
� �

�����������	�
�א���
��א������א� �� ��  ����א��م��������

�د�א��ص�א��א��،�د
 م�2011 ��א�

 

@lbn×@åß@Þëþa@õ�§a@lbn×@åß@Þëþa@õ�§a@lbn×@åß@Þëþa@õ�§a@lbn×@åß@Þëþa@õ�§aBBBBòîi‹ÈÛa@�bnÐßòîi‹ÈÛa@�bnÐßòîi‹ÈÛa@�bnÐßòîi‹ÈÛa@�bnÐßBBBB@ @@ @@ @@ @
òîºìÔm@ò�aŠ†òîºìÔm@ò�aŠ†òîºìÔm@ò�aŠ†òîºìÔm@ò�aŠ†  
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  ملخص البحث
للوقوف على ما موعة من املؤلفني،  "مفتاح العربية"يتوخى هذا البحث تقومي اجلزء األول من كتاب 

ن الذي روعي فيه يكتنفه من جوانب إجيابية، وما قد يشوبه من سلبيات، وذلك من خالل حتليل املضمو
كيف  أدبيات تعليم العربية للناطقني بغريها. وقد حاول الباحث اإلجابة عن عدة أسئلة، منها: منما ورد 

كيف ميكن االرتقاء مبستوى الكتاب؟ وقد و سلبياته؟ما و ؟ما إجيابيات الكتابوبىن املؤلفون كتام؟ 
على حنو يليب حاجات  -إىل حد كبري-لكتاب تنوع تدريبات اصل الباحث إىل عدة نتائج، من أمهها: وت

  أن الكتاب يفتقر إىل ضبط عدد الكلمات اجلديدة الواردة يف كل درس.غري ، الدارسني
  

  .تقومي، منهج ،الناطقون بغري العربية ،حتليل املضمون :املفتاحية الكلمات
  

Abstract  

This research aims at evaluation of the first part of the book “Miftah Al-

Arbiah” , written by a group of authors,  to find out its positive and 

negative aspects , by content analysis of those portions that contain 

literature for teaching Arabic language to non-native speakers. The 

researcher attempted to answer several questions, including: how the 

authors compiled their book? What are its advantages? What are its 

disadvantages? And how to improve the standard of the book? The 

researcher reached several conclusions; the most important among them 

is that the book carries diverse exercises - to a large extent - in a manner 

that meets the needs of learners. However, the book lacks in recording 

newly used words in every lesson. 
 

Key words: Content Analysis, Non-Arabic Speakers, Evaluation , 

Curriculum. 
 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk menilai bahagian pertama buku “Miftah Al-

Arbiah” , ditulis oleh satu kumpulan pengarang, untuk mengetahui aspek 

                                                           

∗
   ، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.حماضر يف مركز اللغات، شعبة لغة القرآن  
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positif dan negatif, dengan menganalisis kandungan bahagian-bahagian 

yang mengandungi kesusasteraan untuk mengajar Bahasa Arab kepada 

yang tidak boleh bertutur Bahasa Arab. Penyelidik mencuba untuk 

menjawab beberapa soalan, termasuk: bagaimana penulis mengumpulkan 

buku mereka? Apakah kelebihannya? Apakah kekurangannya? Dan 

bagaimana untuk meningkatkan taraf buku ini? Penyelidik telah 

mencapai beberapa penyimpulan, yang paling penting di antara mereka 

adalah bahawa buku itu membawa latihan kepelbagaian- bagi sebahagian 

besar- dalam cara yang memenuhi keperluan pelajar. Walau 

bagaimanapun, buku ini kekurangan untuk merakam kata-kata baru 

dalam setiap pelajaran. 

Kata Kunci: Analisis Kandungan, Bukan Pentutur Bahasa Arab, 

Penilaian, Kurikulum. 

  

  د ـمتهي
من امللحوظ أن حركة التأليف يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها      

يف  –سبيل املثال  على –مبا تعج به ساحة التأليف  – ونوعاا كم –ال تقارن 
إىل االفتقار إىل الكوادر  –يف املقام األول  –وترجع األسباب  ،اللغة اإلجنليزية

 ،إلعداد العلمي الراقي. باإلضافة إىل املعوقات املاديةااملبدعة املثابرة من ذوي 
  روح الفريق، وغياب التخطيط اللغوي، وعدم تبادل اخلربات. بوغياب العمل 

لكن املأمول  املباركة لبعض املؤسسات العلمية، لباحث اجلهودوال ينكر ا     
أبعد بكثري عما جنده بني أيدينا. ولنكن صرحاء وموضوعيني حىت نضع أيدينا 

  .طن الداء، فنلتمس له دواًء ناجعاعلى موا
يف جزأين. وهذا الكتاب  "مفتاح العربيةب"سوم وقد صدر كتاب جديد مو     

ماليزيا، العام  –وث باجلامعة اإلسالمية العاملية من منشورات مركز البح

وتضمن اثنيت  ،من القطع املتوسط صفحة 269ع الكتاب يف م. ويق2011
  عشرة وحدة. 
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وقد اشترك يف تأليف هذا الكتاب جمموعة من احملاضرين بشعبة لغة القرآن      
  :ركز اللغات باجلامعة نفسها، وهممب

 زيرول مت زين  -5         حممد فوزي                     - 1

 حممد ذو اهلشام  -6حسني حممد مجيل                       - 2

 وان حممد زهاري  -7وان جنم الدين وان عبد اهللا                - 3

 حسن سيد حجاج  -8حممد أزر األزلني                        - 4

  : وسوف نتناول يف هذه الدراسة احملاور اآلتية     

 التدريبات - 7                                العنوان  - 1

 اللغة الوسيطة     - 8                                املقدمة  - 2

 التقومي - 9                               الفهرس  - 3

 األخطاء اللغوية والطباعية -10                      تعليم األصوات  - 4

 قائمة املراجع -11                      انتقاء الكلمات  - 5

 مصاحبات الكتاب -12                      إعداد النصوص  - 6

  

  : العنوان أوالً
يقوم العنوان بوظيفة الالفتة أو اإلعالن الذي يفصح عن مضمون النص أو      

غري  جذابا، –ا على النحو املشار إليه سلفً –. وقد جاء عنوان الكتاب 1الكتاب
عنوان  -على سبيل املثال–، فالرأي أن يضاف إليه حنو مخلّ أنه موجز على

، ليحدد مجهور العربية لناطقني بغريللمسلمني افرعي مفاده: منهج متكامل 
  . لى حنو دقيقع الكتاب

                                                           

 ،م)2007مكتبة اآلداب،  (القاهرة: علم لغة النص: النظرية والتطبيقانظر: عزة شبل حممد،  1
  . 252ص
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  : املقدمة ثانيا
مقدمة الكتاب موجزة، أشار فيها املؤلفون إىل أن اجلزء األول من هذا      

وأشار املؤلفون إىل  ،2"اسيات اللغة العربيةيهدف إىل تعليم الطالب أس"الكتاب 
  : ية، وميكن إجيازها على هذا النحواألسس املرع

 التكامل بني مهارات اللغة األربع.   - 1

باللغة املعاصرة، وألفاظ الثقافة اإلسالمية، وبعض املصطلحات  االهتمام - 2
 العلمية.

 التدرج.  - 3

 اإلكثار من التدريبات وتنوعها. - 4

 تربوية ومفاهيم إسالمية. تزويد الطالب مبواد  - 5

 .3التدريب على التراكيب اللغوية  - 6
وبناًء على ما تقدم، فإن مقدمة هذا الكتاب تفتقر إىل بيان عدة جوانب،      

حتديد ما أجنزه كل مؤلف وطريقة التدريس املقترحة، ومنها مجهور الكتاب، 
  ... إخل. 

  

  : الفهرس ثالثًا
سوى أن الوحدتني السادسة  ،ال غبار عليه لياتضمن الكتاب فهرسا تفصي     

على هذا النحو، فال  ، والرأي أال تأتياوالثانية عشرة جاءتا حتت عنوان: مراجعة
يي أن الوحدة رأ: مراجعة. فسادسة، وإمنا يكتبالوحدة ال – مثالً –يقال 

  ة.فال داعي للنص على أا وحد تناقش موضوعا ما مثل التعارف. أما املراجعة
                                                           

ور: مركز البحوث باجلامعة اإلسالمية العاملية ب(كواالمل مفتاح العربيةحممد فوزي يوسف (وآخرين)،  2
 ، مقدمة الكتاب (الصفحة غري مرقمة). 1ج ،م)2011ماليزيا، 

 نفسه.  املصدر السابق 3
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  : تعليم األصوات رابعا
الذي تنبين عليه املراحل تعد األصوات فاحتة تعليم اللغة وركنها الركني      

التعليم املعياري الذي  :من التعليم ويشيع يف هذا اال ثالثة أنواع .الالحقة
يكسب والتعليم املنتج الذي  ،التداخل بني اللغتني اهلدف واألميقلل من أشكال 

والتعليم الوصفي الذي ميد الدارس بقوانني  ،عهد له به ال اماً صوتياًالدارس نظ
  .4حتكم النظام الصويت

ىل خلل يف أن عدم حتديد مجهوره قد أدى إومن امللحوظ يف هذا الكتاب      
هذه األصوات وآخر فالبون شاسع بني دارس يألف  ؛تعليم األصوات العربية

. س يف انتحاء التعليم املعياري أو الوصفي، نرى مثة التباخيلو ذهنه منها. لذا
أورد  حيث ؛م األصوات العربية مسا خفيفًامس الكتاب تعلي فقد ،وعليه

وبعد ذلك أدخلت األصوات يف كلمات  املؤلفون مجيع األصوات يف جدول.
والشمسية يف مقرونة بصور، مث واصل املؤلفون تناول التنوين واحلروف القمرية 

  ."أسس الكتابة العربيةب"ن ين املعنوالدرس الثا
  :يأيت ما - هنا–حظات على تعليم األصوات ومن املال     
  .املتعلقة باألصوات الكتابيةوكذلك التدريبات  ،قلة التدريبات الصوتية -1     
لتدريبات بقوهلم: استمع وردد. والرأي أن يقال: صاغ املؤلفون بعض ا -2     

  مث ردد.  ،استمع

يتمثل يف عدم كتابة  ،عي يف الصفحة العاشرةمطبلوحظ وقوع خطأ  -3     
ض) على ميني الصفحة كما هو األمر مع  -ص -ش -س - ز - احلروف (ر
  غ).- ع- ظ - احلروف (ط

                                                           

 ،لغة العربية للناطقني بلغات أخرىاملرجع يف تعليم العلي أمحد مدكور (وآخرين)،  د. :انظر 4
 .612-610ص ،م)2010 دار الفكر العريب، :القاهرة(
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، عليم األصواتتكثيف تدريبات التمييز الصويت عند تاالفتقار إىل - 4
   وعدم االكتفاء بتقدميها يف تالفيف الدروس.

الكلمات ا: انتقاء خامس  
الكلمة هي الوحدة اللغوية األساسية اليت تشارك مشاركة "من املعلوم أن      

فعالة يف تكوين معارف اإلنسان وجتاربه وأفكاره وصوره الذهنية كما أا نقطة 
لذا توقف عندها اخلرباء ومعدو الربامج التعليمية  ،5"انطالق اإلبداع الكالمي

مي احلصيلة اللغوية اليت تتوخى حتقيق أهداف طويالً؛ ألا ركن ركني يف تنا
  بسط فيها املعتوق القول، وميكن إجيازها يف النقاط اآلتية: 

 زيادة اخلربات والتجارب واملعارف واملهارات.   - 1

انفتاح الشخصية على ما حييط ا، ومنو روح األلفة والشجاعة   - 2
 األدبية. 

وجالء  اوأكثر بروزيف الذهن  عل األساليب اللغوية أكثر حضوراج  - 3
 .6يف الذاكرة

وبناًء على ذلك، اجتهد رجاالت التربية يف وضع معايري يحتكَم إليها عند      
  اختيار الكلمات، ومن هذه املعايري ما يأيت: 

م تعرض الكلمات الشائعة اليت : حيث ظهرت بضع قوائالشيوع  - 1
. وهذا منحى د إليها عند تأليف مقررات للناطقني بغري العربيةيستن

فهم النصوص ال يعتمد على نسبة الكلمات املألوفة "حممود، غري أن 
فقط، ولكنه يعتمد على عدد من العوامل األخرى مثل: موضوع 

                                                           

(الكويت: الس الوطين  احلصيلة اللغوية: أمهيتها، مصادرها، وسائل تنميتهاد. أمحد حممد املعتوق،  5
 . 46ص ،م)1996للثقافة والفنون واآلداب، 

 . 64- 59، صاملرجع نفسهانظر :  6
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النص، والطريقة اليت استخدمها الكاتب يف تناول املوضوع، ومدى 
 .7"ألفة القارئ للموضوع

 الفصاحة والنأي عن اللهجات.   - 2

 عن املعاين املرادة.  دقة تعبري الكلمة  - 3

 استخدام الكلمة العربية وترك الكلمات الدخيلة.   - 4

 الفائدة  - 5

 .سهولة التعليم والتعلم  - 6

 . ار الكلمات املشتركة بني اللغتني: األم واهلدف: ويراد به اختيالتشابه  - 7

سرعة االستدعاء، حيث تختار الكلمات اليت تتبادر إىل الذهن عند   - 8
لمة فصل تستدعي كلمات أُخر مثل: ورود موضوعات معينة، فك

 .8معلم، طالب، كتاب، سبورة، إخل
: إىل أية درجة توافرت املعايري السابقة والسؤال الذي يطرح نفسه مفاده     

   الواردة يف هذا الكتاب املقوم؟ عند اختيار الكلمات
م إىل بدايةً، أشري إىل معيار الشيوع، فمقدمة الكتاب ال تشري إىل االحتكا     

أية قائمة من قوائم الكلمات الشائعة، وكل ما جنده إشارة عابرة إىل أن 

                                                           

صاحل بن ناصر الشويرخ  ناصر عبد اهللا غايل، د. ، ترمجة: د.تطوير مناهج تعليم اللغةردذ، جاك ريتشا 7
 . 10ص ،م)2007(الرياض: جامعة امللك سعود، 

  : انظر 8
إعداد املواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية: بعض األسس العامة، جملة حممود إمساعيل صيين،  -

 .108، ص)م1982، 4عود، الد جامعة امللك س (الرياض:، "دراسات"

 . 12-11، صمرجع سابقجاك ريتشاردذ،  -

 . 249- 248، صمرجع سابقعلى أمحد مدكور (وآخرين)،  -
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إلسالمية، وبعض األلفاظ ااالهتمام منصب على اللغة املعاصرة، وألفاظ الثقافة 
  العلمية. 

وعلى أية حال، فمن الكلمات غري الشائعة اليت وردت يف الكتاب: فاحص      
ق عمل احملاسب، فإنه يقال : الشخص الذي يدقفإذا كان املقصود  احلسابات،

  .9مراجع أو مدقق حسابات
وفيما يتعلق بقضية الفصحى والعامية، فاملؤلفون التزموا الفصحى، ومل ترد      

  كلمات عامية. 
أما بالنسبة للمعيار الثالث اخلاص بدقة التعبري عن املعاين املرادة، فال غبار      

وذلك يف  10ساملا""للهم إال ما ورد يف أحد التدريبات ، اةعلى الكلمات املختار
، مريضا)، والرأي أن يقال: سليماسياق أنْ يصل الطالب هذه الكلمة بضدها (

: سليم النية أو اجلسم أو سامل)، لكن املعهود أن يقالوال ننكر صواب كلمة (
  .11العقل ... إخل

ية دون الدخيلة، ال حظنا بوإذا عرجنا على معيار استخدام الكلمات العر     
  : ما يأيت

بني الكلمة العربية والدخيلة يف الدرس الواحد  مجع املؤلفون أحيانا  - أ 
 .12مثل: البنوك/املصارف

أورد املؤلفون الكلمات العربية دون الدخيلة مثل: احلاسوب،   - ب 
 .13احلافلة، القطار الكهربائي

                                                           

 . 242، صمرجع سابقحممد فوزي يوسف (وآخرين)،  9

  . 200، صاملرجع نفسه 10
 . 639، صاملعجم العريب األساسيانظر: أمحد العايد (وآخرين)  11

  . 189- 188ص  مرجع سابق،خرين)، حممد فوزي يوسف (وآ 12
 .216، 113 ،93املرجع نفسه، ص 13
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إىل مرض نقْص  إشارة 14)اإليدزمة الدخيلة مثل (الكلباكتفى املؤلفون   - ج 
 املناعة املكتسبة.

أما بالنسبة للمعيار اخلامس الذي يتوخى تقدمي الكلمات املفيدة للدارسني،      
درج حتته معايري فرعية مثل: الشمولية، ع صيين أنّ هذا املعيار الشامل تنفقد أوض

  .Availability(15باحتياجات الصف، واملتاحية ( والوفاء
عيار الشمولية أن يشمل العنصر اللغوي أكرب عدد من وقد أراد صيين مب     

 توضح هذا املعيار: ومن العبارات الواردة يف الكتاب اليت .16االستعماالت
  .17بكم، شفاك اهللا، بارك اهللا فيك شكراً لك، أهالً وسهالً كيف حالك؟

)، لوحظ أن الكتاب قدم الدارسني( الصفوفيما يتعلق بالوفاء باحتياجات      
  ما يليب حاجتهم يف هذا املستوى.  –إىل حد كبري  –م هل

رة ورود الكلمة يف موقف أو ، فرياد به كث"املتاحية"أما املعيار الفرعي      
 "يد"موضوع معني قد حيتاجه الدارس ... فمن أمساء أعضاء اجلسم جند كلمة 

  .18"جفْن"أو  "ركبة"أكثر متاحية مثالً من 
هذا  راعى –إىل حد كبري  –م، يالحظ أن الكتاب وبناًء على ما تقد     

  .20"األمراض"و ،19"أجزاء اجلسم"ومن ذلك ما ورد يف درس  املعيار.
إىل املعيار السادس الذي يتحرى تقدمي الكلمات  –اآلن  –وننتقل      

املشتركة بني اللغتني األم واهلدف، وهذا ما يربز على استحياء يف الكتاب حبكم 
                                                           

  . 97، صاملرجع نفسه 14
 . 109- 108 ، مرجع سابقحممد إمساعيل صيين،  15

 املوضع نفسه. 16

 . 69-47  املرجع نفسه، 17

  .109ص املرجع نفسه، 18
 . 91-90ص مرجع سابق،انظر: حممد فوزي يوسف ( وآخرين)،  19

 . 97، صهاملرجع نفسانظر:  20
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رسني إىل الثقافة اإلسالمية، واحتكاكهم بالثقافة العربية. ومن انتماء الدا
  : الواردة يف تالفيف الكتاب ما يأيتالكلمات 

  الكلمة يف املاليوية  الكلمة العربية
 Kebab  كباب

 Ziarah  زيارة 

 Wajib  ) واجب (واجبة

 Halal  احلالل 

 Haram  احلرام

 Waktu  الوقت 

 Kulliah  كلية 

زير اخلن  Khinzir  
 Lazat  لذيذ

 Khemah  خيمة 

 Siwak  مسواك

 Alhamdulillah  احلمد هللا 

  Aidilfitri  عيد الفطر 
هذا  لْحظ أن الكتاب قد راعى، ياالستدعاءوفيما يتعلق مبعيار سرعة      

ي املعيار، وذلك باختيار الكلمات اليت تستدعي كلمات أخرى على النحو الذ

: جامعة، )، ومن ذلكsemantic field( دالليةجنده يف نظرية احلقول ال
يف  –مطعم، اجلسم، أمراض، احلج، اهلجرة، املسجد ... إخل وهذا املعيار يلتقي 

أن تتضمن املفردة الواحدة "مع معيار الشمول والذي يراد به  –أحد الوجوه 
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لغوية مثل كلمة معاين متعددة حبيث تعين عن تعلم عدد كبري من املفردات ال
  .21".الربتقال، التفاح، املوز)..هة فهي تشمل (فاك

  ويف هذا الصدد نسوق طائفة من امللحوظات على النحو اآليت :      

ط عدد الكلمات اجلديدة بتوجد إشارة يف مقدمة الكتاب إىل ض ال  - أ 
 الواردة يف كل درس. 

كون مثالً تمل تقدم الكلمات اجلديدة يف أي موضع يف الدرس، كأن   - ب 
لتوجيه عناية الدارس إىل حفظها واستعماهلا. فقد أوصى  يف مستطيل

بضرورة إعداد خريطة للدروس يستدل  –يف هذا الصدد  –اخلرباء 
منها على ما يقدم يف كل درس على حدة. وأشار بعض الباحثني إىل 
أن الصغار مبقدورهم تعلم مثاين كلمات جديدة يف الدرس الواحد، 

كلمة لو أحسن اختيارها  ثنيأما الكبار فبوسعهم تعلم ثال
 .22وتقدميها

 خال الكتاب من مسرد بالكلمات اجلديدة.  - ج 

 مل يعزز املؤلفون استخدام الكلمات اجلديدة يف الدروس الالحقة.   -د 

  

إعداد النصوصاسادس :  
أعينهم عند إعداد النصوص،  مثة معايري جيب أن يضعها املؤلفون نصب     
، وقابلية التعليم، واالهتماماتامليول  : الصدق، واألمهية، ومراعاةومنها

  .والعاملية

                                                           

 أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةعبد احلميد عبد اهللا، د. ناصر عبد اهللا الغايل،  د. 21
 . 83ص ،دار الغايل، د.ت) (الرياض:

  . 615ص، قساب مرجع انظر: على أمحد مدكور (وآخرين)،  22
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 فرياد به أن يكون احملتوى واقعيا)، Validityفيما يتعلق مبعيار الصدق (     
ا ومتسقًا اوأصيالً وصحيحوهذا ما حتقق  .23مع األهداف املوضوعية علمي– 
يف الكتاب. فنصوص الكتاب تتناول جوانب من حياة  - إىل درجة كبرية

لدارس املسلم وما ينغمس فيه من عبادات ومعامالت على حنو يتناغم مع ا
  األهداف املعلن عنها يف مقدمة الكتاب. 

أما بالنسبة ملعيار األمهية الذي يقصد به أن يكون احملتوى ذا قيمة يف حياة      
يف هذا  –قد روعي هذا املعيار بشكل واضح؛ فالدارسون ف .24الدارسني
ة ماسة للتعارف، والوقوف على آداب الزيارة، وغري ذلك من حباج –املستوى 

  املوضوعات اليت تليب حاجام. 
إىل ضرورة أن يستجيب احملتوى مليول  واالهتماماتويشري معيار امليول      

الدارسني. وهذا ما نلمسه يف هذا الكتاب؛ حيث يتقاطع املضمون مع 
  التخصصات املتنوعة للدارسني. 

 فقد أُخذ ،25أما معيار قابلية التعليم الذي يتوخى مراعاة قدرات الدارسني     
إىل التيسري من الوحدة السابعة حباجة  به، غري أن النصوص السردية بدًءا

واالختصار؛ فالطالب قدموا من مدارس وبيئات لغوية خمتلفة، فمن الدارسني 
اإلسالمية، ومنهم من املاليزيني من درس العربية سنوات طواالً يف املعاهد 

درسها يف املدارس الوطنية. أما الطالب الوافدون، فمنهم من لديه خلفية لغوية 
  عن العربية، ومنهم من ال يعرف كوعه من بوعه. 

ومن يدقق النظر يف احملتوى، يلحظ أا ال تلقي باالً إىل معيار العاملية، فمن      
ل أمناطاً من التعليم ال تعترف باحلدود املعلوم أن احملتوى يكون جيداً عندما يشم

                                                           

 .  227، صمرجع سابقانظر: د. على أمحد مدكور (وآخرين)،  23

 . 228، صاملرجع نفسه انظر: 24

 . املوضع نفسهانظر:  25
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احمللية للمجتمع ينبغي أن  شر، وبقدر ما يعكس احملتوى البيئةاجلغرافية بني الب
  .26يربط الطالب بالعامل املعاصر من حوله

العاملية مباليزيا  وتزداد أمهية هذا املعيار عندما ندرك أن اجلامعة اإلسالمية     
رين من امللل والنحل املختلفة، مما يستدعي مراعاة مسلمني، وآخ تستقبل طالبا

معيار العاملية حلث هؤالء على تعلم العربية، وحىت ال يرسخ يف األذهان أن 
  العربية لغة عبادة وليست لغة حياة وحضارة.

  : على بعض امللحوظات املتفرقة –اآلن  –ونعرج      

 على هذا املنوال:  –بوجه عام  –جاءت نصوص الكتاب   - 1

  سرد  حوار  احلديث النبوي  القرآن الكرمي

9  1  9  11  
  :أمران –هنا  –ويلحظ       

الغلبة النسبية للنصوص السردية، والرأي أن تكون النصوص احلوارية أكثر   - أ 
 من السردية تيسرياً على الدارسني املبتدئني. 

اعيف هذا الكتاب الواردة يف تض Authentic(27( ةالنصوص األصيل  -ب 
. وهذه النصوص رة نصوص من جمموع ثالثني نصاأي عشبلغت الثلث 

ال تناسب دارسي هذا املستوى، فالقرآن واحلديث وما تضمن من أدعية 
لذا،  تفيض بالغة، فأنى هلؤالء الدارسني أن يقفوا على مرامي اخلطاب.

 جلأ املؤلفون إىل استعمال اللغة الوسيطة، وهذا ما سوف نناقشه الحقاً.
ومن مث، ينصح املؤلفون  صنيع قد حيمد يف املستوى املتقدم.غري أن هذا ال

                                                           

 .227، صاملرجع نفسهانظر:  26

كل نص منطوق أو مكتوب مل يوضع أساساً لتدريس اللغة يف الفصل، وإمنا لتأدية "يراد ذا املصطلح  27
، جملة الفيصل، ع أثر النصوص األصلية يف تعليم اللغاتلطيفة هباشي،  ."وظيفة تبليغية إخبارية

 . 21م، ص2003يوليو  ن322
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مثل : النصوص اإلعالمية، الدارسني  تكون يف طوقبتقدمي نصوص أصلية 
 .28ونصوص احمليط اليومي ... إخل

ذلك بقطع النظر عن مقروئية هذه وراعت نصوص الكتاب التدرج،  - 2
 وضع سابق. النصوص وقابليتها للتعليم على النحو املشار إليه يف م

نفسية، منها: الرياء،  أن هناك أمراضا 29"األمراضب"ورد يف النص املوسوم   - 3
 بل أخالق ،نفسية لتكرب ... إخل. وهذه ليست أمراضاوالعجب، وا

 . وسلوك

ورد سؤال غري مناسب، وذلك يف حوار بني جماهد وجمدي يف درس عنوانه   - 4
؟ فأعذار الصيام معروفة م". حيث يسأل جمدي قائالً: هل أنت صائرمضان"

 ذلك؛ إذ إنه من األمور البدهية. بالطبع، لكننا ال نسأل عن

ذكر املؤلفون راوي احلديث يف احلوار، وكذلك وثقوا اآليات يف املنت.  -5     
وهذا غري معمول به يف هذا املوضع، فاملعهود أن يكون هذا يف النصوص 

 ،30اً، مث يوثق املصدر يف اهلامشالسردية. وقد يضع املؤلف عالمة ما أو رقم
  إذا أراد ختريج اآليات واألحاديث.

وانطالقاً من دأب املؤلفني على ختريج األحاديث على حنو موجز، فالبد من        
   .31توثيق احلديث اخلاص باملساجد اليت تشد إليها الرحالضرورة التنبيه إىل 

  : التدريبات سابعا

) من أهم أشكال Language drillsاللغوية ( باتالتدري"ال جرم أنَّ      

) أو النفسي حركي. Cognitive( اإلدراكيالنشاط التربوي اليت تستهدف 

                                                           

 . 23-22ص املرجع نفسه،انظر:  28

 . 97، صمرجع سابقانظر: حممد فوزي يوسف ( وآخرين)،  29

 . 155، 48، 47، صمرجع سابق، حممد فوزي يوسف (وآخرين)، انظر علي 30

  . 211، صاملرجع نفسهانظر:  31
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كما أن من شأن التدريبات ذيب املهارات اللغوية املكتسبة، أي حذف ما 
يعلق ا من شوائب يف التعلم، وما يبدو فيها من خطأ يف أشكال األداء، وما 

  .32"من أمناط اللغة األم... يتسرب إليها
واملتأمل للتدريبات الواردة يف تالفيف الكتاب، جيد أا متنوعة، وتليب      

حاجات الدارسني، فمنها ما يقيس الفهم واالستيعاب، ومنها ما يرفد هؤالء 
الدارسني حبصيلة لغوية جيدة، وكذلك منها ما يدرم على الكتاب ... إخل. 

  خدام لغة موجزة فيما يتعلق بتعليمات األسئلة.ويحسب للمؤلفني است
  : ما يأيت نذكر وفيما يتعلق بامللحوظات اليت قلما خيلو منا كتاب،

من القائمة، والرأي أن  : أكمل اجلدول اآليتمثة رأس سؤال مفاده  - 1
: امأل ...، فاجلدول به خانتان خاليتان إحدامها للمذكر، والثانية يقال

 .33للمؤنث

يفهم الدارس املطلوب منه، ملا به من خلل واضح.  ورد سؤال ال  - 2
ويأيت هذا السؤال على هذا النحو: استخدم ما حتته خط كما يف 

 املثال: 

  .34املثال: االجتهاد أساس النجاح

1 -..........  

2 -.........  

3 -.........  

                                                           

 . 626، صمرجع سابقعلى أمحد مدكور (وآخرين)،  32

 .44، صاملرجع نفسهانظر:  33

 . 176، صاملرجع نفسهانظر:  34
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هناك سؤال تكرر يف أكثر من موضع يطلب من الدارس اشتقاق   - 3
والرأي أن هذا السؤال ال يناسب الدارسني  مخس كلمات من جذر معني.

 .35يف هذا املستوى

النحوية أو األسلوبية يف  العناصراإلكثار من  –أحياناً  –يالحظ   - 4
يف تدريب على استعمال الروابط  التدريب الواحد. ومن ذلك ما ورد

). فمن األفضل أن يتناول التدريب إحدى أدوات (فذلك، لذلك، ألن، بل
 .36الروابط على أكثر من درسالربط، وتوزيع 

: لصواب واخلطأ، وهذا السؤال مؤداهذُكر سؤال صادم يف تدريب ا - 5
 .37 سيئًااستقباالً �استقبل أهل املدينة النيب 

مدينة ب"ون نعحد عناصر النص، ففي النص املتكثيف األسئلة حول أ  - 6
، تناولت أربعة أسئلة مسجد بوترا جايا، وذلك من جمموع بوترا جايا"

  .38أسئلة مخسة

  : اللغة الوسيطةثامنا
استخدم املؤلفون اللغة اإلجنليزية بوصفها لغة وسيطة يف الدرس الثالث من      

كل وحدة، حيث ذكروا معاين اآليات أو احلديث، مث كلفوا الدارسني بترمجة 
. ولعل القصد من وراء هذا الصنيع تعزيز والعكسكلمات إجنليزية إىل العربية 

)، فضالً عن رفدهم Authenticة (ألصيلالدارسني للنصوص فهم هؤالء ا

                                                           

 .227، 160 ،73، صاملرجع نفسهانظر:  35

 .180، صاملرجع نفسهانظر:  36

 .200، صاملرجع نفسهانظر:  37

 .230-229، صاملرجع نفسهانظر:  38
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والنأي عن الوقوع يف اخلطأ عند شرح اآليات بقدر من األلفاظ اجلديدة. 
   .39السريع يف تعلم اللغة للطالب تعوق التقدم

  : التقومي تاسعا
منتصف الفصل الدراسي،  الختبارعمد املؤلفون إىل تقدمي مناذج      

ن كل ملنهائي، حيث قدموا منوذجني لكل منهما. وتضا االختباروكذلك 
  : اختبار أربعة أقسام، هي

 والفهم  االستيعاب  - 1

 املفردات والتراكيب   - 2

 القواعد النحوية   - 3

  والكتابةالتعبري   - 4
أمر حممود؛ ألنه إعداد حسن  –يف هذا الصدد  –وما قدمه املؤلفون      

الثاين اخلاص باختبار  نموذجال، ولكن يالحظ أن االختبارللطالب قبل أداء 
عن مناخ ماليزيا، وهذا النص به  نصاً منتصف الفصل الدراسي، قد تضمن

من الكلمات اجلديدة اليت ال تناسب الدارسني، ناهيك عن جدة  الكثري
يوظف  يذْكر نص جديد، أمر ال غبار عليه شريطة أناملوضوع. فإن 

سب ملستوى الدارسني، كلمات النصوص املدروسة أو يأيت بنص جديد منا
درس بأسلوب جيد حيقق الترابط بني أجزاء هذه أو يدمج أكثر من 

  الدروس.

                                                           

: دار املعرفة اجلامعية، (اإلسكندرية علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةانظر: عبده الراجحي،  39
 . 123ص ،م)1996
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  طبعية : األخطاء اللغوية واملعاشرا

  : كتاب نشري إليها على النحو اآليتوردت بضعة أخطاء يف ال

  التعليق  الصواب  اخلطأ  الصفحة   م

التدريب   يب الثالث  41 1
  الثالث

  

أوله بسم اهللا  47 2
  وآخره

  40مل ترد البسملة كاملة  باسم اهللا ...

عندما نقصد (يوم اإلثنني)   اإلثنني   االثنني 138 3
مهزة  -هنا-تصبح اهلمزة 

  41قطع للعلمية

4 150 أشجع فريق  ا مفعول به  ... فريقأل  

هذا علم ألنثى مبعىن   زكية  ذكية 152 5
زائدة اخلري  42طيبة

  43والفضل

    عرفوني  يعرفون   185 6

    السؤال ...  ـــؤال الثاين  48 7

                                                           

 . 29ص م)،2011دمشق: دار القلم، ( تسهيل اإلمالءانظر: فهد أمحد اجلباوي،  40

  انظر على سبيل املثال:  41
 ،م)1993(بريوت: مكتبة املعارف،  الوسيط يف قواعد اإلمالء واإلنشاءد.عمر فاروق الطباع،  -

 . 33ص

 .37، صمرجع سابقفهد أمحد اجلباوي،  -

  . 580، صمرجع سابقانظر: أمحد العايد (وآخرين)  42
 .521م) ص2007(بريوت: دار النفائس،  معجم النفائس الوسيطانظر: د. أمحد أبو حاقة،  43
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  : قائمة املراجع حادي عشر

  تنوعت على هذا النحو:  تضمنت قائمة املراجع عشرين مرجعا

 ترمجة معاين القرآن   - 1

 احلديث النبوي الشريف   - 2

 الفقه   - 3

 النحو والصرف   - 4

 معارف عامة   - 5

 أدبيات التأليف للناطقني بغري العربية   - 6

  ملعطيات نتساءل: ويف ضوء هذه ا

ما الداعي لذكر أدبيات تأليف املواد التعليمية للناطقني بغري العربية؟   - 1
فمن املالحظ أن املقدمة موجزة وعامة، كما أنه ال توجد هوامش يف 

 الكتاب. 

هل قواعد النحو والصرف اليسرية تتطلب الرجوع إىل مصادر يف   - 2
 النحو والصرف؟ 

املراجع اليت مت االستئناس ا، وحذف ما عدا ونلخص إىل القول بإثبات      
  ذلك.

  

  : مصاحبات الكتاب ثاين عشر
الدارسني بقدر كبري من اخلربات املتنوعة اليت  ترفد مصاحبات الكتاب     

تصقل قرائحهم، وتقوم ألسنتهم، وتأخذ بأيديهم يف طريق تعلم اللغة اهلدف. 
قراص املدجمة، خمترب اللغة، واأل ومن هذه املصاحبات : املسرد اللغوي، وكراسة
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ذا الكتاب املقوم أية ومع ذلك، فليس هل .44... إخل والصور وامللصقات
  م يف حتقيق األهداف املتوخاة.مصاحبات. تسه

  

  النتائج

 . الكتابيف مقدمة  التزم املؤلفون باألهداف احملددة - 1

صح ؛ حيث ال يفلّخ، غري أنه موجز على حنو مابجذّعنوان الكتاب  - 2
 عن مجهور الكتاب.

املقدمة ليست وافية؛ حيث تفتقر إىل بيان مجهور الكتاب، وطريقة  - 3
 التدريس، وحتديد ما أجنزه كل عضو من أعضاء جلنة التأليف...إخل.

حتديدا ألن مجهور الكتاب مل حيدد  ؛مس تعليم األصوات مسا خفيفًا - 4
  .دقيقًا

ة الواردة يف كل درس، افتقر الكتاب إىل ضبط عدد الكلمات اجلديد - 5
وكذلك مل  ،وتقدمي مسرد يتضمن األلفاظ الواردة بني دفيت الكتاب

 يعزز املؤلفون استخدام الكلمات اجلديدة يف الدروس الالحقة. 

: الصدق، واألمهية، ومراعاة يري اليت توافرت يف إعداد النصوصمن املعا - 6
 . يهما نظرالعاملية فاري قابلية التعليم، وامليول واالهتمامات، غري أن معي

ملبية حلاجات  -إىل حد كبري-جاءت و تنوعت تدريبات الكتاب - 7
 . الدارسني

ألصلية يعوق عملية ااستخدام اللغة الوسيطة عند تقدمي النصوص  - 8
 . التعلم

                                                           

 .643- 642، صمرجع سابقد. على أمحد مدكور (وآخرين)،  44



323                      @lbn×@åß@Þëþa@õ�§a"òîi‹ÈÛa@�bnÐß"  

أخطاء طباعية ولغوية يسرية  لغة الكتاب صحيحة اللهم إال ما ورد من  - 9
 جداً. 

اد هذا الكتاب ال يستدعي إعد تضمنت قائمة املراجع عشرين مرجعاً - 10
 . أن تكون مظاناً له

  خال الكتاب من أية مصاحبات على النحو املعهود يف جمال تعليم اللغة.  - 11


