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أ

ملخص
تحليل عرض مواد المفردات في كتاب الطالب للغة العربية من المدارس االبتدائية للصف الخامس
على المناهج الدراسية 3102
الباحثة :ديندا فيرماتا ساري

ادلفردات هي عنصر من عناصر اللغة العربية اليت ذلا دور كبري يف مساعدة استيعاب ادلهارات اللغوية .ويف
تصنيف الكتاب التعليمي كان عرض مواد ادلفردات معتمدة على األسس عند رشدي أمحد طعيمة يف اختيارها .ولكن
من البحث ادلتقدم الذي قامت به الباحثة يدل على أن عرض مواد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة العربية من ادلدرسة
االبتدائية للصف اخلامس على ادلناهج الدراسية  ،3102هناك بعض مواد ادلفردات مل تستحدم األسس عند رشدي أمحد
طعيمة .اهتمت الباحثة على القيام بتحليل عرض مواد ادلفردات يف هذا الكتاب التعليمي .مشكلة البحث يف هذا
البحث هي كيف يكون عرضا دل واد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على
ادلناهج الدراسية  3102من حيث األسس  :التواتر ( ،)Frequencyالتوزع ( )Rangeادلتاحية ( ،)Availabilityاأللفة
( ،)Familiarityالشمول ( ،)Coverageاألمهية ( )Significanceوالعروبة ؟
استخدمت الباحثة حبثا نوعيا على البحث ادلكتيب ( .)Library Researchومصدر البيانات األساسية هو
كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناهج الدراسية  .3102ومصدر البيانات الثانوية
هو الكتب ادلتعلقة بعرض مواد ادلفردات "ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى" الذي كتبه رشدي أمحد
طعيمة .استخدمت الباحثة يف هذا البحث أسلوب البحث ادلكتيب يف مجع البيانات .وأسلوب حتليل البيانات بتحليل
احملتوى .فخطوات البحث هي اختيار الكتاب التعليمي دلعرفة وسعة استخدامه ،وحتليل كل باب (أربعة أبواب) يف
الكتاب التعليمي مع مقارنة عرض ادلواد يف ذلك الكتاب باألسس مقررة مث استنتاج نتائج البحث من التحليل.
واكتشاف البحث يدل على أن عرض مواد ادلفردات يف كل باب يستخدم أساس التواتر وأساس الشمول.
يقتصر الباب األول على أساس التوزع .ويقتصر الباب الثاين والثالث على أساس ادلتاحية وأساس األمهية  .وال يقتصر
الباب الثالث على أساس األلفة .ويقتصر الباب الثالث و الرابع على أساس العروبة .وأما عرض مواد ادلفردات فيقتصر
الباب األول والربع على أربعة أسس من السبعة .وأما الباب الثاين و الثالث فيقتصر على مخسة أسس من السبعة .ميكن
للباحثة أن يستنتج أن عرض مواد ادلفردات يف الكتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على
ادلناهج الدراسية  3102يف وجه عام قد استخدم األسس عند رشدي أمحد طعيمة يف اختيار مادة ادلفردات .ولكن هناك
بعض عرض مواد ادلفردات يف كل باب ال يستخدم تلك األسس.
البد أن يهتم وزير الشؤون الدينية عند الًتتيب للكتاب التعليمي حىت تظلل العيوب و الغلظات داخل الكتاب
ألن سوف تسبب إىل سوء الفهم وهذا الكتاب مستخدم يف كل مدرسة من ادلدارس االبتدائية احلكومية و األهلية.
كلمات مفاتيح  :عرض مواد ادلفردات ،كتاب الطالب ،اللغة العربية ،ادلناهج الدراسية .3102
ب
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تصديق
متّت الرسالة العلمية باملوضوع " تحليل عرض مواد المفردات في كتاب الطالب للغة
العربية من المدارس االبتدائية للصف الخامس على المناهج الدراسية  " 3102اليت
كتبها اسم الطالبة :ديندا فيرماتا ساري برقم القيد  0100131101بقسم تعليم اللغة
الّتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية
العربية قد ناقشتها جلنة املناقشة بكلّيّة ّ
المبونج يوم اإلثنني يف التاريخ  6أغسطس  8102م.
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 .4املناقش الثاين
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 .5املناقش الثالث

 :الدكتور ذوالحنان ،الماجستير
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شعار

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ٓ
ٓ َ بلَأَ ۢوبَُِىوِبَأِس َ أس َمبٓ ِءََٰٓٓ ُل
َٓا ِء
َ َضهُنأ َ َعلَىَٱ أل َملَئِ َك َِةَفَق
َ َو َعلَّ ََنَ َءا َد َمَٱ أۡلَ أس َمبٓ ََءَ ُكلَّهَبَثُ َّنَ َع َر
٣
َ١٣َيه
َ َِص ِدق
َ إِنَ ُكىتُنأ
Artinya :
“ Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar
!” ) Q.S. Al Baqarah : 31 )

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Lubuk Agung, 1989), h

1079.

هـ

إهداء
محدا و شكرا هلل على مجيع نعمو فأىديت ىذه الرسالة العلمية إىل :
 .1والدي احملبوبان أيب ىرييادي و أمي ىنيدة أحبهما و أعشقهما و قد ربياين باملودة و
احلب و العشاق الشديد الذان يرمحاين و شجعاين لنجاحي حىت أمتمت على كتابة
ىذه الرسالة العلمية .و لعل أن يرضا يب هبذا النجاح.
 .2شقائقي احملبوبني

Edwar ،Dwike Indah Sari, S.Pd ،Mayoga Eko Saputra, S.Kom

 ،Ganiya Adira Alfathunisa ،Jhonataشكرا على دوافع احلماسة و الدعاء إلمتام
ىذه الواجبة األخرية.
 .3جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.

و

ترجمة الباحثة
ديندا فريماتا ساري ،ولدت يف فرابوموليه سومطرى اجلنوبية يف التاريخ  42من فرباير
 7331م ،البنت الثانية من ثالثة إخوة و اسم أمها هنيدة حسنة و أبيها هرييادي.
تدرست يف ادلدرسة االبتدائية احلكومية  42فرابوموليه و خترجت سنة  4002مث
استمرت الدراسة إىل ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  4فرابوموليه و دتت سنة  4077مث
تدرست بعد ذلك يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  1فرابوموليه و جنحت سنة .4072
و بعد ذلك استمرت دراستها ىف اجلامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبوج
بدايةً سنة  4072م .و دخلت كلية التبية ىف سسم تعليم اللغة العربية .و سد اشتكت
الواجبة اجلامعية ( )KKNيف سرية موليورجيو دائرة بانيوماس فرينجسيوو و عملية جامعية
( )PPLيف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  2بندار النبونج و سد حبثت و كتبت
الرسالة العلمية لدرجة البكالورية مبوضوع حتليل عرض مواد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة
العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناهج الدراسية .4072

باندار المبونج ،مايو  4072م
الباحثة
ديندا فيرماتا ساري

ز

كلمة الشكر و التقدير
محدا هلل عز و جل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاىا للباحثة حىت تقدر على
كتابة ىذه الرسالة العلمية ،و استطاعت على اإلمتام كما يرام .و الصالة و السالم على
النيب الشريف حممد صلى اهلل عليو و سلم ،و أصحابو و آلو و من تبعو بإحسان إىل يوم
الدين.
ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل و ىي
البكالورية من كلية الًتبية و التعليم جامعة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.
قدم الباحثة جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل :
ود أن ت ّ
فبهذه املناسبة ت ّ

 .1األستاذ الدكتور احلاج حممد موكري ،املاجستري كرئيس رادين إينتان اإلسالمية
احلكومية المبونج.
 .2األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار ،املاجستري كعميد كلية الًتبية و التعليم جبامعة
رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 .3الدكتور سفرري داود املاجسفتري ،كفرئيس قسفم تعلفيم الل فة العربيفة جبامعفة راديفن إينتفان
اإلسالمية احلكومية المبونج.
 .4السيد الدكتور حممد أكمان شاه ،املاجستري كاملشرف األول و الدكتور ذواحلنان،
املاجستري كاملشرف الثاين ،شكرا جزيال على مجيع اإلرشادات و التوجيهات لكتابة
ىذه الرسالة العلمية.
 .5ىيئة احملاضرين و األساتذة جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ط

 .6مكتبة اجلامعة املركزية و مكتبة كلية الًتبية و التعليم اليت هتيئ على املراجع العلمية
إلمتام ىذه الرسالة.
 .7زمالئي االعزاء إيليس ديانا ،ريسكا ليستاري ،تايوه ريستيا ،يولياين ،ريسا
سوفريهاتني ،حممودين ،غمال قدري زنيال ،أشكرىم على السرور و الررح و احلزن
قمنا مجاعة أملي لنا نكون من الناجحني.
 .8أصدقائي عند ص اري

Findini Aziz Windari, Cicin Only Tachia, S.Pd, Titin

 Wulandari, Novri Heryani Pratami, S.Pd, Merda Yuninsihقد فرق بنا املكان
بل توحدنا الدعاء.
 .9دقائي و زمالئي من قسم تعليم الل ة لعربية ملرحلة .2114
 .11مجيع الناس الذين ساعدواين إلمتام ىذه الرسالة العلمية أودىم شكرا جزيال.
وهبذا وعت الباحثة أ ّن ىذا البحث ال يزال بعيد من الكمال و الصواب .فريجى
النقد واالقًتاحات للتشجيع و اإلمتام مبجرد الرجاء أن ينترع ىذا البحث للقارئني.
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مراجع البحث

م

الباب األول
مقدمة

أ.

توضيح الموضوع
أرادت الباحثة توضيح ادلوضوع لتجنب األخطاء يف تفسري االصطالحات :
 .1التحليل
التحليل ىو البحث عن الواقعة دلعرفة أحواذلا احلقيقية 1.ىذا البحث ىو
السعي على معرفة و حتليل كتاب الطالب للغة العربية من ناحية عرض مواد
ادلفردات داخلو و ىل استخدام الكتاب األسس يف اختيار ادلفردات مستدال
بقاعدة رشدي أمحد طعيمة.
 .2عرض
العرض ىو عملية أي كيفية العمل الذي يقام أي ينظم العرض أي الطريقة يف
تقدمي إنشاء البحث و غريىا .العرض ادلقصود يف البحث ىو العملية أي

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h 43.

1

2

الكيفية ادلستخدمة يف التقدمي عن مادة ادلفردات يف كتاب الطالب للغة
العربية.
 .3ادلادة
ادلادة ىي الشيء الذي يكون ماديا يف االختبار و االفتكار و احملادثة و
اإلنشاء و غريىا .رأى سوىرسيمي أريكونتو أن ادلادة ىي الشيء احلقيقي يف
العملية التعليمية و البد أن يستوعبها الطالب 2.ادلادة ادلقصودة يف البحث
ىي ادلفردات عن ادلواد اليت يرشد الطلبة إىل ادلهارة اللغوية.
 .4ادلفردات
ادلفردات يف قاموس اللغة اإلندونيسية ىي كل كلمة موجودة يف اللغة أو
الثروات اي الكلمات ادلرتبة و ذلا معان خاصة 3.تكون ادلفردات أمرا مهما
يف اللغة العربية و تكون مادة اليت البد أن يتعلمها و يستوعبها الطلبة
دلساعدهتم عند التعلم عن ادلواد األخرى و ليستوعبوا ادلهارات اللغوية.

2

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2010), h 43.
3
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h
109.
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 .5كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج
الدراسية 2113
الكتاب ادلستخدم للبحث ىو الكتاب الذي استخدمها الطلبة للصف
اخلامس يف مدرسة االبتدائية عند تعليم اللغة العربية على ادلناىج الدراسية
 ،2113لطبعة وزير الدينية عام .2115
استنبطت الباحثة على أن العرض يف البحث ىو حتليل مواد ادلفردات يف كتاب
الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية .2113

ب .أسباب اختيار الموضوع
 .1ادلفردات ىي احدى من العناصر ادلهمة يف تعليم اللغة و البد أن يتعلمها و
يستوعبها الطلبة لتكميل ادلهارات اللغوية .البد أن يقدمها الكتاب صاحلا،
حسنا و مستدال باألسس ادلقررة كي يتحمس الطلبة يف التعليم و يسهلهم يف
الفهم .لذلك أرادت الباحثة معرفة البحث و التحليل عن عرض ادلواد
للمفردات يف كتاب اللغة العربية.

4

 .2دلرجع التعلم فائدة مهمة يف مساعدة العملية التعليمية ألهنا تكون وسيلة
للوصول إىل الغاية ادلقصودة .واحد ادلرجع ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية ىو
الكتاب فلذلك أرادت الباحثة معرفة ترتيب الكتاب للغة العربية عن مادة
ادلفردات.
 .3دلعرفة كيفية التقدمي للمفردات اجليدة ادلرتبة و مناسبة بالقاعدة و األسس
ادلقررة يف اختيار مادة ادلفردات لغري الناطقني هبا .و لتكون مرجعا يف صناعة
ترتيب الكتاب للغة العربية األخرى خاصة يف تقدمي مادة ادلفردات حىت تسهل
الطلبة استيعاهبا.

ج .خلفية البحث
تكون اللغة العربية لغة أجنبية اليت يتعلمها اإلندونيسيون و قامت على ادلقام ادلهم
للمسلمني ألهنا تكون اللغة ادلستخدمة يف العبادة مثل الصالة و الدعاء و غريىا .فلذلك
صار األمر الذي البد أن يبحثها الباحثة ىو تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لألجنبيني
حىت يسهلهم يف الفهم و تعلم الدين اإلسالم.

5

تتكون اللغة العربية من ثالثة عناصر ىي :األصوات وادلفردات و القواعد .و
كانتعليم اللغة العربية حيتاج إىل الدقة و اخلطوات ادلنظمة و ادلرتية وجدنا ادلشكالت الصعبة
يف تعليم اللغةالعربية  .ألن فيو الوقائع اليت تتفرق إىل ألوف فرق متفرقة أو مرتبة.
ال خيلو تعليم اللغة العربية من ادلفردات ألهنا من احد العنصر ادلهم يف تعليم اللغة
العربية .و مهما كنا جند االختالفات يف التعريف عن اللغة العربية و ىدف تعليمها .بل كان
مفكر يتفقون أن تعليم ادلفردات من أحد األمر ادلهم بعني تعليم اللغة .تعليم ادلفردات ليس
فقط تعليم عن حفظ الكلمات و كتابتها على السبورة و من كان من الطلبة حافظا منها
صار مستوعبا جلميع ادلؤشرات ادلوجودة .و أما ادلؤشرات كما تلي:
 .1قدرة الطلبة على ترمجة أدناط ادلفردات
 .2قدرة الطلبة على التلقني مث كتابتها بالصحيح
 .3قدر الطلبة على وضع ادلفردات يف اجلمل ادلفيدة نطقا و كتابة.

4

ادلفردات عند علماء اللغة ىي من أىم العناصر .و مع ذلك تعٌت ادلفردات كأحد
عنصر اللغة اليت البد استخقاقها دلتعلمي اللغة و خاصة للغة العربية .رأى

Fuller

أن اثنان

4

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Maliki Press,
2011), h 60.
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مهمان يف تعلم اللغة ىي ادلفردات و تنظيمها يف اجلمل 5.دور ادلفردات الستيعاب أربع
مهارات لغوية متعلقة بالقدرة على ادلفردات ىذا كما شرح فاليت .أكثر ما استخق اخلزائن
من ادلفردات فازدادت مهارتو يف اللغة .دور ادلفردات اليت استوعبها شخص يساعده يف
االتصال و الكتابة بأي لغة ما.

6

ادلفرد ات ىي أحد العنصر اللغوي السهل يف اختيارىا و البد أن خيتارىا ادلدرس كل
مفردة اليت أراد تعليمها .رأى مليانتو سوماردي أن ادلفردات ذلا خصائص عند اختيارىا
بعضها االعتدال ،مقدار استخدام ادلفردات  ،الوفرة ،اخلالصة ،السهولة عند تعليمها.ال
ختتلف تلك اخلصائص بعضهاببعض .فهناك ادلفردات اليت خنتارىا خبصائص متعددة .رأى
رشدي أمحد طعيمة أن األسس يف اختيار ادلفردات لغري الناطقني هبا ىي :
 .1التواتر ( )Frequencyأي اختيار ادلفردات على أ كثر استخدامها.
 .2التوزع

()Range

أي اختيار ادلفردات اليت كثر استخدامها عند العربيني و

للناطقني هبا.
 .3ادلتاحية ( )Availabilityأي اختيار مفردة ما و ذلا معٌت خاص.

Sri Utami Subyakto Nababan, Metode Pengajaran Bahasa, (Jakarta :Gramedia, 1993), h 21-

5

Syaiful Mustofa, Op.Cit, h 61.

6

22.
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 .4األلفة

()Familiarity

أي اختيار ادلفردات ادلشهورة و ترك ادلفردات اليت نادر

استخدامها عند العربيني.
 .5الشمول

()Coverage

أي اختيار ادلفردات اليت استخدامها الطلبة يف كل حال

من األحوال.
 .6األذنية ( )Significanceأي اختيار ادلفردات على أكثر احتياجها لدي الطلبة.
 .7العروبة ،أي اختيار الكلمات العربية مهما كانت ذلا التأويلني ادلثال :االختيار
إىل كلمة ىاتف بالنسبة تلفون.
استخدمت الباحثة القاعدة عند رشدي أمحد طعيمة يف البحث عن األسس عند
اختيار ادلفردات يف الكتاب .ألن القاعدة ادلقدمة خاصة الختيار و ترتيب ادلفردات يف اللغة
العربية .جبانب ذلك كثري من مؤلفي الكتب يستخدمون قاعدة طعيمة مثل سيف ادلصطفى
و بصري مصطفى و عبد احلميد .أما القاعدة اليت قدمها مليانتو سوماردي فهي القاعدة
العامة اليت استخدمها اللغات يف اختيار ادلفردات.
واستنادا إىل األسس السابقة فادلفردات ادلقدمة يف الباب األول من الكتاب م تكن
متاحية ألهنا م تناسب دبادة يف غرفة اجللوس .و ألن ادلفردات ادلقدمة مثل قرية ،خياطة،

8

مدرسة ،صديق ،م تتعلق بادلادة .كذلك الفردات ادلقدمة م تستخدم أساس العروبة و ىي
اختيار ادلفردات عند استخدامها مثل استخدام كلمة ىاتف بالنسبة تلفون .و كما رأت
الباحثة أن الكتاب يستخدم كلمة تلفون .جبانب ذلك لقد استخدم الكتاب أساس الشمول
ألنو استخدم كلمة عامة و ىي بيت بالنسبة منزل.
استخدام ادلرجع التعليمي مهم يف عملية التعليم .و خاصة تعليم مفردات اللغة
العربية .مرجع التعليم من أحد ادلصدر الذي يساعد ادلدرس و الطلبة عند التعلم 7.رأى منري
أن ادلرجع التعليمية و األدوات ادلستخدمة و احملتاجة دلساعدة ادلدرس و الطلبة عند التعليم.
للمرجع التعليمي آثار مهمة يف عملية التعليم ألنو يساعد الطلبة و ادلرس للوصول إىل الغاية
ادلقصودة من التعليم .كان بعض ادلراجع التعليمية الكتاب و ادلقابلة و التكنولوجية و البيئة و
غريىا .اليت كانت تساعد ادلدرس و الطلبة عند التعليم.
الكتاب من أحد ادلرجع الذي كثر استخدامو عند التعليم و ادلراد بالكتاب ىنا
الكتاب التعليمي دلادة ما و لقد يكون مناسبا مقدار الكفاءة للطلبة .صنفو ادلفكرون يف
تلك ادلادة .فيو ادلداخالت التعليمية ادلناسبة و السهلة اليت ديكن استخدامها يف ادلدارس و
اجلامعات و ديكن الكتاب أن يساعد ادلدرسة و اجلامعة للوصول إىل جناح التعليم .فالكتاب
Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h 130.
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9

الصاحل قادر على ترقية شجاعة التعلم للطلبة .و ديكنهم مشاركة الدرس خبلوص صدورىم.

8

ديكن ادلدرس و الطلبة على الوصول إىل جناح التعليم ادلقصود باستخدام الكتاب الصاحل
ادلناسب و اجليد.
تعترب مزية الكتاب إذ كان لو خصائص مقررة .و تلك اخلصائص ىي  )1( :الناحية،
أي للكتاب مرجع و مبدأ الذي يؤسس الكتاب ( )2وضوح الفكرة و ىو الفكرة ادلستخدمة
الواضحة ( )3سديد بادلنهج ادلقرر ( )4يشجع الطلبة على التعلم ( )5يرقي دوافع الطلبة ()6

حيرك عملية تعلم الطلبة ( )7بياين ( )8مفهوم لدي الطلبة ( )9مساعدة التفكري للمواد
األخرى ( )11االحًتام باالختالفات ادلوجودة لدي الطلبة ( )11حيقق وسط اجملتمع.
رأى

BSNP

9

أن الكتاب ادلمتاز ىو الكتاب الذي يتكمل من أربعة عناصر ىي

مناسبة العرض مناسبة ادلضمون ،مناسبة اللغة ،و مناسبة البيانية .العنصر الذي البد أن
هنتمو ىو مناسبة العرض ألهنا متعلقة بادلادة يف الكتاب.

10

8

Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung:
Angkasa, 2009), h 13.
9
Ibid, h 22.
10
Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti, “ Analisis Isi Buku Ajar
Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII “ , Jurnal Penelitian Bahasa,
Sastra Indonesia dan Pengajarannya, Volume 3 Nomor 2, 2015, h.2.
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نظرا من ناحية العرض دلادة ادلفردات ىناك بعض الكتب الذين م يناسب و
يستخدم القاعدة يف اختيار مادة ادلفردات .جبانب ذلك جند العرض على شكل الصورة اليت
تصعب الطلبة على فهمها .و مهما كان ادلفكرون الذين يصنفون الكتاب م يكن الكتاب
جيدا أو صاحلا من ناحية عرضو .كما حقق ستوفو عن أكثر ادلصنفني الذين م يفهموا
األسس احملتاجة يف التصنيف .و كثري منهم م يهتموا بالعرض ،و ادلادة و اللغة و ادلثايل و
شكل الكتاب عند طبع الكتاب الذي يكون مرجعا يف التعلم.

11

رأت الباحثة عن أذنية الكتاب التعليمي يف تقدمي مادة ادلفردات عند تعليم اللغة
العربية حىت رغبت الباحثة يف البحث و التحليل عرض ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب الطالب
للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية  . 2113يتكون
الكتاب من مثانية ادلواد بعضها :يف غرفة اجللوس ،يف غرفة ادلذاكرة ،يف احلديقة ،األلوان ،يف
الفصل ،يف مكتبة ادلدرسة ،يف مكتبة أدوات الكتابة ،و يف ادلقصف .و تتكون كل مادة من
أربع ادلهارات اللغوية ىي االستماع ،الكالم ،القراءة ،و الكتابة .و كل مادة رلهزة بادلفردات
و الًتكيب.

Ibid, h. 3.
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00

د .تركيز البحث
ركزت الباحثة على التحليل عرض مواد ادلفردات يف الكتاب الطالب للغة العربية من
ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية  2113الذي طبعو و نشره وزير
الشؤون الدينية عام  .2115و لقد حددت الباحثة البحث على عرض مواد ادلفردات يف
نصف السنة األوىل فحسب ،و ىو الباب األول إىل الباب الرابع .أما تركيز البحث ىو
عرض مواد ادلفردات الذي يتكون من سبعة أسس ىي  :التواتر ،التوزع ،ادلتاحية ،األلفة،
الشمول ،األذنية ،و العروبة.

ه .مشكلة البحث
كيف يكون عرضا دلواد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية
للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية  2113من حيث :
 .1أساس التواتر ؟ ;
 .2وأساس التوزع ؟ ;
 .3وأساس ادلتاحية ؟ ;
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 .4وأساس األلفة ؟ ;
 .5وأساس الشمول ؟ ;
 .6وأساس األذنية ؟ ;
 .7وأساس العروبة ؟

و .أهداف البحث
 .1معرفة أساس التواتر ;
 .2وأساس التوزع ;
 .3وأساس ادلتاحية ;
 .4وأساس األلفة ;
 .5وأساس الشمول ;
 .6وأساس األذنية ;
 .7وأساس العروبة يف عرض مواد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة العربية من
ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية .2113
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ز .فائدة البحث
 .1النظرية
ديكن البحث على تقدمي ادلداخلة يف إدناء ادلعلومات و يساعد التعليم لدرس
اللغة العربية خاصة مادة ادلفردات.
 .2ادلمارسة
أ) للمدرسة
ينفع الدرس جلميع ادلدارس االبتدائية خاصة رؤساء ادلدرسة عند تقدمي
الكتاب اجليد مناسبا بأحوال ادلدرسة و الطلبة و ادلناىج الدراسية
ادلستخدم.
ب) للمدرس
البد أن يفهمها ادلدرس ادلبادئ يف اختيار ادلفردات مناسبة بالقاعدة و
األسس ادلستخدمة حىت وصل التعليم بادلفردات إىل الغاية ادلقصودة.
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ج) للطلبة
الرجاء على ترقية دوافع الطلبة يف مشاركة الدرس خاصة يف تعليم ادلفردات
حىت يستوعبوا على ادلفردات.
د) للباحثة
قدم البحث على ادلعلومات لدي الطلبة خاصة يف التقدمي مادة ادلفردات
الصاحل و اجليد مناسبا بادلبادئ يف اختيار ادلفردات ادلقررة.

ط .الدراسات السابقة
مر بنا البحوث عن الكتاب التعليمي ادلثال :البحث عن حتليل ادلادة للكتاب
التعليمي يف درس اللغة العربية للفصل العايل يف ادلدرسة االبتدائية .استخدم البحث كتاب "
 "Aku Cinta Bahasa Arabالفو أغوس وحيودي و نشره تيغا سورنساي سولو و استخدمو
الفصل الرابع للمدرسة االبتدائية .حبثت الباحثة كل مادة يف الكتاب دلعرفة سديدىا حنو أربع
ادلهارات اللغوية مث حبثت الباحثة كل مادة يف الكتاب للنظر مناسبتو بالكتاب الصاحل و
اجليد و كذلك النظر عن ادلزايا و العيوب ذلذا الكتاب.
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و أما الباحثة األخرى ىي كومسانينجسيو عبدنيني غسطي حتت ادلوضوع حتليل
كتاب اللغة العربية لدي طلبة ادلدرسة العالية للفصل العاشر ،حبثت فيو عن مناسبة الكتاب
بدروس اللغة العربية حنو حتزبو بادلناىج الدراسية  2113و طبعو وزير الشؤون الدينية عام
 .2114قيام البحث عن حتليل العرض و البحث و الرمسالبياين للكتاب مث حبثت ىسيت زديا
عن ادلفردات حتت ادلوضوع حتليل عرض ادلفردات يف ادلدرسة االبتدائية .حبثت الباحثة
ادلفردات يف كتاب اللغة العربية دلدرسة االبتدائية من ناحية االختبار و التوزع و األذنية و
العروبة.
نتيجة البحوث السابقة مناسبة هبذا البحث و ىي حتليل ادلادة الذي استخدمها
الباحث مرجعا يف رسالتو لكن الًتكيز ذلذا البحث خيتلف الًتكيز للبحوث السابقة ،ألن ىنا
حبث الباحثة مواد ادلفردات العربية لدي طلبة ادلدرسة االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج
الدراسية  ،2113بالقاعدة عند رشدي أمحد طعيمة عن األسس يف اختيار ادلفردات لغري
الناطقني هبا.

الباب الثّانى
اإلطار النظري

أ .تحليل عرض مواد المفردات
التحليل ىو البحث عن الواقعة دلعرفة احلالة احلقيقية منها .و العرض ىو العملية أو
الكيفية أو التنظيمية أو طريقة العرض و اإلنشاء أو ادلقالة .رأى سوىرسيمي أركونتو عن
ادلادة ىي العرض احلقيقي يف التعليم ألن ادلادة اليت تسعى على استيعاهبا لدي الطلبة 1.أما
ادلفردات من احدى العنصر اللغوي ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية .حتليل عرض ادلفردات
ىو العملية التقسيمية و التنظيمية و التحليل عن عرض الكتاب دلعرفة ادلناسبة يف الًتتيب و
العرض للمواد ادلفردات ادلوجودة .كتاب اللغة العربية لدي الطلبة للمدرسة االبتدائية بالصف
اخلامس على طبعة و النشر لوزير الشؤون الدينية عام  5105باخلصائص و األسس ادلقررة.

1

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2010), h 43.
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 .1مفهوم المفردات
الكلمة ىي الكالم الذي قام مقامو تتكون الكلمة من الكلمة األصلية أو ادلعنوية.
للكلمة معاين و أشكال .و الكالم يف اللغة العربية ىي ادلفردات و يف اإلجنليزية ىي "
 ."Vocabularyرأى ىورن أن ادلفردات ىي الكلمة اليت استخدمها األحد أو متساويو كما
حققها ادلؤلفون القاموس باللغة اإلندونيسية بأن ادلفردات ىي الكلمات ادلوجودة يف اللغة.
الكالم أو اجلدول ادلرتب حرف حبرف و كامال بًتمجتو 2.جبانب ذلك ادلفردات ىي
الكلمات اليت ذلا ادلعٌت و ديكن االستخدام عند الًتتيب للجملة ادلفيدة.
كفاءة األحد على حفظ ادلفردات و استخدامها يف اليومية دليل على درجة تربيتو
ألن ادلفردات من أحد العنصر ادلوجودة يف اللغة .و ىي أيضا مستخدمة عند احملادثة و
الكتابة .و ادلفردات ىي رلموعة الكلمات اليت تكون لغة فهمها الناس .و الكلمات
مستخدمة عند ترتيب اجلملة أو احلوار مع اجملتمع .و احملادثة اليت استخدم الكلمات
الصاحلة و ادلناسبة تصور الذكاء و درجة الًتبية للمتكلم.

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h

2

109.
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 .2أنواع المفردات
قسم طعيمة ادلفردات إىل أربع و ىي:
أ .تقسيم ادلفردات يف حسب ادلهارات اللغوية :
 )0مفردات للفهم و ىذه تنقسم إىل نوعُت :
 االستماع ويقصد بذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليهاوفهمها عندما يتلقاىا من أحد ادلتحدثُت.
 القراءة و يقصد بذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.
 )5مفردات للكالم و ىذه أيضا تنقسم إىل نوعُت :
 عادية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف حياتو اليومية. موقفية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها إاليف موقف معُت أو عندما تكن لو مناسبة.
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 )3مفردات للكتابة و ىذه أيضا تنقسم إىل نوعُت :
 عادية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصالالكتايب الشخصى مثل أخذ مذكرات ،كتابة يوميات  ...اخل.
 موقفية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصالالكتايب الرمسى مثل تقدًن طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير  ...اخل.
 )4مفردات كامنة و تنقسم كذلك إىل نوعُت :
 سياقية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتىا من السياق الذيوردت فيو.
 حتليلية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتىا استنادا إىل خصائصهاالصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص ،أو يف ضوء اإلدلام
بلغات أخرى.

02

ب.تقسيم ادلفردات ادلعٌت
)0كلمات احملتوى
ويقصد هبا رلموع ادلفردات األساسية الىت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء
و األفعال.
 )5كلمات وظيفية
ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت تربط ادلفردات واجلمل و الىت يستعان هبا على
إدتام الرسالة مثل حروف اجلر و العطف و أدوات اإلستفهام وأدوات الربط
بشكل عام.
 )3كلمات عنقودية
ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت ال تنقل معٌت معينا و ىي مستقلة بذاهتا
وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة تنقل من خالذلا إىل ادلستقبل معٌت
خاصا مثل (رغب) فهذه الكلمة تكون مبعٌت أحب يف قولنا  :رغب يف و
تكون مبعٌت انصرف يف قولنا  :رغب عن.

07

ج .تقسيم ادلفردات حسب التخصص الكلمة
 )0كلمات خادمة
ويقصد هبا رلموع الكلمات العامة الىت يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة
العادية أو استخداماتو الرمسية غَت التخصصية.
 )5كلمات ختصصية
ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت تنقل معاىن خاصة أو تستخدم
بكثرة يف رلال معُت .وتسمى أيضا بالكلمات احمللية و كلمات
اإلستخدام.
د.تقسيم ادلفردات حسب اإلستخدام
 )0الكلمات النشيطة
ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت يكثر الفرد من استعماذلا يف الكالم أو يف
الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤىا بكثرة.

00

 )5كلمات خاملة
ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت حيتفظ الفرد هبا يف رصيده اللغوى وإن مل
يستعملها .وىذا النوع من ادلفردات يفهم الفرد دالالتو وإستخداماتو عندما
يظهر لو على الصفحة ادلطبوعة أو يصل إىل مسعو.

3

 .3تعليم المفردات
رأى أمحد جانان أسيف الدين أن ادلفردات ىي عملية تبليغ الكلمات يف تعليم اللغة
العربية و يعترب فهم الطلبة عند التعلم و عندما الطالب قادر على الًتمجة عن ادلفردات و
استخدامها يف زلادثتو اليومية .ليس احلفظ فحسب بل معرفة الطريقة و استخدامها يف
احملادثة اليومية .و يف العملية بعد أن فهم الطلبة ادلفردات مث تعلم الطريقة الستخدامها يف
الكالم أو الكتابة 4.فالطريقة ادلستخدمة لتعليم ادلفردات ىي طريقة التقليدية مث احملافظة،
طريقة القراءة  ،طريقة القاعدية و الًتمجة ،أو الطريقة اليت استخدمت الصورة و الصوت أو
الغناء يف التعليم.
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h

3

109.
4

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang
: UIN Maliki Press, 2012), h 68.
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أما التقنية ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات ىي األلعاب اللغوية،ادلثال :التأويل اىتمام
الًتتيب للحروف ،استخدام القاموس و غَتىا.
أ .ىدف التعليم
اذلدف العام يف تعليم ادلفردات للغة العربية ىي:
 )0تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطلبة بوسيلة فهم ادلسموع
 )5تدبَت الطلبة على تلقُت ادلفردات بالصحيح
 )3فهم معاين ادلفردات
 )4القدرة على استخدام ادلفردات عند احملادثة أو الكتابة
ب .اسًتاتيجية التعليم
االسًتاتيجية لتعليم ادلفردات ىي:
 )0األمر إىل الطلبة الستماع و التقليد مث الكتابة
 )5إشارة الشيء ادلقصود
 )3استخدام الوسائل لإليضاح
 )4التمثيل بادلعاين عن الكلمات اجلديدة

02

 )5تقدًن ادلرادف
 )6تقدًن العكس
 )7تقدًن الكلمات ادلتشاهبة
 )8تقدًن تصريفات الكلمة
 )9حبث ادلعاين للكلمات يف القاموس
 )01ترمجة ادلفردات إىل اللغة الوطنية إذ صعب الطلبة على فهمها.
ج .وسائل التعليم
الوسائل ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات ىي وسائل اإليضاح مثل السيارة و البناء
و الثمرات و غَتىا .الصورة على شكل البطاقة مث استخدام البطاقة الودية و ىي
البطاقة ادلصنوعة من الكرتون .و نستطيع أن نستخدم ألعاب اللغة يف تعليم
ادلفردات.

5

5

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press,
2009), Cet. Ke-1, h 58-59.
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األمور اليت البد أن هنتمها عند تعليم ادلفردات :
 )0تعليم ادلفردات متصال
تتصل ادلفردات بالتعليمات األخرى مثل ادلطالعة ،االستماع ،اإلنشاء و
احملادثة.
 )5حتديد ادلعٌت
البد لنا أن حندد معاين ادلفردات مناسبا مبقام تلك الكلمة .و البد أن يعلم
درس ادلفردات السهلة أوال لدي ادلبتدئُت .و للمتوسطة فالشرح معاين
الكلمات بوضع الكلمات يف اجلملة كي ذلم ادلعلومات و الفكرة الواسعة
عن معاين الكلمات.
 )3تركيب ادلفردات
مل نفهم بعض ادلفردات إال الفهم عن طريقة استخدامها مثل حرف اجلر.
 )4الًتمجة يف تعليم ادلفردات
تعليم ادلفردات بطريقة الًتمجة معانيها إىل اللغة الوطنية من اسهل الطريقة
لكن ذلا العيوب و بعض العيوب ىي إنقاص السرعة من الطلبة عند
استخدام ادلفردات يف احملادثة ،ضعف الذاكرة لدي الطلبة عن تلك ادلفردات

02

و ليس كل مفردة ذلا ادلعٌت ادلناسب باللغة الوطنية .فلذلك طريقة الًتمجة ىي
الطريقة األخَتة إال للكلمات التلخيصية أو صعب دتثيلها.

6

 )5درجة الصعوبة
تعليم ادلفردات بطريقة الًتمجة من أسهل الطريقة ،لكن ذلا العيوب .بعضها
نقصان سرعة الطلبة عند استخدام ادلفردات ،و نقصان ادلذاكرة عنها .و
ليس كل مفردة ذلا ادلعٌت أو ترمجتها .لذلك تكون الطريقة سبيل األخَت عند
التعليم إال للكلمة الصعبة على بياهنا.
انقسم ادلفردات العربية للطلبة اإلندونيسيُت إىل ثالثة :
 )0الكلمة السهلة ،مثال  :رمحة ،كرسي ،كتاب ،علماء
 )5الكلمة السهلة ،و ليست ذلا ادلتشاهبة عند اللغة اإلندونيسية ادلثال :مدينة،
سوف ،دىب.
 )3الكلمة الصعبة ،من شكلها و نطقها ،ادلثال :استبق ،استوىل ،تدىور.

6

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2012),
Cet. Ke-5, h 128-129.
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 .4خصائص عرض المفردات
للمفردات خصائص عند اختيارىا بعضها :التواتر ،التوزع ،ادلتاحية ،األلفة ،الشمول،
األمهية ،العروبة.
أ) التواتر
التواتر ىو األساس عند اختيار ادلفردات بطريقة حساب الكلمات عن أكثر
استخدامها مث الًتتيب.
ب) التوزع
التوزع ىو الوسع عن استخدام ادلفردات .البد للمدرس من اىتمام ادلفردات
على سعة معانيها حىت تسهل الطلبة على استخدامها.
ج) ادلتاحية
ادلتاحية ىي اختيار الكلمة أو األسلوب على حسب استخدامها يف حال ما.
مثل كلمة السبورة من احدى الكلمة اليت ذلا التواترية و التوزعية الضعيفة لكنها
ال ختلو من احملادثة يف الفصل.

01

د) الشمول
الشمول ىو القدرة على اشتمال ادلعاين ادلختلفة و البد أن خيتارىا ادلدرس
ادلفردات ادلناسبة للطلبة.

7

فالبد للمدرس أن حيقق الوسائل و األساس التعليمي .أما القاعدة ادلقررة يف اختيار
ادلفردات ىي :
 .0التواتر

Frequency

تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام على غَتىا ما دامت متفقة معها يف ادلعٌت.
وتستشار فيها قوائم ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة و بينت
معدل تكرار كل منها.
 .5التوزع

Range

تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عرىب على تلك اليت توجد يف بلد
واحد .قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع ولكن ىذا التكرار ادلرتفع

7

Hesti Zaima, Analisis Penyajian Materi Mufradat Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Studi
Textbook Bahasa Arab Karya Muhajir, S.Pd.I, dkk, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008), h 1718.
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ينحصر يف بلد واحد .لذا يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقى بنظم البالد العربية
على إستخدامها.
 .3ادلتاحية

Availability

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت يطلبها و اليت تؤدى لو
معٌت زلددا .ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف
رلاالت معينة.
 .4األلفة

Familiarity

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة
اإلستخدام .فكلمة مشس تفضل بالشك كلمة ذكاء وإن كانا منفقُت يف ادلعٌت.
 .5الشمول

Coverage

تفضل الكلمة اليت تغطى عدة رلاالت يف وقت واحد عن تلك اليت ال ختدم إال
رلاالت زلدودة .فكلمة بيت أفضل يف رأينا عن كلمة منزل و إن كانت بينهما
فروق دقيقة إال أهنا فروق ال هتم الدارس يف ادلستويات ادلبتدئة خاصة.
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 .6األمهية

Significance

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت
قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.
 .7العروبة
تفضل الكلمة العربية على غَتىا وهبذا ادلنطق يفضل تعليم الدارس كلمة اذلاتف
بدال من التليفون .و ادلذياع بدال من الراديو و احلاسب اآلىل بدال من
الكومبيوتر .فإذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة ادلعربة مثل  :التلفاز على
التلفزيون.

8

علي اخلويل أن اخلصائص احملتاجة يف اختيار ادلفردات ىي :
رأى زلمد ّ
 )0معيار القرب أو ادلالصقة
يعطي ىذا ادلعيار األولويّة للكلمات اليت تتعلق بالبيئة ادلباشرة للمتعلم ،أي
لألشياء اليت حولو يف الصف أو ادلدرسة أو البيت.

Syaiful Mustofa, Op.Cit. h 65-66.

8
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 )5معيار السهولة
يعطي ىذا ادلعيار األولوية للكلمات القياسية اليت ختلو من الشذوذ أو الكلمات
اليت ختلو من األصوات الصعبة أو الكلمات اليت ختلو من صعوبة إمالئية.
 )3معيار الفائدة
يرى بعض الباحثُت أن معيار االنتقاء جيب أن ينطلق من مدى حاجة الطالب
لكلمات معينة بغض النظر عن القرب أو السهولة.
 )4معيار الشيوع
يعطي ىذا ادلعيار األولوية للكلمات الشائعة اليت تستخرجها قوائم ادلفردات
الشائعة حسب إحصاء ادلواد اللغوية ادلختلفة.

9

ركزت الباحثة على البحث طريقة الًتتيب اي تقدم ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب
التعليمي للغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية 5103
استخدمت القواعد عند رشدي أمحد طعيمة عند اختيار ادلفردات ىي :التواتر ،التوزع،
ادلتاحية ،األلفة ،الشمول ،األمهية ،و العروبة.

9

Muhammad Ali-Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Basan
Publishing, 2010), h 99.
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ب .نقد الكتاب التعليمي
 .1مفهوم الكتاب التعليمي
الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذي يشتمل على مجيع ادلواداليت تكون مرجعا يف
التعليم 10.للكتاب التعليمي معان كثَتة ىي :
أ .رأى ىول قويس أن الكتاب التعليمي ىو الكتابة عن الفكرة العلمية اليت ذلا
اذلدف و الغراض.
ب .رأى لنو أن الكتاب التعليمي ىو الكتاب عن ادلادة ادلقررة و ينقسم إىل اثنتُت
ىو الكتاب التمهيدي و الكتاب الزائدي.
ج .رأى باسون أن الكتاب التعليمي ىو الكتاب ادلستخدمة يف الفصل و صنفو
ادلفكرون يف كل مادة و لو الوسائل ادلناسبة.
د .رأى بو سنهام أن الكتاب التعليمي ىو الوسائل ادلستخدمة يف الفصل دلساعدة
التعليم و التعلم.

11

10

Zulhannan, Op.Cit, h 150.
Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung :
Angkasa, 2009), h 12.
11
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و استنبط تاريغان أن الكتاب التعليمي ىو:
 )0الكتاب التعليمي خاص للطلبة يف مرحلة ما
 )5ارتبط الكتاب مبادة ما
 )3الكتاب التعليمي قادر على أن يكون مرجعا عند التعليم
 )4صنفو ادلفكرون و العلماء عن مادة ما
 )5ىدفو اإلصالح على شأن أحسن
 )6للكتاب التعليمي وسائل خاصة
 )7يصنف الكتاب دلرحلة ما
 )8يكتب الكتاب التعليمي هبدف مقرر

 .2أنواع الكتاب التعليمي
للكتاب التعليمي ثالثة أنواع :
أ .الكتاب التعليمي ادلفرد
و ىو الكتاب الذي يشتمل على كتاب واحد فقط.

22

ب .الكتاب التعليمي اجمللد
و ىو الكتاب ادلستخدم لفصل أي دلرحلة ما يف ادلدرسة
ج .الكتاب التعليمي اجملموع
ىو الكتاب التعليمي الذي حيتوي على التجليدات دلستوى ادلراحل الكثَتة يف
ادلدرسة.

 .3فوائد الكتاب التعليمي
يكون الكتاب التعليمي وسائل التعليم للوصول إىل جناح التعليم .رأى سوريٍت و
فويت فوائد الكتاب التعليميما تلي:
أ .تقدًن الطرائقالتعليمية احلديثة يف التعليم
ب .تقدًن ادلادة األساسية و مصدرىا
ج .تقدًن ادلراجع ادلرتبة و تدرجييتو لدي الطلبة
د .ترقية الدوافع لدي الطلبة عند التعلم
ه .تقدًن ادلشاعر اليت تشجع الطلبة على القيام بالواجبات ادلنزلية

22

و .تقدًن الوسائل النقدية للمدرس.

12

 .4خصائص الكتاب التعليمي الجيد
الكتاب ىو مفتاح ادلعرفة و ارتبط الكتاب بادلنهج ادلقرر .كما رأى فرسووتو أن
الكتاب التعليمي يتكون من مخسة عناصر ىي ادلوضوع ،القدرة األساسية ،ادلدخل ،الواجبة،
التقوًن 13.رتب جريٍت و قويت طريقة التقوًن للكتاب التعليمي بعشرة خصائص إذا اكتمل
الكتاب بعشرة خصائص ادلوجودة ،فيعترب الكتاب ممتازا .تلك اخلصائص ىي :
أ .البد أن يكون الكتاب التعليمي رلدبا لدي الطلبة
ب .قادر على التقدًن بزيادة الدوافع على التعلم للطلبة
ج .للكتاب التعليمي بياينّ تعليمي
د .للكتاب التعليمي علم اللغة الكافية
ه .ارتبط ادلادة بادلعلومات األخرى
و .اكتمل الكتاب بالنشاط الطلبة اليومية
12

Ibid, h. 17.
Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti, “ Analisis Isi Buku Ajar
Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII “ , Jurnal Penelitian Bahasa,
Sastra Indonesia dan Pengajarannya, Volume 3 Nomor 2, 2015, h. 2.
13
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ز .التجنب عن األحوال الشبهة
ط .للكتاب التعليمي ىدف مقرر و متأكد
م .البد أن حيقق الكتاب قيم الطلبة
ن .تقدًن التعليمات الروحانية و التسازلية و ما أشبو ذلك
يعترب الكتاب التعليمي جيد إذا كان اكتمل باخلصائص اآلتية :
أ .الناحية
للكتاب التعليمي أساس ناحية و القيم الصاحلة اخلرى
ب .وضوح الفكرة
وضوح الفكرة واذلدف و الغرض حىت فهم و حفظ الطلبة ادلادة
ج .مناسبة ادلناىج الدراسية
البد أن يكون الكتاب التعليمي مناسبا بادلنهج ألنو مستخدم يف ادلدرسة
اليت ذلا ادلنهج.
د .رلذب
البد أن يهتم الكتاب التعليمي رغبةالطلبة ألنو يكتب للطلبة

21

ه .ترقية الدوافع
الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذي يكون الطلبة راغبُت على التعلم يف
الفصل و ما ادلكتوب يف الكتاب.
و .كمال ادلماثلة
البد أن يكتمل الكتاب بالتمثيل ادلناسب حىت يوضح سَت التعليم
ز .البد أن يفهمو الطالب غرض الكتاب و ىدفو و الشرط األول منو ىو اللغة.
البد أن يكون لغة الكتاب :
 )0مناسبة بلغة الطلبة
 )5استخدام اجلملة اجليدة و ادلرتبة
 )3التجنب عن ادلعاين الغريبة
 )4بسيطة
 )5متمدن
 )6رلذب
ط .ارتبط الكتاب بادلواد األخرى
م .احًتام االختالفات

21

ن .حتقيق القيم
الكتاب التعليمي اجليد ىو الذي حيقق القيم االجتماعية و التجنب عن
التعليمات السيئة حنو القيم.

14

رأت تاريغان خصائص عامة عند التحقيق للكتاب التعليمي ،و ىي:
 )0مدخل
 )5ىدف
 )3للكتاب التعليمي ىدف و مناسب بقدرة الطلبة
 )4طريقة التدريس اجليد
 )5حتقيق النقد
 )6قبول النقد و اإلصالح

ج .تعريف الكتاب التعليمي للغة العربية
الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية ىو الكتاب الذي يشتمل على ادلواد باللغة
العربية و انقسم ادلواد إىل اثنُت مها اللغوية و ادلهارة .تشمل الناحية اللغوية على األصوات و
Ibid, h 22-23.
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ادلفردات و القواعد  .أما ادلهارة تشتمل على االستماع ،الكالم ،القراءة ،و الكتابة .تقدم
ادلهارات على مخس نواحي  :األول ادلفردة ،و الثاين االستماع ،و الثالث الكالم و الرابع
الكتابة و اخلامس الكتابة.
و يكون الكتاب التعليمي مهما عند التدريس يف الفصل ألنو يكون مرجعا عند
التدريس .لذلك يكون الكتاب التعليمي مصدرا األول لدي ادلدرس عند التعليم و الطلبة
عند التعلم.

الباب الثالث
منهج البحث

أ .نوع البحث
استخدمت الباحثة مدخل البحث النوعي و النوع منو ىو البحث ادلكتيب

( library

 .)researchفادلدخل النوعي ىو ادلدخل على سبيل العرض عن احلقائق ادلوجودة و الشأن
الطبيعي من دون أن يغري الباحث العالمات و الرموز 1.و رأى كريك و ميلور أن البحث
النوعي ىو عادة ما يف العلم االجتماعي الذي يعتمد على مالحظة اإلنسان نفسو و العالقة
بني الناس لغة و اصطالحا 2.و أما البحث ادلكتيب ىو البحث بطريقة مجع البيانات من
الكتب أو ادلقاالت أو اجملالت و أي شيء كان من الكتابة و اإلنشاء.
ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب اصأصلي يستخدم للبحث ادلعلومات ادلكتبية أو
ادلراجع ادلتعلقة مبشكلة البحث 3.صدرت البيانات ذلذا البحث ادلكتيب من اللغات ادلكتوبة
أو الكتب ادلتعلقة بالبحث و ىي عن عرض مواد ادلفردات يف كتاب اللغة العربية .و قامت
1

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press, 2005), h 174.
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2001), h 3.
3
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), h 112.
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الباحثة على حتقيق البحث جبمع البيانات من ادلكتبة مث ختتار البيانات و تصنف مناسبا
بأمهية البحث.

ب.مصدر البيانات
مصدر البيانات ىو ادلبحوث من أين تكتسب .و ميكن أن يكون ادلصدر مجادا أو
حركة أو إنس و غريىا .و يف ىذا البحث ادلكتيب مصدران ادلصدر اصأساسية و ادلصدر
الثانوية.
 .1مصدر البيانات األساسية
ىذا ادلصدر ىو الذي كانت البيانات ختتار مباشرة من ادلصدر اصأصلي اليت جتمعها
الباحثة إلجابة مشكلة البحث 4.ادلصدر اصأساسية يف ىذا البحث ىو كتاب الطالب للغة
العربية للصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية على ادلناىج الدراسية  3102الذي طبع بالوزير
الشؤون الدينية إندونيسيا سنة .3102

4

Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2007), h 252.
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 مصدر البيانات الثانوية.2
ادلصدر الثانوية ىو ادلصدر الذي يستخدم لتأييد عملية البحث و لتعليق اإلصالح
 و أما. و من ىذا ادلصدر نصا أو كتابة تارخيية أو وثائق و ما أشبو ذلك.عن ادلوضوع
: الكتب الثانوية يف ىذا البحث ىي
1) Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang : UIN
Maliki Press. 2011.
2) Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.
Malang : UIN Maliki Press. 2012.
3) H.G.Tarigan dan Djago Tarigan. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Bandung :
Angkasa. 1986. Cet. Ke-2.
4) Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Jakarta : Rajawali Pers.
2014.
5) Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang : Misykat.
2012. Cet. Ke-5.
6) Muhammad Ali-Al-Khuli. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta :
Basan Publishing. 2010.
7) Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta. 2013.
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8) Hesti Zaima. Analisis Penyajian Materi Mufradat Pada Tingkat Madrasah
Ibtidaiyah Studi Textbook Bahasa Arab Karya Muhajir, S.Pd.I, dkk. Yogyakarta :
UIN Sunan Kalijaga. 2008.
9) Rini Dwi Susanti. Studi Analisis Materi Ajar “ Buku Teks Pelajaran “ Pada Mata
Pelajaran Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah. Kudus : STAIN.
2013.
10) Sri Utami Subyakto Nababan. Metode Pengajaran Bahasa. Jakarta : Gramedia.
1993.
11) Rusman. Manajemen Kurikulum. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
12) Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya. 2001.
13) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta :
Rineka Cipta.2010. Cet. Ke-4.
14) Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press. 2005.
15) Moh. Nazir. Metode Penelitian,. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1999.
16) Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar. 2007.
17) Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :
Rineka Cipta. 2013. Cet. Ke-15.
18) Suryadi Suryasubrata. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Press. 1992.
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19) John W. Best. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya : Usaha Nasional. 1982.
20) Rosadi Roslan. Metode Penelitian PR dan Komunikasi. Jakarta : Raja Grafindo
Persada. 2004.
21) Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang : Hilal Pustaka. 2010.
Cet. Ke-2.
22)Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke
Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta : Rajawali Pers. 2015. Cet. Ke-10.
23) Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang : UIN Malang
Press. 2009. Cet. Ke-1.
24) Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti. Analisis Isi Buku
Ajar Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jurnal
Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya. Volume 3 Nomor 2.
2015.
25) Kusmaningsih Abdining Gusti. Analisis Kelayakan Buku Ajar Bahasa Arab
Durus Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Kelas X Madrasah Aliyah. Purwokerto : IAIN.
2016.
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ج .أسلوب جمع البيانات
من أمهية اخلطوات يف البحث ىي أسلوب مجع البيانات صأن ىدف أساسي حبث ما
ىو تناول البيانات 5.و يف ىذا البحث استخدمت الباحثة أسلوب البحث ادلكتيب يف مجع
البيانات و ىو تقنية جلمع ادلعلومات و اصأخبار مبطالعة البيانات ادلكتوبة كالكتب ادلراجعة و
الوثائق و ادلقالة العلمية و ادلراجع اإلنسيكلوفيدي و الرسائل العلمية و ادلراجع اصأخرى
احملققة و الكتابة اإللكرتونيكية ادلتعلقة بالبحث.
البحث ادلكتيب عن ىذا البحث ىو مجع البيانات باستخدام الكتب و الوثائق
كالصورة و الكتابة ادلتعلقة بعرض مادة ادلفردات اليت تتكون من أربعة مواضع يف كتاب
الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية 3102
اليت طبعها الوزير الشؤون الدينية.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2013),

5

h 224.
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د .أسلوب تحليل البيانات
حتليل البيانات من أىم اخلطوات اليت حتقق و تقرر هبا البحث .صأن هبذه العملية
صارت البيانات و اصأخبار ادلوجودة معينة و حمققة 6.ويف ىذا البحث استخدمت الباحثة
طريقة الوصف التحليل و ىي أخذ االستنباط عن مبحوث ما أو شأن أو نظام التفكري و
صورة منتظمة و حقيقية و العالقة بأحوال احملللة ادلوجودة .و بعد ذلك ترتب البيانات
ادلكتسبة و تبني صأجل احلقائق.
يقصد البحث الوصفي إلعطاء البيان عن شأن ما بغرض البيان .و بعد اجلمع
تصنف البيانات حسب ادلشكلة ادلبحوثة مث يقام التحليل على مضموهنا مناسبا باحملتويات
من البيانات 7.حتليل ادلضمون أو حتليل احملتوى ىو التحليل ادلنتظم عن النقاط أو الوثائق
كمصدر البيانات 8.و أما رأى رشادي رصالن أن حتليل ادلضمون ىو طريقة اجلمع و
التحليل حنو الوثائق لتناول االستنباط عن اصأخبار و مضمون الوثيقة فعالية و منظمة.

9

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal Pustaka, 2010), Cet. 2, h

6

131.
7

Suryadi Suryasubrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali Press, 1992), h 35.
John W. Best, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h 133.
9
Rosadi Roslan, Metode Penelitian PR dan Komunikasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2004), h 252.
8
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قال ىداري نواوي عن اخلطوات الالزمة يف حتليل النص ىي :
 )0اختيار الكتابة (الكتاب أو اجمللة أو الوثائق) و ىو بإعقاد ادلالحظة ودلعرفة سعة
استعمال كتاب ما ،حتقيق حد احملتويات من درس ما نظرية أو جتربة.
 )3تصنيف اصأمور اخلاصة عن احملتويات و لغة الكتاب كآلة مجع البيانات.
 )2تقرير الطريقة ادلستخدمة بالبحث عن مشولة الكتاب من كل باب.
 )4عملية القياس عن الكتاب وصفا و كميا مثال عن الفقرة أو ادلضمون ادلهم.
 )2ادلوازنة بني اخلصائص و احلد اصأساسي و النظرية ادلقررة.
 )2التبسيط على االستنباط كنتيجة التحليل.

10

بطريقة حتليل احملتوى وصفت الباحثة و حتلل عرض مواد ادلفردات يف كتاب الطالب
للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية  3102و يقارن
العرض ادلوجود يف كتاب ما وفقا بنظرية رشدي أمحد طعيمة عن نظام اختيار ادلفردات يف
تصنيف الكتاب التعليمي مث التحقيق و االستنباط.

10

Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “ Buku Teks Pelajaran “ Pada Mata
Pelajaran Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah, (Kudus : STAIN, 2013), h 7.

الباب الرابع
تحليل المشكلة و البحث

أ .الصورة العامة في كتاب الطالب للغة العربية من المدارس االبتدائية للصف
الخامس على المناهج الدراسية 3102
الكتاب احمللل يف البحث ىو كتاب اللغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف
اخلامس على ادلناىج الدراسية ٖٕٔٓ طبعو و نشره لوزير الشؤون الدينية عام ٕ٘ٔٓ.
احتوى الكتاب على ٕ ٛصفحة و مثانية حبوث بعضها  :يف غرفة اجللوس ،يف غرفة
ادلذاكرة ،يف احلديقة ،األلوان ،يف الفصل ،يف مكتبة ادلدرسة ،يف مكتبة االدوات للكتابة ،و
يف ادلقصف .احتوي كل حبث على أربعة مهارات ىي االستماع و الكالم و القراءة و
الكتابة ،و اكتمل كل حبث على ادلفردات و الًتكيب .و الكتاب استخدم يف ادلدرسة
االبتدائية احلكومية و األىلية يف بندار المبونج عند التعليم لدرس اللغة العربية.

94

ب .وصف مادة المفردات في المدرسة االبتدائية
مادة اللغة العربية ىي ادلادة الواببة على ععليمها لكل صف يف ادلدرسة االبتدائية.
للغة العربية فوائد بعضها لغة الدين و ادلعلومات و احملادثة .ارعبط ععليم اللغة العربية
بالتعليمات الدينية االخرى و ديكن الطلبة على احملادثة و الفهم و القراءة باللغة العربية
السهلة .ارعبط ععليم اللغة العربية بتعليم ادلفردات لًتقية اربع ادلهارات اللغوية و ىي السماعة
و الكالم و القراءة و الكتابة.

1

علمت اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية ليستوعب الطلبة على اللغة العربية و حيفظ
ٓٓ ٙ٘ٓ - ٙمفردة و أساليب اللغة العربية حىت استطاع الطلبة استخدامها يف احملادثة و
فهم الكلمات ادلشهورة ادلتعلقة بادلعلومات و التكنولوبية و الفنية و الدينية ٕ.والبد أن يهتم
ادلدرس ادلفردات ادلناسبة لدي الطلبة و البد لو الطريقة والوسائل و ادلدخل ادلناسبة عند
التعليم .البد أن يبدأ ادلدرس مبفردات بسيطة عند التعليم مثل االصطالحات األسرية أو
اعضاء اجلسم أو الًتاكيب و األفعال السهلة.

1

H.G. Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung : Angkasa,
1981), h 1.
2
http://repository.radenintan.ac.id/3266/4/Buku_Analisis_Pembelajaran_Mufrodat.pdf diakses
pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB.
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ج .عرض البيانات وتحليلها
لقد استخدمت الباحثة األسس عند رشدي أمحد طعيمة ىي التواعر ،التوزع،
ادلتاحية ،األلفة  ،الشمول ،األمهية ،و العروبة يف اختيار مادة ادلفردات .عرض مواد ادلفردات
يف ىذا الكتاب يف وبو عام لقد استخدم األسس عند رشدي أمحد طعيمة و لكن وبدنا
بعض ادلفردات ال يستخدم علك األسس .كما شرح اجلدول اآلعية :
المفردات المقدمة في الباب األول
في غرفة الجلوس
غرفة اجللوس

غرفة ادلذاكرة

صديق

خزانة

مدرسة

علفون

خيّاطة
قرية

علفاز

بيت

مكتب ج مكاعب

غرفة النّوم

اسي
كرسي ج كر ّ
ّ
رللّة ج رلالّت

غرفة األكل

بريدة ج برائد
طفل ج أطفال
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واستنادا إىل من األسس يف اختيار مواد ادلفردات عند رشدي أمحد طعيمة فنتيجة
البحث و التحليل عن عرض مواد ادلفردات يف الباب األول ىي :
ٔ .التواعر
لقد استخدم ىذا الباب أساس التواعر ألنو اختار ادلفردات ادلشهورة ادلثال :
استخدم كلمة صديق بالنسبة صاحب .و استخدم الكتاب كلمة صديق.
ص ِديْ ِق ْي امسُوُ إد ِريس ُى َو طَالِب.
ادلثال يف اجلملة  :ى َذا َ
ٕ .التوزع
لقد استخدم ىذا الباب أساس التوزع ألنو اختار ادلفردات على أكثر
استخدامها عند الناطق األصلي .ادلثال :استخدم كلمة علفاز بالنسبة
علفزيون.
ادلثال يف اجلملة  :يشاىد الولد التلفاز.
ٖ .ادلتاحية
ما استخدم ىذا الباب أساس ادلتاحية ألنو ال يقدم ادلفردات ادلناسبة مبادة
يف غرفة اجللوس .ادلفردات ادلقدمة ىي قرية ،خياطية ،طفل ،مدرسة،

05

صديق ،و ادلفردات اليت البد عقدديها ىي ساعة ،نافذة ،ستارة ،زىرة،
سجدة ،أريكة.
ادلثال يف اجلملة :
األَ ِريكةُ يف غُر ِفة اجلُ ِ
لوس
الزىرةُ على ادلكتَ ِ
ب
َّ َ
ٗ .األلفة
لقد استخدم ىذا الباب أساس األلفة ألنو اختار ادلفردات ادلشهورة و
التجنب عن ادلفردات الغريبة .ادلثال :استخدم كلمة قرية بالنسبة ضيعة 3.و
كلمة خزانة بالنسبة صوان.
ادلثال يف اجلملة :
ربع س ِ
اِل إىل ال َق ْريَِة
َََ َ
ِ
يدة
يف ُغرفَ ِة
اجللوس ِخَزانَة َب ِد َ

3

Rohi Baalbaki, Al – Mawrid A Modern Arabic – English Dictionary, (Beirut Lebanon :
DAR EL - ILM LILMALAYIN, 1995), Seventh Edition, h 858.
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٘ .الشمول
لقد استخدم ىذا الباب أساس الشمول ألنو اختار الكلمات ادلستخدمة يف
كل شأن و حتتوي على ادلعاين الواسعة مثل كلمة بيت أعم من الكلمة
منزل.

ٗ

نظيف
ادلثال يف اجلملة  :ىذا البيت كبري و بديد و ٌ
 .ٙاألمهية
ما استخدم ىذا الباب أساس األمهية ألنو ال خيتار و يستخدم ادلفردات
احملتابة لدي الطلبة عن ادلادة يف غرفة اجللوس .ادلفردات ادلقدمة عن ادلادة
قليلة بالعكس أن الطلبة حيتابون ادلفردات األخرى ادلتعلقة بادلادة.
ادلثال :أريكة ،ساعة ،نافذة ،ستارة ،صورة ،زىرة ،سجدة.
ادلثال يف اجلملة :
الساعة بني النافذةِ و ِ
الباب
الصورة مجيلة على اجلدار
رشد أمحد طعيمة ،ادلربع يف ععليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ( ،معهد اللغة العربية،

4

وحدة البحوث و ادلناىج  :بامعة أم القرى ،سلسلة دراسات يف ععليم العربية ) بز ٕ ،ص .ٜٙٔ
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 .ٚالعروبة
ما استخدم ىذا الباب أساس العروبة ألنو ال خيتار و يستخدم الكلمات
العربية مثل كلمة ىاعف بالنسبة علفون ،مث استخدم الكتاب كلمة علفون.

5

ادلثال يف اجلملة  :اذلاعف على ادلكتب
لقد استخدم الباب األول أربعة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي التواعر ،التوزع،
األلفة و الشمول .و ال يستخدم أسس ادلتاحية ،األمهية و العروبة.

المفردات المقدمة في الباب الثاني
غرفة المذاكرة
غرفة ادلذاكرة
بدوال الدراسة

كتاب اللّغة العربيّة
كتاب الفقو

Ibid, h 620.

5

00

نتيجة البحث و التحليل عرض مواد ادلفردات يف الباب الثاين ىي :
ٔ .التواعر
لقد استخدم ىذا الباب أساس التواعر ألنو اختار ادلفردات على أكثر
استخدامها .ادلثال :كلمة قرطاس بالنسبة ورقة .استخدم الكتاب كلمة
قرطاس.
رقيق.
طاس ٌ
ادلثال يف اجلملة  :ىذا قر ٌ
ٕ .التوزع
ما استخدم ىذا الباب أساس التوزع ألنو ال خيتار ادلفردات على أكثر
استخدامها عند الناطق األصلي .ادلثال  :كلمة دفًت بالنسبة كراسة .مث
استخدم كلمة كراسة يف ىذا الكتاب.
ادلثال يف اجلملة  :ذلك دفًت بديد
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ٖ .ادلتاحية
لقد استخدم ىذا الباب أساس ادلتاحية ألنو يقدم ادلفردات ادلناسبة مبادة يف
غرفة ادلذاكرة مثل كلمة  :اللغة العربية ،كتاب الفقو ،بدول الدراسة،
كتاب .لكن ادلفردات ادلقدمة قليلة .ديكن ادلفردات ادلقدمة و ادلتعلقة
بادلادة أكثر .مثل كلمة  :معجم ،مسطرة ،حاسوب ،زلفظة ،نظارة ،قلم،
كتاب التاريخ ،قرطاس ،دفًت.
ادلثال يف اجلملة :
ادلسطرة طويلة
يقرأ خالد كتاب التاريخ
ٗ .األلفة
لقد استخدم ىذا الباب أساس األلفة ألنو يستخدم الكلمات ادلشهورة و
التجنب عن ادلفردات الغريبة .مثل كلمة غرفة ادلذاكرة بالنسبة كلمة غرفة
الدرس و غرفة ادلطالعة.
ادلثال يف اجلملة  :يف غرفة ادلذاكرة نظارة مجيلة.
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٘ .الشمول
لقد استخدم ىذا الباب أساس الشمول ألنو اختار الكلمات على أكثر
استخدامها و حتتوي على ادلعاين مثل كلمة كتاب.
ادلثال يف اجلملة  :ىذا كتاب احلديث و ىذا كتاب الفقو.
 .ٙاألمهية
لقد استخدم ىذا الباب أساس األمهية ألنو اختار ادلفردات احملتابة لدي
الطلبة على مادة يف غرفة ادلذاكرة .لكن ادلفردات ادلقدمة قليلة و احتاج
الطلبة ادلفردات الكثرية ادلتعلقة بادلادة مثل :زلفظة ،قلم ،كتاب التاريخ،
حاسوب ،قرطاس ،كراسة ،مسطرة ،معجم.
ادلثال يف اجلملة :
كتاب
قلم و ٌ
يف احملفظة ٌ
الكراسةُ بديد ٌة
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 .ٚالعروبة
ما استخدم ىذا الباب أساس العروبة ألنو ال خيتار و يستخدم الكلمات
العربية .مثل استخدام كلمة معجم بالنسبة قاموس .و كلمة حاسوب
بالنسبة كومبيوعور.
ادلثال يف اجلملة :
بلس عمر أمام احلاسوب
يقرأ عمر ادلعجم العريب
لقد استخدم الباب الثاين مخسة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي التواعر ،ادلتاحية،
األلفة ،الشمول ،و األمهية .و ال يستخدم أسس التوزع و العروبة.
المفردات المقدمة في الباب الثالث
في الحديقة
الوردة

اليامسني

زىرة ج أزىار

مصباح

شجرة ج أشجار

مسك ج أمساك
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حديقة

شجرة النّاربيل

شجرة ادلنجا

شجرة ادلوز

شجرة التّ ّفاح

مثرة ج مثرات

شجرة الربعقال

مقعد

نتيجة البحث و التحليل عرض مواد ادلفردات يف الباب الثالث ىي:
ٔ .التواعر
لقد استخدم ىذا الباب أساس التواعر ألنو اختار ادلفردات على أكثر
استخدامها .مثال  :استخدام كلمة حديقة بالنسبة بستان .و استخدم
الكتاب كلمة حديقة.
ادلثال يف اجلملة  :ىذه حديقةٌ واسعةٌ و نظيفةٌ
ٕ .التوزع
ما استخدم ىذا الباب أساس التوزع ألنو ال خيتار ادلفردات على أكثر
استخدامها عند العربيني و الناطقني هبا ،كاستخدام كلمة مسبح بالنسبة
بركة ،و استخدم الكتاب كلمة بركة.

6

Rohi Baalbaki, Op. Cit, h 1030.

6
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ادلثال يف اجلملة  :ادلسبح جبانب الشجرة.
ٖ .ادلتاحية
لقد استخدم ىذا الباب أساس ادلتاحية ألنو عقدم ادلفردات ادلناسبة بادلادة
يف احلديقة مثل  :زىرة ،مثرة ،وردة ،شجرة ،يامسني ،مسك.
ادلثال يف اجلملة :
السمك
طبخت ندى
َ
الوردةُ لوهنا أمحر
ٗ .األلفة
ما استخدم ىذا الباب أساس األلفة ألنو ال خيتار الكلمات ادلشهورة مثل
كلمة فاكهة بالنسبة مثر ،و استخدام الكتاب كلمة مثر.
يأكل قاسم الفاكهةَ
ادلثال يف اجلملة ُ :
٘ .الشمول
لقد استخدم ىذا الباب أساس الشمول ألنو استخدم الكلمات يف مجيع
الشؤون .مثل كلمة شجرة و زىرة.

55

ادلثال يف اجلملة :
ىذه أزىار مجيلة
متنوعة
علك أشجار ّ
 .ٙاألمهية
لقد استخدم ىذا الباب أساس األمهية ألنو اختار و استخدم ادلفردات
احملتابة لدي الطلبة و الرعبة مبادة يف احلديقة مثل :زىرة ،وردة ،شجرة ،مسك،
مثرة.
ادلثال يف اجلملة :
الزىرة أمام الصف
علك شجرة الناربيل مرعفعة
 .ٚالعروبة
لقد استخدم ىذا الباب أساس العروبة ألنو اختار و استخدم الكلمات
العربية مثل ما استخدم العربيون ادلثال  :يامسني
ادلثال يف اجلملة  :اليامسني ورقتو أخضر

55

لقد استخدم الباب الثالث مخسة أسس يف عرض ادلفردات ىي التواعر ،ادلتاحية،
الشمول ،األمهية و العروبة .أسس اليت ال يستخدم ىي التوازع و األلفة.
المفردات المقدمة في الباب الرابع
األلوان
أسود – سوداء

أخضر – خضراء

سيّارة
عجلة ج عجالت

أصفر – صفراء
أمسر – مسراء

مسطرة

مثلّث

أبيض – بيضاء

صندوق

أمحر – محراء

حذاء
أزرق – زرقاء

نتيجة البحث و التحليل عرض مواد ادلفردات يف الباب الرابع ىي :
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ٔ .التواعر
لقد استخدم ىذا الباب أساس التواعر ألنو اختار ادلفردات على أكثر
استخدامها .مثل كلمة صندوق بالنسبة علبة .و استخدم الكتاب كلمة
صندوق.
ادلثال يف اجلملة  :الصندوق لونو أمحر
ٕ .التوزع
ما استخدم ىذا الباب أساس التوزع ألنو ال خيتار ادلفردات على أكثر
صف بالنسبة فصل .و
استخدامها عند العربيني و الناطقني هبا .مثل كلمة ّ
صف.
استخدام الكتاب كلمة ّ
ادلثال يف اجلملة  :درس الطالب يف الصف.
ٖ .ادلتاحية
ما استخدم ىذا الباب أساس ادلتاحية ألنو ال يقدم ادلفردات ادلناسبة مبادة
األلوان .فادلفردات ادلقدمة ىي :خذاء ،سيارة ،عجلة ،مسطرة ،مثلث،
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وردي،
صندوق .،و ادلفردات ادلقدمة البد أن كون مناسبة بادلادة مثلّ :
بين.
بنفسجي ،رمادي ،برعقايل ،أربوانّ ،
ادلثال يف اجلملة :
وردي
فاطمة ثوهبا ّ
بين
التمر لونو ّ
ٗ .األلفة
لقد استخدم ىذا الباب أساس األلفة ألنو اختار الكلمات ادلشهورة و
بين-بنّ يّة.
التجنب عن الكلمات الغريبة ،مثل كلمة أمسر-مسراء بالنسبة ّ
ادلثال يف اجلملة  :محيد قشره أمسر
٘ .الشمول
لقد استخدم ىذا الباب أساس الشمول ألنو اختار ادلفردات ادلستخدمة
يف كل حال و ذو معان واسعة مثل سيارة و خذاء.
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ادلثال يف اجلملة :
مرمي سيارهتا بديدة
ىذا خذاء أزرق
 .ٙاألمهية
ما استخدم ىذا الباب أساس األمهية ألنو ال خيتار و يستخدم ادلفردات
احملتابة يف مادة األلوان .ادلفردات ادلقدمة قليلة و الطلبة حيتابون إىل
رمادي،
ثقايل ،أربوان،
وردي،
ّ
ادلفردات ادلتعلقة بادلادة مثلّ :
بنفسجي ،بر ّ
ّ
بين.
ّّ
ادلثال يف اجلملة :
بنفسجي
العنب لونو
ّ
رمادي
احملفظة لوهنا
ّ
 .ٚالعروبة
لقد استخدم ىذا الباب أساس العروبة ألنو استخدم و اختار الكلمات
ادلناسبة مبا استخدم العربيون مثل مسطرة و عجلة.
ادلثال يف اجلملة :
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ادلسطرة طويلة لوهنا أصفر
العجلة لوهنا أسود
لقد استخدم الباب الرابع أربعة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي التواعر ،األلفة،
الشمول ،و العروبة .و ال يستخدم األسس التوزع ،ادلتاحية و األمهية.
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نتيجة التحليل والبحث

الباب

موضوع

األسس عند رشدي أحمد طعيمة في اختيار مادة المفردات
التواتر

التوزع

المتاحية

األلفة

الشمول األهمية العروبة

5

يف غرفة اجللوس

√

√

-

√

√

-

-

5

يف غرفة ادلذاكرة

√

-

√

√

√

√

-

5

يف احلديقة

√

-

√

-

√

√

√

9

األلوان

√

-

-

√

√

-

√

واستنادا إىل ال قائمة السابقة يدل على أن عرض مواد ادلفردات يف وبو عام قد
استخدم األسس عند رشدي أمحد طعيمة يف اختيار مادة ادلفردات .ولكن ىناك بعض
عرض مواد ادلفردات يف كل باب ال يستخدم علك األسس .ديكن للباحثة أن عستنتج أن
كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية
ٖٕٔٓ مناسب لالستخدام يف ععليم اللغة العربية.

الباب الخامس
االختتام

أ .الخالصة
بعد أن قامت الباحثة بالبحث مستندا إىل مشكلة البحث وىي كيف يكون عرضا
دلواد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية للصف اخلامس على
ادلناىج الدراسية  3102من حيث  :األسس التواتر ،التوزع ،ادلتاحية ،األلفة ،الشمول،
األمهية و العروبة.
واكتشاف البحث يدل على أن عرض مواد ادلفردات يف كل باب يستخدم أساس
التواتر و أساس الشمول .ويقتصر الباب األول على أساس التوزع .و أما فيقتصر الباب
الثاين و الثالث على أساس ادلتاحية و أساس األمهية  .و ال يقتصر الباب الثالث على أساس
األلفة .ويقتصر الباب الثالث و الرابع على أساس العروبة.
لقد استخدم الباب األول أربعة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي :التواتر ،التوزع،
األلفة و الشمول .األسس اليت ال يستخدمها ىذا الباب ىي ادلتاحية ،األمهية و العروبة.
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لقد استخدم الباب الثاين مسة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي :التواتر،
ادلتاحية ،األلفة ،الشمول ،و األمهية .األسس اليت ال يستخدمها ىذا الباب ىي التوزع و
العروبة.
لقد استخدم الباب الثالث مسة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي :التواتر،
ادلتاحية ،الشمول ،األمهية و العروبة  .األسس اليت ال يستخدمها ىذا الباب ىي التوزع و
األلفة.
لقد استخدم الباب الرابع أربعة أسس يف عرض مواد ادلفردات ىي :التواتر ،األلفة،
الشمول ،و العروبة .األسس اليت ال يستخدمها ىذا الباب ىي التوزع ،األمهية و ادلتاحية.
تستنبط أن عرض مواد ادلفردات يف كتاب الطالب للغة العربية من ادلدارس االبتدائية
للصف اخلامس على ادلناىج الدراسية  3102يف وجو عام قد استخدم األسس عند
رشدي أمحد طعيمة يف اختيار مادة ادلفردات .و لكن ىناك بعض عرض مواد ادلفردات يف
كل باب ال يستخدم تلك األسس.
ب .االقتراحات
يكون الكتاب التعليمي مرجعا و وسائل التعليم لدي ادلدرس و الطلبة و إذا وجدنا
األخطاءات و الغلظات داخلها سوف تسبب إىل سوء الفهم .لذلك البد أن يهتم وزير
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الشؤون الدينية عند الًتتيب للكتاب التعليمي حىت تظلل العيوب و الغلظات داخل الكتاب
ألن الكتاب مستخدم يف كل مدرسة من ادلدارس االبتدائية احلكومية و األىلية.
و البد أن أن يكون ادلدرس فامها و مستوعبا بادلواد حىت مييل إىل الكتاب وحده .و
البد لو أن يبحث مراجع أخرى و يصلح كل عيب داخل الكتاب خاصة يف تعليم ادلفردات
ألنو يكون عنصرا مهما يف تعليم اللغة العربية و كي استطاع الطلبة أن يستوعب أربع
مهارات لغوية.
ج .االختتام
احلمد هلل رب العادلني تشكر الباحثة على كتابة ىذه الرسالة العلمية .وعت الباحثة
على النقصان و األخطاء من ادلعلومات و القدرة فلذلك ترجو على النقد و االقًتاح ادلفيد
إلصالح ىذه الرسالة العلمية .و ترجو الباحثة على أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة و
مفيدة لدي مجيع اتجمتمع.
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