
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ادلواد اإلثرائية، ككتاب العربية بُت يديك  ادلواد اإلثرائية بشكل  .ط 
بإثراء ادلوضوعات اليت يتم الوصف، كاألمثلة أك أسئلة تتعلق 

 تناكذلا.
 مهارة الكالم .3

تقسم ادلهارات اللغوية إىل أربع مهارات رئيسية ىي االستماع ك الكالـ ك 
 ١٦القراءة ك الكتابة.

كمهارة الكالـ قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أك تعبَت التفكَت من حيث 
أف الكالـ نظاـ العالمات الرأم، الفكرة، اإلرادة إىل ادلخاطب. كمعناىا األكسع 

ادلمكنة مساعها كبصرىا باستفادة العضو البشرم إللقاء التفكَت ىدفا لتسديد 
 ١٧احلاجة.

كقد أصبحت عادة أف اللغة العربية من إحدل مواد الدراسة الصعوبة لدل 
الثانوية. ادلشكلة العادة الظاىرة يف تعليم اللغة العربية ادلتوسطة ك  الطالبات يف ادلدرسة

 .١٨ي نظاـ الصوت كادلفردات ك القواعد كالكتابة كغَت ذلكى
عند زلمد علي اخلويل فإف اللغة نظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ 

إف اللغة يف األصل كالـ، ك  ١٩األفكار ك ادلشاعر بُت أغضاء مجاعة لغوية متجانسة.

                                                             
(، ١٩٨٥مكة ادلكرمة : جامعة أـ القرل، )، اعداد ادلواد التعلمية لرب امج تعليم العربية يفدليل عمل رشدل أمحد طعيمة،  ١٦

 ١٦٧ص.
10

 Acep Hermawan, Op-Cit, h. 024 
18

 Acep Hermawan, Op.Cit., h. 177. 
 ١٥(، ص.١٩٩٧)عماف: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،  اخلويل،زلمد علي ١٩
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عرؼ اللغة بأهنا  قد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات الغوية العربية حيث
 .٢0أصوات يعربهبا كل قـو عن أغراضهم

ككل االطالب ادلسلمُت ليعرفوف اللغة العربية منذ صغارىم مباشرة أك غَت 
. كاللغة العربية لغة الطالباتمباشرة, دبعٌت أف اللغة العربية من أقرب اللغات إىل حياة 

غَته ألف اللغة العربية لغة أـ ل ٢١العامل, سواء كانت للعريب يفىامة لكثَت ادلسلمُت 
.قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ٢٢القرءاف كاألحاديث حيث يكونا سبسكاف للمسلمُت

 ٢٣كسلم : تَػرَْكُت ِفيُكْم أَْمرَْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما سَبَسَّْكُتْم هِبَِما: ِكَتاَب اللَِّو َكُسنََّة نَبِيِّو
  (٢)يوسف: ننا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ قاؿ اهلل تعاىل :إِنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآ

ادلناسبات زلتاجة إليها لتكوف اللغة األستَتتيجية  فلذلك, كاف استخداـ
فهمها كاستيعاهبا كليكوف تعليم اللغة العربية مرحيا كعَتشلل, كخباصة  يفالعربية سهلة 

 ترقية مهارة الكالـ. يف
اللغة األجنبية, إذا كاف يستطيع التكلم كالقراءة  يفكيقاؿ أف ادلرء ماىر 

كالكتابة ادلناسبة بقواعد صحيحة كاستيعاب ادلفردات ادلناسبة حباجة تعليم اللغة 
تعلم اللغة فهو للتكلم, حىت يستطيع أف يلقى  يفالعربية كأىدافو. كاذلدؼ األساسي 

 .٢٤يةالشيئ إىل غَته, أك يستطيع أف يتصل إىل غَته باللغة العرب

                                                             
: الدار العادلي،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد اهلل، ٢0  .٧٥(، ص. ٢00٨ )اخلرطـو

71
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 7717), hlm. 1. 

 .١٨ص.  ادلرجو السابق، عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ, ٢٢ 

 73
 Malik bin Anas, Muwatha’ Imam Malik Juz 7, (Beirut: Darun Ihya’ turats araby, 1985), h. 

899. 
74

 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), h.17. 
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كتاب الطرؽ التعليم اللغة العربية, قاؿ أسيف ىرماكاف أف مهارة الكالـ  يف
ىي قدرة التعبَت األصوات النطق أك األلفاظ لتعبَت األفكار كالفكرة كالرأم كالرغبة 

 ٢٥كالذكؽ إىل ادلخاطب
أف يتكلموا جيدا. كقاؿ أبو  البالطهتدؼ مهارة الكالـ إىل أف يستطيع 

 : ٢٦(, أف أىداؼ مهارة الكالـ فما يلى٢0١٢ى : أكيل النه يفبكر )
 أف يتكلموا باللغة العربية. بالطاال. لتعود ١
 تركيب الكلمات من أفكارىم كذىنهم تركيبا يف البالط. لتعود ٢

 صحيحا ككاضجا.    
 اختيار األلفاظ كالكلمات, مث يركبوىا بلغة جيدة يف البالط. لتعود ٣

 موضعها. يفكيهتموا باستخداـ األلفاظ     
 فيما يلي: ةلثانويلمرحلة ال ك أما أىداؼ مهارة الكالـ

 ايصاؿ معلـو. ١
 اشًتاؾ بادلمارسة احلوارية. ٢
 ايصاؿ البيانات الشحصية. ٣
 ادلقابلة. ٤
 سبثيل. ٥
 .٢٧ تعبَت التفكَت. ٦
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العربية. لتنفيذ , ككذلك اللغة ٢٨التكلم باللغة األجنبية ليس أمرا سهال
 :أنشطة التكلم باللغة العربية حيتاج إىل أشياء كثَتة منها

 البد للطالب أف خيتار ادلوضوع ادلعُت, كديكن أف يكوف ادلوضوع. ١
 بيتهم أكمدرستهم أكرلتمعهم. يف البالطشيئا متعلقا خبربات     

 . البد للطالب أف يكونو ذلم مفردات مناسبة بادلوضوع.٢
التدريبات ادلؤيدة إىل مهارة التكلم باللغة العربية ربتاج إىل ادلفردات فأنشطة 

 ادلتوافرة أك الكثَتة.
نابابن )أسيف ىرماكاف( أف األنشطة تنقسم إىل قسمُت كمها  سبياكتو قاؿ

 ٢٩قبل االتصايل كاثنا االتصاىل
 تدريب قبل االتصايل . أ

 يفساسية بالقدرة األ البالطكأما تدريب قبل االتصايل فهو لتزكد 
إليها حاجة شديدة ادليداف كتدريب تطبيق  البالطالتكلم الىت حيتاج 

ىذه ادلرحلة, كاف اشًتاؾ  يفاحلوار كادلفردات كالقواعد كغَت ذلك. ك 
التدريب, ألف كل عناصر علمها ادلدرس إياىم حيتاج إىل  يفادلدرس كثَت 

 األمثلة.
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 اثنا االتصاىل . ب
تنفيذ  يف البالطعلى ابتكارم  اثنا االتصاىل ىو تدريب يعتمد

التدريب, كاف كاشًتاؾ ادلدرس مباشرا فيو قليل, إلعطاء الفرصة إىل 
أف يتكلموا من ادلدرس.   البالطلتنمية  قدرهتم. فالبد على  الطالبات

اذلدؼ الذم يراد احلصوؿ  عليو ىو القدرة على اطالؽ الكالـ شفويان 
. كإذا ٣0أفضل كظيفة اللغة . أك األتصاؿ مباشرا كىو منالبالطلدل 

 علي اذلدؼ ادلذكور فهو ناجح. البالطحصل 

 يرائالمفهوم اإلج .ب 
 :يكما يل  رائيةكأراد الباحث أف يقدـ ادلفاىيم اإلج

 يقدـ ادلدرس أىداؼ التعليم ك فوائدىا يف احلياة اليومية .١
 دكفع للتعليم اللغة العربيةال الطالباتيعطي ادلدرس  .٢
اك ادلقركؤ القصَت من حيث  يف الكتاب العربية بُت يديك تقدًن احلوار .٣

اف ادلدرس يقرأ ذلك احلوار بالتكرار كيستمعو الطالب بدكف النظر اىل 
  النص

 :كاجلواب السؤاؿ تدريبات .٤
 التعليم عند ادلواد عن الطالباتسئلة جلميع األيقدـ ادلعلم  .أ 
 ادلعلم من األسئلة على الطالبات ذبب  .ب 
 التعليم عند ادلعلم عن ادلواد إىلالطالبات سأؿ ت .ج 
  الطالبات من األسئلة على ادلعلم جيب .د 
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 :احلوارات تبادؿ تدريبات .٥
أماـ  متبادالت باحلوارات يقمن أف الباتيطلب ادلعلم من الط . أ

 التعلي عندكفقا للمواد  الفصل
 الباتحيدد ادلعلم موضوعا يتعلق بادلوضوع، مث يطلب ادلعلم من الط  . ب

 احملدد كفقا للمواد الفصلأماـ  متبادالت باحلوارات يقمن أف
 :حوارات يف الناقص تكملة تدريبات .٦

 يف الناقص تكملة بتدريبات يقمن أف الطالباتيطلب ادلعلم من  . أ
 حوارات

 أف إيل اجلملة إلكماؿ الطالبات من كيطلب الكلمة ادلعلم يعطى  . ب
 حوارا تكوف

 :الصورة كصف تدريبات .٧
أماـ  الصورة كصف تدريباتب يقمن أف الطالباتيطلب ادلعلم من  . أ

 يتعلمنوباللغة العربية حسب ادلوضوع الذم  الفصل
 خصائص الصورة زبربأف  ةحيدد ادلعلم صورة كيطلب من كل طالب  . ب

 :االتصاؿ تدريبات .٨
 ادلادة عن إلخبار الطالبات ادلعلم يطلب . أ

 يف توجد اليت اجلديدة األمور عن إلخبار الطالبات ادلعلم يطلب  . ب
 ادلادة

 .يلخص ادلدرس ك الطالب الدرس معا يف هناية التعلم .٩


