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ملخص البحث
ينطلق ىذا البحث من الواقع أنو مل تكن ادلادة األساسية للغة العربية باجلامعة أو ما يسمى
بالكتاب اجلامعي اجليد للغة العربية لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية يف إندونيسيا .وأما أىداف
البحث فتتلخص يف )1 :التعرف على مواصفات الكتاب اجلامعي للغة العربية ادلستخدم حاليا يف
اجلامعة اإلسالمية سونان غونونج جايت باندونج بعناصره العامة وربليلو من حيث نصوصو وما فيها من
مفردات وتراكيب ورلاالت ثقافية ،باإلضافة إىل التدريب والتمرين؛ و )3الوصول إىل ما يف الكتاب
من إغلابيات وسلبيات بغرض ربسينو وتطويره .والطريقة ادلستخدمة ىي الطريقة الوصفية التحليلية
دبالحظة وتفسَت ما ػلدث حاليا .وجلمع البيانات يقوم الكاتب دبا يلي:ادلالحظة وادلقابلة ودراسة
الوثائق .ونتيجة البحث ىي تبدو أن ادلواد التعليمية يف ىذا الكتاب ال تناسب اذلدف األساسي من
تعليم اللغة العربية يف ىذه اجلامعة إلغفال مهاريت االستماع والكالم وادليل كثَتا إىل مهارة القراءة
والكتابة فقط.
المصطلحات الرئيسية :التقييم ،كتاب التعليم ،اللغة العربية ،اجلامعة

ABSTRACT
This study departed from the reality that until now has not found an Arabic teaching
material both in Universities. The purpose of this study is 1) to determine the
)characteristics of teaching materials that have been used in UIN SGD Bandung; 2
to develop the Arabic language teaching materials more relevant to UIN SGD
Bandung. The method used in this research is descriptive analytic method. The
technique used for collecting data are observation, interview and literature study.
From the results of this study concluded that the teaching materials used in UIN
SGD Bandung is not relevant to the purpose of learning Arabic in UIN SGD
Bandung, because Arabic teaching materials tend to be more concerned with writing
skills and reading and ignoring the listening and speaking skills.
Keywords: Evaluation, Teaching Materials, Arabic Language, Islamic University
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المقدمة
إن اللغة معيار يقاس بو مدى تقدم حضارة أمة من األمم .واألمة ادلتقدمة هتتم بلغتها وربرص
كل احلرص على تطويرىا ونشرىا خارج نطق ادلتكلمُت هبا حىت تستطيع أن تنشر ثقافتها وحضارهتا بُت
األمم األخرى.
واللغة تلعب دورا ىاما يف حياة اإلنسان ألهنا وسيلة االتصال من بٍت جنسو وأداة للتفاىم بُت
األفراد واجلماعات يف ادلواقف احليوية اليت تتطلب الكالم واالستماع والكتابة أو القراءة وىي كذلك من
وسائل االرتباط الروحي بُت أفراد اجملتمع ادلعُت.
اللغة العربية ىي لغة التواصل بُت ادلسلمُت يف سلتلف نواحي األرض ،ولغة موحدة بينهم
تستخدم يف ادلنظمات العادلية اإلسالمية كرابطة العامل اإلسالمي وغَتىا بل أهنا أصبحت لغة رمسية يف
ىيئة األمم ادلتحدة منذ سنة  1971م.
كما أهنا لغة القرآن الكرًن واحلديث الشريف ولغة الًتاث والفكر اإلسالمي ألجل ذلك عٍت هبا
العلماء والدارسون وصرفوا علتهم إليها وبذلوا جهودىم لنشرىا.
شلا ال شك أن تعليم اللغة العربية يتطلب ادلنهج ادلناسب والطريقة اليت يستخدمها ادلدرس
والوسائل التعليمية والكتاب ادلالئم لعملية التعلم والتعليم.
وإذا نظرنا إىل تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية يف إندونيسيا لوجدنا أنو مل يصب قسطا
كبَتا من غرضو ادلنشود لعدم توافر الوسائل ادلعينة على تعليمها.
من أىم مشاكل تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية يف إندونيسيا عدم وجود ادلادة
األساسية للغة العربية باجلامعة أو ما يسمى بالكتاب اجلامعي اجليد للغة العربية.
الكتاب اجلامعي ىو إحدى الوسائل ادلوجودة يف زليط الطالب اجلامعي ،ألنو مرجعو األساسي
الذي يعتمد عليو إثراء معارفو وخربتو ،ويرجع إليو يف ادلذاكرة واالمتحان باعتباره سجال مطبوعا وليس
قوال مسموعا ،فإنو بال شك سيؤثر فيو ليس يف جانب واحد فقط وإظلا يف جوانب سلتلفة من شخصيتو
فهو يقرأه ويتأثر دبا فيو من آراء وأفكار ،وػلتفظ بو ليعود إليو كلما أراد ،ويقرأه كلما أحب ،ويرجع
إليو يف كل حلظة إذا أدركو النسيان لتذكر حقيقة من احلقائق أو حادثة من احلوادث أو معرفة من
ادلعارف ولذا فالكتاب اجلامعي ليس رلرد وسيلة معينة على التعلم فقط يف بعضها اآلخر لإلفادة دبا يف
ىذه الكتب من خربات ومعلومات بالنسبة للمعلم وادلتعلم على حد سواء.
وأما األىداف العلمية فتتلخص يف )1 :التعرف على الكتاب اجلامعي للغة العربية ادلستخدم
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حاليا يف اجلامعة اإلسالمية سونان غونونج جايت باندونج بعناصره العامة؛  )1ربليل ادلادة األساسية
للكتاب من حيث نصوصو وما فيها من مفردات وتراكيب ورلاالت ثقافية ،باإلضافة إىل التدريب
والتمرين؛  )3الكشف عن مواصفات الكتاب من حيث إخراجو أو شكلو ادلادي من حجم وطباعة
وذبليد وما إىل ذلك؛ و )4الوصول إىل ما يف الكتاب من إغلابيات وسلبيات بغرض ربسينو وتطويره.
والطريقة اليت سلكها الباحث يف ىذه الدراسة ىي الطريقة الوصفية التحليلية دبالحظة وتفسَت
ما ػلدث حاليا حلل مشكلة يرى أن حلها ضروريا .وجلمع البيانات اليت ػلتاج إليها ىذا البحث ،رجع
الباحث إىل الكتب والبحوث اليت ذلا عالقة بالبحث ما يلي )1 :االطالع على بعض الكتب اليت
تبحث عن إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا؛  )1فحص كتاب تعليم اللغة العربية
للجامعة اإلسالمية سونان غونونج جايت باندونج إندونيسيا؛  )3ربليل منهج تعليم اللغة العربية
للجامعة اإلسالمية احلكومية بإندونيسيا؛  )4دراسة بعض البحوث السابقة اليت تتعلق بتقوًن الكتاب
ادلدرسي السيما تقوًن كتاب اللغة العربية للناطقُت بغَتىا.
أما حدود ىذا البحث فتقتصر على نفس الكتاب ادلذكور من حيث عناصره العامة ومادتو
األساسية ومواصفاتو والوسيلة ادلعينة لو وخصائصها إن وجدت .لقد واجو الباحث صعوبات صبة يف
إعداد البحث منها ندرة ادلراجع ادلتعلقة هبذا اجملال ،وإن الزمن ادلتاح إلصلاز البحث غَت كاف ،إذ أن
الباحث غَت متفرغ للبحث وحده وإظلا كان يتلقى زلاضرات وواجبات أخرى كثَتة أثناء إعداد وكتابة
البحث .ومن ىنا اعتمد ىذا البحث على ادلراجع ادلوجودة وادلداومة ادلكتبية فقط دون الدراسة ادلسحية
أو ادلقابلة بسبب بعد ادلسافة بُت السودان وإندونيسيا.
البحث

مفهوم الكتاب المدرسي

الكتاب ادلدرسي ىو أقدم الوسائل التعليمية وأعلها على اإلطالق فهو دبثابة ادلرشد وادلرجع لكل
من ادلعلم وادلتعلم.وفيو ربدد أىداف ادلادة وطرائق تعليمها وفيو يشار إىل (األساليب الًتبوية ادلتبعة)
والوسائل الًتبوية ادلرافقة (زلمود إمساعيل صيٍت وزلمد علي القامسي.)1981 :
يضيق مفهوم الكتاب ادلدرسي يف بعض الكتابات ويتسع يف األخرى إنو يف النوع األول من
ىذه الكتابات يقتصر على الشكل التقليدي للكتاب الذي يوزع على الطالب ،وىو يف النوع اآلخر
من الكتابات يتسع ليشمل سلتلف الكتب واألدوات اليت يتلقى الطالب منها ادلعرفة اليت يؤلفها ادلعلم
يف الربنامج التعليمي .أنو يف ىذا ادلفهوم األخَت يشمل سلتلف مصادر ادلعرفة.
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والكتاب ادلدرسي يف الدراسة احلالية يعٍت :ذلك الكتاب الذي يشمل على رلموعة من
ادلعلومات األساسية اليت تتوخى ربقيق أىداف تربوية زلددة سلفا( .معرفية  Cognitiveأو وجدانية
 Affectiveأو حركية  )Psychomotorوتقدم ىذه ادلعلومات يف شكل معُت ،ولفًتة زمنية زلددة.
إن ادلنطلق الذي تتبنا ىذه الدراسة ىو أن شبة فرق بُت الكتاب ادلدرسي دبفهومو الضيق وبُت
ادلواد التعليمية  Teaching Materialsدبفهومها الواسع (زلمد كامل الناقة ورشدي زلمد طعيمة،
.)11 :1983
إن الكتاب ادلدرسي يف علمنا ادلعاصر ال يعد رلرد وسيلة من وسائل التعليم العادي فحسب،
وإظلا ىو أداة من أىم أدوات التعليم يف عصر مل تكن للعلم فيو حدود معينة أو آفاق زلددة ،وإظلا ىو
عصر قد اتسم بتفجر ادلعرفة وانتشار التعليم .وتقدم ادلعارف والعلوم يف كل رلال من رلاالت احلياة،
األمر الذي جعل من الكتاب بعامة وادلدرسي منو خباصة ،ومادتو ادلقروءة ركيزة أساسية من ركائز التقدم
والتطور يف رلتمع من اجملتمعات.
إنو من تطور اجملتمعات وتقدم العلم والتكنولوجيا وتنوع وسائل النشر واإلعالم وتعدد
االختصاصات ،أصبحت احلاجة ماسة إىل ادلادة التعليمية ادلكتوبة وادلقروءة للحد من التفاعل ادلباشر
بُت التلميذ ومعلمو من جهة ،وبُت عمليات االعتماد الكلي على ادلعلم يف التعليم ،وتشجيع عملية
التعليم الذايت لدى ادلتعلم من جهة أخرى.
إن الكتاب ادلدرسي وإن مل يكن كما كان يف ادلاضي األساس األول يف عملية التعليم والتعلم
إال أنو ال يزال إىل يومنا ىذا أداة رئيسة يف عملية التدريس ،حيث يستخدمو ادلعلم يف زبطيط عملو
التدريسي قبل الشروع بتنفيذه ،ويف أثناء عملية التنفيذ ليثَت انتباه تالميذه وؽلكنهم من الفهم ،ويف
ادلراحل األخَتة من درسو لتعزيز التعلم تثبيت ادلعلومات .وىو هبذا سيظل عنصرا جوىريا يف العملية
التعليمية ال ؽلكن االستغناء عنو (رليد إبراىيم دمعة وزلمد منَت مرسي.)6 :1981 ،
إن الكتاب ادلدرسي وإن مل يستطع وحده أن يؤدي صبيع الوظائف التعليمية ادلطلوبة منو إال إذا
توافرت فيو طائفة من اخلصائص والشروط ادلعينة ،فهو ال يزال أداة مهمة من أدوات التعليم بيد ادلعلم،
ويستطيع أن يستفيذ ىو تالميذه شلا فيو من معلومات وأفكار ألهنا تكون أساسا مشًتكا لدراسة
ادلوضوعات وادلشكالت الدراسية باعتباره ؽلثل اذليكل العام للموضوع دون أن ؽلمنع ادلعلم من التوسع
يف غَته من الكتب وادلراجع.
إن األىم من كل ما تقدم ىو أن مدارسنا تتبٌت يف برارلها التعليمية منذ مدة طويلة وسوف
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تظل على ىذا ادلنهج إىل زمن غَت معروف نوعا من ادلناىج يسمى "مناىج ادلواد ادلنفصلة".
وتقضى طبيعة ىذه ادلناىج أن يؤلف ذلا كتاب مدرسي خاص يغطي صبيع مفرداهتا اليت تتخذ
عادة صورة ادلقررات يعتمد لكل واحد منهارمسيا كتاب معُت ينبغي لطالبنا أن يدرسوه ويتعلموا أو
ػلفظوا ما فيو من معلومات ضمانا لنجاحهم يف االمتحانات ادلدرسية وامتحانات هناية العام
واالمتحانات الرمسية يف هناية ادلرحلة الدراسية (رليد إبراىيم دمعة وزلمد منَت مرسي.)7 :1981 ،
فالكتاب ادلدرسي إذن بالنسبة ذلذا النوع يف تنظيم ادلناىج ىو األداة األساسية لتنفيذىا يف
ادلدارس وبالتايل ،فهو وسيلة ال ؽلكن أن يستغٍت عنها لدراسة ىذه ادلواد ادلنفصل بعضها عن بعض
لنجاحو وتقدمو يف مراحل الدراسة وىو أيضا وسيلة ال ؽلكن للمعلم أن يستغٍت عنها تطبيقا للمنهج
وتنفيذا دلفرداتو.
أ) مواصفات الكتاب ادلدرسي وعالقتو بادلنهج
 )1دلا كان ادلقرر الدراسي ألية مادة من مواد التعليم يف ادلدارس بعد تفصيال وتطبيقا ألىداف
ادلنهج ،فإن على الكتاب ادلقرر لتلك ادلادة ،أن يكون كتابا مالئما يأخذ يف اعتباره صبيع
أقسام ذلك ادلقرر اليت يتطلب تعليمها وتعلمها ومن قبل التالميذ على ضلو أفضل.
 )2أال يكون الكتاب ادلدرسي اجليد ،مقصورا دبادتو وزلتوياتو على تغطية مفردات ادلنهج ادلقرر
وحدىا ،أو على احلقائق وادلعلومات النظرية اجملردة ادلطلوب دراستها من قبل التالميذ ضمانا
لنجاحهم يف االمتحان فقط ،وإظلا غلب أن يعٍت الكتاب ادلدرسي اجليد بتوفَت فرص كافية
ومتعددة للتالميذ ينمون فيها ميوذلا واذباىاهتم ،ويشبعون هبا حاجاهتم ورغباهتم ،ويًتبون على
بعض ادلهارات والعادات األساسية اليت شاهنا أن تساعد على التصرف باتزان وتعقل حيال
مواقف احلياة ادلختلفة ،وسبكنهم من االندماج واالنسجام بيئتهم احمللية انسجاما طبيعيا
ؽلكنهم من حل مشكالهتم العامة ،ويؤىلهم للمساعلة يف حل مشكالت رلتمعهم بطريقة
عملية إىل جانب ما يتعلمونو يف ذلك من حقائق ومعارف ومعلومات.
 )3أن يوفر الكتاب ادلدرسي اجليد لدراسيو ،يف أية مرحلة من ادلراحل الدراسية ،فرصا كافية ألن
يربطوا من معلومات جديدة دبا يعرفونو من معلومات سابقة ،حبيث تصبح دراستهم للمادة
ادلوجودة يف ىذا الكتاب دراسة متكاملة تتسم بالعمق والتكامل والشمول ادلطلوب.
 )4يف ضوء العالقة القائمة والتداخل ادلشًتك ما بُت الكتاب وادلنهج ينبغي دلؤلف الكتاب قبل
الشروع بتأليفو أن يطلع على "دليل تألف الكتاب" ألن ىذا الدليل من شأنو أو يوجو
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ادلؤلف إىل التقريب بُت وجهة نظره ووجهات نظر ادلؤلفُت اآلخرين الذين يؤلفون ادلادة
الواحدة فضال عما يستفيذه من مواصفات "دليل ادلؤلف" اليت توضح عادة حسب النظريات
احلديثة يف تنظيم ادلناىج.
 )5دلا كان الكتاب ادلدرسي الذي طلتاره لتدريس مادة من ادلواد يف ادلدارس ،يعد وسيلة رئيسية
من وسائل تنفيذ ادلنهج ،فإنو ينبغي أن ػلسن اختيار ىذا الكتاب ،وأن ؼلصص الختيار كثَت
من الوقت واجلهد والتفكَت ،وأن يشرك ادلعلمون يف عملية االختيار ىذه إشراكا فعليا ألهنا
تساعدىم يف فهم الكتاب وفلسفتو ،ومعرفة ادلبادئ اليت بٌت على أساسها ،كما تفيدىم
كذلك يف التعرف على بعض مبادئ التدريس وأساليبو ادلختلفة .وىذه ادلساعلات واألنشطة
من جانب ادلعلمُت من شأهنا أن تثَت اىتمامهم وتوسع آفاقهم وتشجعهم على النمو يف
ادلهنة (بوردمان ودوكالس.)418 :1963 ،
 )6الكتاب ادلدرسي – كما ذكرنا – ىو إحدى الوسائل ادلستخدمة لتطبيق ادلنهج ولكنو ليس
الوسيلة الوحيدة ،وإظلا الوضع ادلثايل لتطبيق ادلنهح يتطلب وجود كتاب أو أكثر تعرض فيو
مفردات ذلك ادلنهج على التالميذ ،ووجود رلموعة أخرى من الكتب اإلضافية توضع بُت
يدي كل من التالميذ وادلعلم ،يتعرض كل منها دلفهوم أساسي من مفاىيم ادلنهج وتعزز ما
جاز يف الكتاب ادلدرسي ،كما ينبغي أن يكون إىل جانب ىذا الكتاب ادلدرسي ،تشكيلة
من الوسائل ادلعينة ادلختلفة من خرائط وظلاذج وشرائح وأفالم تستخدم سائر احلواس لتعزيز
وتثبيت ما جاء يف ادلنهج (لطفي سولاير.)1971 :
تقويم كتاب اللغة العربية للجامعة اإلسالمية الحكومية
الكتاب اجلامعي كجانب من جوانب ادلنهج لو أعلية كربى ودور فعال يف العملية التعليمية
والًتبوية ،ومن مث فالتخطيط لتقوؽلو يصبح بدوره أمرا بالغ األعلية .وعملية تقوًن الكتاب اجلامعي
باعتبارىا عنصرا من عناصر العملية التعليمية واحلكم على صالحيتو أو عدمو ،سبليها عبارات متعددة
منها:
 )1إن الكتاب اجلامعي ىو أداة من أدوات التعليم وىو هبذا ادلعٌت ينبغي أن يكون جيدا وصاحلا
يف يد ادلعلم والتلميذ كما أن التقوًن ىو اآلخر وسيلة تعرفنا هبذه اجلودة والصالحية.
 )2دلا كانت عملية تأليف الكتب يف معظم بلدان العلم ىي عملية تنافسية ،فال بد إذن عملية
تنقية وتصفية واختيار بُت ىذه الكتب وليس ىناك من سبيل ذلذه التنقية سوى التقوًن.
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إن العصر الذي نعيش فيو عصر تقدم وتغَت سريعُت يف كل رلال من رلاالت العلم وادلعرفة.
وإذا التغَت والتقدم يقتضيان على الدوام أو نعيد النظر يف العملية التعليمية بعناصرىا ادلختلفة وأن
نراجعها ونعد ذلا ،والكتاب كما نعلمو ىو أحد ىذه العناصر ،وعملية إعادة ادلراجعة التعديل ىي جزء
أساسي من التقوًن (رليد إبراىيم دمعة وزلمد منَت مرسي.)81 :1981 ،
بناء على ىذه العبارات وغَتىا ونظرا ألعلية الكتاب ادلدرسي ومكانتو يف العملية التعليمية فقد
شعر القائمون على العملية الًتبوية يف سلتلف األقطار ادلتقدمة منها بصفة خاصة إىل أن ىناك حاجة
ماسة وضرورة ملحة تدفعهم للتوصل إىل أدوات تقوؽلية تتسم بالدقة والعملية وادلوضوعية ؽلكن اإلفادة
منها واستخدامها يف تقوًن الكتب ادلدرسية ،ولتقوًن كتاب تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالمية سونان
غونونج جايت باندونج – إندونيسيا تبٌت الباحث ظلوذج الدكتور زلمد رشدي طعيمة ()81 :1983
لتقوًن الكتاب ادلدرسي الذي يتكون من أربعة عناصر رئيسية ىي )1 :معلومات عامة عن الكتاب؛
 )1ادلادة األساسية للكتاب؛  )3الوسائل التعليمية؛ و )4الشكل العام للكتاب .وتفصيل كل منها ما
يلي:
أ) معلومات عامة عن الكتاب
 )1عنوان الكتاب
عنوان الكتاب الذي يسعى ىذا البحث لتقوؽلو يكتب باللغة العربية فهو "اللغة العربية
للجامعات اإلسالمية" أي أن ىذا الكتاب استخدم لطالب اجلامعة اإلسالمية.
 )2مؤلف الكتاب
قام بتأليف الكتاب طلبة من أساتذة اللغة العربية يف جامعة (سونان غونونج جايت باندونج)
بتكليف ادلركز اللغوي يف اجلامعة اإلسالمية نفسها.
مؤلفو ىذا الكتاب صبيعهم من أبناء إندونيسيا (وأهنم بالتايل من الناطقُت بغَت العربية)
ومعلوم أن للمؤلفُت من غَت العرب وجهان :أحدعلا حسن واآلخر غَت ذلك .فالوجو احلسن ىو أن
غَت العرب عندما يؤلفون لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ينصرفون بشكل إرادي أحيانا وغَت إرادي
أحيانا أخرى إىل الًتكيز على ادلشكالت اليت صادفوىا أنفسهم عند التعلم ىذه اللغة العربية ظنا منهم
أن الناطقُت بغَت العربية سيواجهوهنا ،وال شك أن أقدر الناس على التعبَت عن مشكلة ما ىو من مر هبا
وعاين منها.
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وأما الوجو اآلخر فهو غلبة احلس اللغوي األجنيب على ادلؤلف شلا غلعلو يتعامل مع اللغة العربية
بالشكل الذي يتعامل بو يف لغتو القومية ،فيضع القالب العريب يف قالب أجنيب ،والصياغة العربية يف
شكل قريب عنها (زلمد كامل الناقة ورشدي زلمد طعيمة .)11 :1983 ،وىذان الوجهان سوف
يكونان من ضمن تقوؽلنا ذلذا الكتاب.
 )3اذلدف من تأليف الكتاب
ألف ىذا الكتاب خصيصا لتعليم اللغة العربية يف ادلرحلة اجلامعية وما يف مستواىا باجلامعة
اإلسالمية وىو امتداد للكتاب الذي مت تأليفو لتعليم اللغة العربية يف ادلرحلة اجلامعية .ولقد اعتمد
ادلؤلفون يف تأليفهم على منهج اللغة العربية الذي وضعتو وزارة الشؤون الدينية.
واذلدف األساسي من الكتاب ىو سبكُت الطالب من فهم الكتب العربية والقواعد العربية
ولتحقيق ذلك سار ادلؤلفون يف عرض ادلادة على نظرية الوحدة وىي نظرية تنظر إىل اللغة على أهنا
وحدة مًتابطة متماسكة ،وليست فروعا سلتلفة.
يتكون الكتاب من جزئُت ،اجلزء األول ،مقرر للفصل الدراسي األول واجلزء الثاين مقرر
للفصل الدراسي الثاين .ويبلغ عدد صفحات اجلزء األول  186صفحة واجلزء الثاين تبلغ صفحاتو
 143صفحة.
 )4زلتويات الكتاب
لكل من جدول احملتويات والفهرس دوره يف تعريف القارئ دبضمون الكتاب وتيسَت احلصول
على ما يراد من معلومات أو معارف بداخلو.
والفهرس التحليلي على وجو اخلصوص يلعب دورا كبَتا يف كتب تعليم اللغات األجنبية،
ويشمل عادة على عناصر رئيسية منها رقم الدرس وعنوانو وادلهارات اللغوية اليت يدور حوذلا ،والقواعد
النحوية اليت يتناوذلا واحلروف اليت مت ذبريدىا صوتا ورمسا وغَت ذلك من عناصر.
ويف ىذا الكتاب يعرض الفهرس أو جدول احملتويات عنصرين من العناصر الرئيسية ادلذكورة،
علا رقم الدرس والعنوان الداخلي لكل درس .وبالنظر إىل عدد الدروس ادلوجودة يف ىذا الكتاب صلد أن
اجلزء األول من الكتاب ػلتوي على  11درسا واجلزء الثاين ػلتوي على  11درسا.
أما العناوين الداخلية يف ىذا الكتاب فنجد أهنا تدور حول ادلوضوعات ادلتنوعة .ومعروف أن
العناوين الداخلية تستمد أعليتها من حقيقة أهنا مشَت يدل على زلتوى الدروس اليت تدور حوذلا،
شخصا كان أو ملمحا ثقافيا أو موقفا من مواقف احلياة اليومية.
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 )5عناصر الكتاب
يشتمل الدرس بشكل عام يف ثانيا الكتاب على ثالثة عناصر رئيسية ،ىي:
 -1النص األساسي :ويقصد بذلك ادلادة العربية اليت سبثل زلور الدرس (ادلفردات الًتاكيب
واجلمل اليت يرجى تعليمها للتالميذ).
 -2القواعد النحوية :ويقصد بذلك إخراج ادلفاىيم اللغوية والصرفية من النص السابق
وشرحها شرحا وافيا مع إعطاء القاعدة ذلا واألمثلة ادلتعلقة هبا.
 -3التدريبات والتمرينات :سبثل التدريبات والتمرينات يف ىذا الكتاب العنصر الثالث من
عناصر الدروس وقد حظيت باىتمام ملحوظ سواء يف أنواعها أو صياغة أسلوهبا أو
اختيار ادلهارات اليت تنميها.
 )6طرق التدريس
الكتاب ادلدرسي ػلدد طريقة التدريس أو يوحي هبا وادلدرس ال ؽللك إال أن يتأثر بطرق التعليم
اليت ؽلكن أن تتمشى مع الكتاب ادلدرسي ،والطالب يتأثر بطريقة التعليم اليت تستفاد من طريقة
الكتاب ادلدرسي (أبو الفتوح رضوان.)186-185 :1961 ،
وؽلكن التعرف على طريقة التدريس اليت اتبعت يف تأليف الكتاب ادلدرسي من النظر يف عدة
أشياء ،منها إرشادات ادلعلم ومنها أسلوب عرض ادلادة التعليمية ،ومنها أنواع التدريبات ،ومنها طريقة
تقدًن ادلفاىيم اللغوية والقواعد اإلمالئية.
أما الطريقة اليت اتبعت يف ىذا الكتاب فنجد أن الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة القواعد والًتصبة
إذ تعرض ادلادة التعليمية على ادلباحث النحوية وتقدم ادلفاىيم النحوية بصفة عامة ،وتركز أكثر أنواع
التدريبات على تثبيت القواعد النحوية والصرفية وتوظيفها يف اجلمل فضال عن ذلك شيوع استخدام
اللغة الوسيطة يف تعليمات كل عناصر الدرس وشرح معٌت الكلمات وتوضيح ادلفاىيم النحوية والصرفية.
ب) ادلادة األساسية للكتاب
 )1نصوص الكتاب وموضوعاتو
ذكرنا يف أن طريقة الكتاب يف عرض ادلادة التعليمية تستند إىل نظرية الوحدة اليت تتخذ
ادلوضوع أو النص زلورا تدور حولو صبيع الدراسات اللغوية .ومعروف أن النصوص األساسية يف كتب
تعليم اللغات األجنبية تعرض يف شكل احلوار أو يف شكل النثر العادي إال أن ادليل يف أغلب األحيان
أكثر إىل تقدًن نصوص حوارية وذلك دلا ذلا من مزايا لغوية وتربوية منها أهنا تتيح الفرصة لالتصال

494

Vol. 1, No. 3, June 2015 M/1437 H

تقييم كتاب تعليم…

اللغوي واستخدام أنواع اجلمل اخلربية واالستفهامية والتدريب على أنواع النرب والتنغيم يف السؤال
واجلواب إىل غَت ذلك من جوانب تتعلق باألصوات وىذا قد ال يتيحو النص النثري العادي مث أن يف
احلوار عنصر ادلشاركة واصطناع ادلواقف شبو احلقيقية شلا يدرب الدارس على التخاطب الفعلي كما أن
طبيعة احلوار استخدام اللغة ادلستعملة بالفعل يف ادلناسبات وادلواقف احلية .ولعل من األفضل ادلزاوجة
بُت النصوص احلوارية والنصوص النثرية.
 )2لغة الكتاب ومفرداتو
ادلادة اللغوية ىي إحدى ادلقومات الرئيسية أو إحدى األركان األساسية يف تعليم اللغة العربية
كلغة ثانية أو أجنبية إن مل تكن ىي من ادلقوم الرئيسي أو الركن األساسي يف ىذه العملية فبدوهنا ال
يكون ىناك تعلم وال ؽلكن أن يتم التعليم .واللغة العربية شأهنا شأن معظم لغات العامل ذات مستويات
سلتلفة يف استخدامها فعلى ادلستوى الزماين أو الرأسي صلد مستويُت رأسيُت:
إحداعلا :لغة الًتاث وثانيهما لغة احلياة ادلعاصرة مع األخذ يف االعتبار أن الفرق بينهما ال
يصل إىل حد اعتبار إحداعلا غريبة عن األخرى.
وعلى ادلستوى ادلكاين أو األفقي صلد مستويات متمثلة يف ذلجات زللية زبتلف يف بلد عريب
عن اآلخر.
واللغة العربية كغَتىا من اللغات تتكون من نظم اللغة الثالثة وىي نظام النطق نظام ادلفردات
ونظام النحو .وبالرغم من أن ىذه النظم الثالثة تكون جسما واحدا إال أننا نستطيع أو نصور كل نظام
منفصال عن اآلخر.
وإذا الحظنا اللغة ادلستخدمة يف ىذا الكتاب صلد أهنا قدمت يف شكل اللغة ادلستعملة يف
احلياة ادلعاصرة أو يطلق عليو بالفصحى ادلعاصرة إال أهنا قد تتخللها لغة الًتاث يف بعض األحيان.
وبعد أن الحظنا مفردات ىذا الكتاب من كل درس يف اجلزء األول والثاين ىناك رلموعة من
ادلالحظات العامة برزت من خالل التحليل تتصل بادلفردات غلدر ىنا ذكرىا كما يلي:
 -1لوحظ أن ادلفردات يف ىذا الكتاب ال تراعي ميول واذباىات وأغراض الدارسُت وال
تتصل خبربة ادلتعلم واىتماماتو حيث توجد أكثر ادلفردات من التاريخ وقليل منها،
مفردات الًتبية والشريعة وال توجد مفردات عن أصول الدين مع أن ىذا الكتاب
استخدم يف كلية أصول الدين والًتبية والشريعة والدعوة.
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 -2ال تثَت بعض ادلفردات الرغبة يف تعلم الثقافة العربية اإلسالمية حيث توجد بعض الدروس
عما تتعلق عن مدينة جاكرتا ،والبحر والعمل ومن ادلستحسن أن تعطي ادلفردات بصورة
صادقة عن احلياة يف البلدان العربية.
 -3لوحظ أن ادلفردات يف الدروس األوىل أصعب من الدروس الوسطي واألخَتة دبعٌت أن
ىذا الكتاب مل يأخذ يف اعتباره ما يسمى دبفهوم التدرج من عرض ادلفردات ببعض
دروسو.
 )3النحو والًتاكيب
أن النحو عنصر من العناصر ادلكونة للغة وأنو يف بعض طرق تعليم اللغات ؽلثل األساس األول
حىت صار مكونا من مكونات طريقة أمسها (طريقة النحو والًتصبة) ،وىو يف طريقة أخرى ال يعلم وإظلا
تكتسب مفاىيمو من خالل اللغة ذاهتا (الطريقة ادلباشرة) ،ويف بعض الطرق يرجأ تعليمو إىل ما بعد
مستوى ادلبتدئُت (السمعية الشفوية) ،وىكذا تتفاوت مكانة النحو يف طرق تعليم اللغات األجنبية.
والكتاب ادلقوم ىذا ليس كتابا يف النحو أو كتابا لتدريس النحو العريب البحت وإظلا ىو كتاب
لتدريس اللغة العربية بكل عناصرىا .أما طريقة تقدؽلو دلوضوعات النحو والًتاكيب فنجد أهنا تعرض من
خالل النصوص األساسية وتقدًن شرحها بعد عرض النصوص األساسية مباشرة.
 )4التدريبات والتمرينات
تعترب التدريبات على اخلربات الواردة بالنصوص مسألة ضرورية ألهنا تساعد ادلتعلم على التفاعل
كما أهنا تثبت اخلربات اليت تعلمها وتنظيمها وتساعد على فهم زلتوى اخلربة ادلقدمة ولكن تأثَتىا
يعتمد بالدرجة األوىل على نوع األسئلة ومدى جودهتا وطريقة صياغتها وما تتضمنو من جوانب معرفية
أو عقلية أو انفعالية أو وجدانية.
وقد قسم ادلختصون التدربيات إىل الثالثة أقسام رئيسية وىي :التدريبات ادليكانيكية والتدربيات
ادلعنوية والتدريبات االتصالية (راجي زلمود.)163 :1998 ،
وفيما يلي بيان موجز ذلذه التدربيات
أ -التدريبات ادليكانيكية
هبدف ىذا النوع من التدريبات إىل مساعدة الدارسُت على السيطرة اآللية على
ادلهارات اللغوية سواء كانت أصواتا أو مفردات أو تراكيب ،وتتكون من استماع
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وتكرار وتصريف وتبديل وربويل ونسخ ،والصفات ادلميزة ذلذه التدريبات ىي استجابة
مقيدة وتعليم سليب.
ب -التدريبات ادلعنوية
يهدف ىذا النوع من التدريبات إىل تقدًن ادلساعدة الالزمة للدارسُت على استعمال
ادلهارات اللغوية ادلكتسبة استعماال زلدودا وعلى نطاق ضيق .وتتكون من ربط
وإكمال وصواب أم خطأ ومالئمة ،وسؤال – جواب من النص وتكوين أسئلة وتكوين
صبل ،وترصبة وزلادثة ربت إشراف ادلعلم وتلخيص ،وإمالء والصفات ادلميزة ذلذه
التدريبات مع استجابة مقيدة مع اختيار حر وتعليم إغلايب.
ج -التدريبات االتصالية
يهدف ىذا النوع من التدريبات إىل مساعدة الدارسُت على استعمال اللغة استعماال
طبيعيا حرا وعلى نطاق واسع .وتتكون من زلادثة حرة ومناقشة عامة ،وتدوين
مالحظات وتقارير شفوية وكتابية وإنشاء حر .والصفات ادلميزة ذلذه التدريبات ىي
استجابة حرة وتعليم وظيفي.
وتوجد تقسيمات أخرى للتدريبات ال يهمنا ذكرىا يف ىذا ادلقام ،فيسر أهنا تكون على
مستوى ادلهارات اللغوية (االستماع واحلديث والقراءة والكتابة) وقد تكون مستوى العناصر اللغوية
(األصوات وادلفردات والًتاكيب) فادلستوى األول يهدف إىل سبكُت الطالب من ادلزيد من فهم
واستعمال األلفاظ والعبارات ادلوجودة يف النصوص التعليمية أما الثاين فيهدف إىل سبكُت الطالب من
تطبيق القواعد الصوتية والنحوية والصرفية دون ربليل نظري ذلذه القواعد.
ىناك رلموعة من ادلالحظات العامة غلدر ذكرىا وىي كما يلي:
 -1لوحظ أن عدد التدريبات يف كل درس من دروس الكتاب بشكل عام يبلغ عددا ال
بأس بو
 -2لوحظ أن تدريبات الًتصبة تتكون من شكل واحد ىي الًتصبة من العربية إىل
اإلندونيسية وقد وردت يف  14درسا ومن ادلستحسن أن تتكون الًتصبة من شكلُت علا
الًتصبة من العربية إىل اإلندونيسية والًتصبة من اإلندونيسية إىل العربية ،لتعويد الدارسُت
على الًتاكيب وادلفردات بالعبارات العربية.
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 -3لوحظ أن التدريبات مثل الصواب واخلطأ وادلزاوجة وتركيب اجلمل والقراءة وتكوين
األسئلة ،ال ربظى بالقدر الكايف من االىتمام .ال توجد تدريبات أخرى مثل التضاد –
الًتادف والكتابة والتكامل وادلعجم ،وىذه التدريبات ليست أقل أعلية من التدريبات
اليت حظيت يقدر أكثر من االىتمام وينبغي االلتفات إليها واالىتمام هبا بشكل عام.
 -4ولوحظ أن الكتاب مل يهتم دبا يسمى بتدريبات االتصال واليت ؽلكن أن نعتربىا من
أىم التدريبات اليت سبكن الدارس من تعلم اللغة بشكل وظيفي (وليس تعلمها من
أجل زيادة معلوماتو عنها أو حوذلا وتركيز ىذه التدريبات على سالمة العبارة من حيث
مضموهنا الواقعي مع السالمة اللغوية وينبغي أن يأخذ ىذا النوع من التدريبات قدرا
كبَتا من االىتمام يف الكتاب.
 -5كثافة تكرار ادلفردات يف التدريب قد تؤدي إىل ادللل والسأم لدى الطلبة ذباوز
أعمارىم من تسع عشرة سنة.
 -6ال يصاحب الكتاب مفاتيح التدريبات والتمرينات وينبغي أن تكون ىذه ادلفاتيح
دبالحق الكتاب.
 -7مل يشتمل الكتاب على واجبات منزلية شلا حيث على دفع الطلبة وتشجيعهم على
التعلم الذايت.
ج) الوسائل التعليمية
للوسائل لتعليمية دور ىام يف عملية التعليم والتعلم ألهنا ذبعل عملية التعليم زلببة للطالب وتثَت
انتباىو ومشاركتو مع رسوخ ادلعلومات يف ذاكرتو مدة أطول وذلك دبشاركتو الوجدانية الكاملة يف العمل
جبميع حواسو ،كما ذبعل وظيفة التدريس عمال سهال يعتمد على الربامج ادلدرسية وعلى النظام وتقلل
اجلهد وادلعلومات.
وربدث تلك الوسائل عادة بصورة إيضاحية يف الكتاب ادلدرسي اجليد لتعليم اللغة العربية أما
والكتاب الذي ضلن بصدد فيخلو من الصور والرسومات مع العلم بأن الصور والرسومات تساعد الطلبة
يف سرعة فهم ادلفردات اجلديدة دون االعتماد كثَتا على الًتصبة.
د) الشكل العام للكتاب

ليس ىناك أدىن شك أن الشكل العام أو إخراج الكتاب يعد من العوامل اليت تدفع التالميذ
وتشوقهم إىل الدراسة.
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ويقصد باإلخراج ىنا الوصف العادي للكتاب ،والشكل الذي صدر فيو سواء من حيث
طباعتو أو من حيث حجمو أم من حيث نوع الورق أو غَت ذلك من جوانب تتصل بإخراج الكتاب.
وبالرغم من أعلية عنصر اإلخراج فقد يبدو للبعض أن تلك النواحي يف الكتاب ليست ضرورية
أو أهنا على ىامش العملية التعليمية ،ويظن أن ادلضمون أىم من اإلخراج ،وأن احملتوى أجدر بالعناية
من الشكل ولكن الدراسات اليت أجريت على الكتب الدراسية وخاصة فيما يتعلق دبواصفات اجلديدة
أثبتت أن جودة إخراج الكتاب تشوق التالميذ يف استخدامو واالعتماد عليو يف أثناء الدراسة .ولعل من
ادلالحظ أن مؤلفي الكتب األجنبية قد أدركوا تلك احلقيقة شلا جعلهم دائما يوجهون العناية إىل ىذا
اجلانب إدراكا منهم ألعليتو بالنسبة لرواج الكتاب وإقبال التالميذ وأولياء أمورىم حىت ولو كان ذلك
على حساب جودة ادلادة العلمية ومالئمتها دلستوى التالميذ ومسايرهتا ألىداف ادلنهج (أضبد حسُت
1
الللقايب ويونس أضبد رضوان.)84 :1979 ،
وفيما يلي نتناول عرضا لبعض اجلوانب ادلتعلقة بإخراج الكتاب الذي ػلتص بتقوؽلو ىذا
البحث:
 )1حجم الكتاب
من ادلعلوم أن أنواع أحجام الكتب تتفاوت من الكتاب اآلخر حىت كان من العسَت حصر ىذه
األنواع ،إال أنو ؽلكن تصنيفو بشكل عام إىل ثالثة أصناف :قطع صغَت وىو ما كان حجمو تقريبا 11
×  14سم أو أقل من ذلك ،وقطع متوسط وىو ما كان حجمو  18 × 14سم وقطع كبَت وىو ما
كان حجمو  11 × 18سم أو يزيد عن ذلك.
وبالنظر يف ىذا الكتاب صلد أن حجمو يقع ربت النوع األخَت ،أي من القطع الكبَت (× 18
 11سم) وىذا احلجم مناسب دلستوى الدارسُت الذين يستخدمون الكتاب.
 )2شكل الغالف
إن دلظهر الغالف دورا كبَتا يف جذب الدارسُت إىل الكتاب أو صرفهم عنو ،وقد يكون
الغالف مصورا كما قد يكون غَت ذلك.
وبالنظر يف ىذا الكتاب صلد أن غالفو ذو شكل جذاب مصور ،اجلزء األول لونو أصفر واجلزء
الثاين لونو أمسر كتب فيو عنوان الكتاب ومؤلفو باللون األسود.
  1أحمدحسيهاللقاويويىوسأحمدرضىان.المىهجتيهالىظريحوالتطثيق.عالمالكتة.القاهرج.1171.
ص.44
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 )3نوع التجليد
التجليد أنواع ،منو ما ىو ذبليد عادي يقتصر على تدببس الكتاب خاصة إن كان قد صدر يف
مالزم ،ومنو ما يستخدم الورق ادلقوي ،ومنو ما ىو ذبليد فاخر.
وبالنظر يف ىذا الكتاب صلد أن ذبليده يقع ربت النوع الثاين ،أي استخدام الورق ادلقوي،
وشاع ىذا االستعمال يف ذبليد الكتب ألنو أقل تكلفة وأطول بقاء.
 )4نوع الورق
اختيار نوع الورق أيضا ربكمو اعتبارات معينة ومن أىم ىذه االعتبارات ما يتعلق عند القراءة
والورق ادلستخدم للكتب أنواع ،منو ورق أبيض ومنو ورق مصقول ومنو ورق من نوع ورق الصحف.
وبالنظر يف ىذا الكتاب صلد أن الورق ادلستخدم فيو ىو النوع األول وال شك يف أن استخدام
ىذا النوع من الورق يعطي شيئا من اجلاذبية للكتاب.
 )5حروف الطباعة
حلروف الطباعة أيضا دور كبَت يف إصلاح الكتاب وجذب القارئ ،وطريقة طباعة أنواع منها ما
طبع يف مطابع عربية ،ومنها ما طبع على اآللة الكاتبة ،ومنها ما كتب خبط اليد .وبالنظر يف ىذا
الكتاب صلد أنو طبع خبط اليد.
فاجلزء األول طبع خبط ال بأس بو وأما اجلزء الثاين فطبع خبط يد زلسن تلمس فيو شيئا من
الفن واجلمال .فضال عن ذلك أن حجم احلروف وادلسافات بُت الكلمات وبُت السطور مناسبة
دلستوى الطلبة الذين يستخدمون ىذا الكتاب.
 )6األخطاء ادلطبعية
إن الكتاب – رغم أنو طبعاتو ادلتعددة ال ؼللو عن األخطاء ادلطبعية إذ أن األخطاء ادلطبعية
كما يقولون شر ال بد منو وال يوجد من األخطاء ادلطبعية يف ىذا الكتاب إال قليل يف بعض الكلمات
يف اجلزء األول والثان.
النتيجة

ادلواد التعليمية يف ىذا الكتاب ال تناسب اذلدف األساسي من تعليم اللغة العربية يف ىذه
اجلامعة إلغفال مهاريت االستماع والكالم وادليل كثَتا إىل مهارة القراءة والكتابة فقط .يسَت الكتاب يف
طريق عرض ادلادة التعليمية على نظرية الوحدة وىي نظرية تنظر إىل اللغة على أهنا وحدة مًتابطة

500

Vol. 1, No. 3, June 2015 M/1437 H

تقييم كتاب تعليم…

متكاملة متماسكة وليست فروعا سلتلفة وىذه الطريقة مناسبة للغاية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا
دبا يف ذلك الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية ألىداف خاصة.
يوصي الباحث ادلسئولُت بأمر التعليم وزارة الشئون الدينية بإندونيسيا بتطوير كتاب تدريس
اللغة العربية للجامعات اإلسالمية بالتعاون مع اخلرباء وادلختصُت العرب يف حقل تعليم اللغة العربية
للناطقُت بغَتىا .يوصي الباحث اللجنة ادلسئولة من أمر تطوير الكتب اجلامعية للغة العربية أن تأخذ يف
اعتبارىا نتائج ىذا البحث ادلتواضع أثناء تطويرىا لكتاب تدريس اللغة العربية للجامعة اإلسالمية.
يوصي الباحث اللجنة ادلسئولة من أمر تطوير الكتب العربية للجامعة أن تعتمد على نتائج
البحوث التقابلية بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على صبيع مستوياهتا أثناء تطويرىا لكتاب تدريس
اللغة العربية للجامعات اإلسالمية .يوصي الباحث جامعة الدول العربية ادلتمثلة يف ادلنظمة العربية للًتبية
والثقافة والعلوم أن تساعد منظمة دول جنوب شرق آسيا ،وخاصة إندونيسيا يف حقل تعليم اللغة
العربية وذلك بأن سبدىا باألساتذة والكتب الدراسية وغَتىا.
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