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Abstract
The fundamental problem in this research was how relevant the vocabulary in Arabic
book Manan al-Aziz is to a higher level in Indonesia. This study amis to: (1) find out the
vocabulary in Manan Aziz's book in terms of number, type, position and method, and (2)
know the advantages and disadvantages of the book of Manan Aziz. This was a library
research employing evaluation analysis method. Data sources were: The Arabic Teaching
Book used for grades 10, 11 and 12 in secondary schools in Indonesia, written by Manan
Al Aziz in 2009. The results of this study were: new vocabulary in Manan Aziz book after
less repetition (53 words) means 693 vocabularies. The number of vocabularies that must
be taught to Arabic for speakers of other languages were 1500/2000 words for advanced
level, starting with a large number of words in class eleven is 302 words, then in the
twelfth line means 242 words.
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Abstract
Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana kosakata dalam buku ajar
bahasa Arab Manan al-Aziz relevan digunakan untuk tingkat menengah atas di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi kosakata dalam buku Manan alAziz dalam hal jumlah, jenis, kedudukan, dan metode pengunaannya; (2) untuk
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan di dalam buku Manan al-Aziz. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian perpustakaan dengan metode analisis evaluasi. Sumber data
yang terkait dengan penelitian ini adalah buku pengajaran bahasa Arab yang digunakan
untuk kelas 10, 11, dan 12 di sekolah menengah di Indonesia, yang ditulis oleh Manan alAziz (2009). Hasil penelitian ini adalah: kosakata baru dalam buku Manan al-Aziz setelah
dikurangi pengulangan (53 kata) berarti 693 kosakata. Jumlah kosakata yang harus
diajarkan kepada peserta didik program bahasa Arab untuk penutur bahasa lain
menunjukkan kata-kata 1500/2000 untuk tingkat mahir. Dimulai dengan sejumlah kata di
kelas sebelas sebanyak 302 kosakata, kemudian di kelas dua belas sebanyak 242 kosakata.
Keywords:
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املقدمة
اللؼت مىطُلت ل الجطاى لها وقُفت لبيرة فى خُاة الفسد واملجخمع فهى التى ًخسرها اإلاسء للخعبير
عما ًجِش في هفظه مً إخظاطاث وأفهاز .وهي وطُلت الجطاى اإلاسء بؼيره .واللؼت جيهئ للفسد فسص لثيرة
لالهخفاع بأوقاث الفساغ عً ؾسٍق القساءة .وحعين على غبـ الخفنير ودقخه ،ألن الخفنير الًمنً أن ًخم دون
اطخسدام ألالفاف الدالت على معان مدددة.1
اللؼت العسبُت مً أهىاع اللؼت التى اهدشسث في العالم .وهي لؼت العسوبت فهي اللؼت القىمُت العسبُت
في القدًم .ولؼت الىخدة العسبُت التي حظدىدها في الحدًث .2هالذ هره اللؼت اهخمام العلماء والدازطين ػير
العسب لما في إهدوهِظُا ما لم جىله مً أحىبي عنها .ومطدز هرا الاهخمام أنها مسجبؿت بعقُدة الدًً .فاللؼت
العسبُت مدترمت عىد مل مظلم ،أل نها لؼت القسآن النسٍم و لؼت الحدًث الشسٍف ولؼت الترار والفنس
ؤلاطالمي ،والقسآن معجصة في بالػخه وفىه.3وقد دزطذ اللؼت العسبُت بئهدوهِظُا في اػلبُت اإلادازض مً
الابخدابُت ختى الجامعت.
إن عملُت الخعلُم والخعلم جخهىن مً اإلادزض والؿالب والنخاب اإلادزس يً .ىفر مدخىي الخعلُم في
النخاب اإلادزس ي ووقُفت اإلادزطت لخعلُمه هدى الؿالب.و في حعلُم اللؼت العسبُت جىحد عىاضس أطاس ي ٌعني
اإلاعلم ،اإلاخعلم ،و اإلاىاد (النخاب اإلادزس ي) .فالنخاب اإلادزس ي ذو مهاهت زاضت في الخىمُت الثقافُت لهره
الشعىب .إهه وعاء اإلاعسفت ،وهاقل الثقافت ،ومدىز العملُت التربىٍت وأداة للخىاضل بين ألاحُاى ،ومطدز
اإلاعلىماث ألاطاس ي عىد لثير مً اإلاعلمين .فهى إخدي زمابصه ألاطاطُت في أي مسخلت حعلُمُت فمً زالى
مدخىاه اللؼىي والثقافي جخدقق ألاهداف التي ًسٍد جدقُقها مً العملُت الخعلُمُت باإلغافت إلى اإلاهىهاث
ألازسي للمىج مً أوشؿت وؾس جدزَع.4
والنخاب اإلادزس ي ًصود الدازطين بالجىاهب الثقافُت اإلاسػىب فيها لما ًمدهم بالخبراث واإلاعلىماث
والحقابق التي جىمي قدزاتهم على الىقد والاججاه العقلي هدى أخدازه لجصء مً عملُت الخفهم والاطدُعاب،
لما ًمثل النخاب الخعلُمي الظلؿت في فسع الفنسة ،فهى ًؤلد اإلاعنى ،ومً هىا فئهه شدًد الخأزير على
الؿالب ألهه ٌعسع وحهت هكس عً الحقُقت وضىزة عً العالم جدمل في هفظها إزباث في صحتها.
وإذا مان اإلادزض له دوز في العملُت الخعلُمُت فئن النخاب اإلادزس ي هى الري ًجعل هره العملُت
مظخمسة بين الخلمُر وبين هفظه ختى ًدطل مً الخعلُم ما ًسٍدً .قىى زشدي أخمد ؾعُمت إن الهاجب يهخم
1جورت الركايب ،طرق تدريس اللغة العربية( ،بريوت ،لبنان :دار الفكر املعاصر ودمشق سورية.4 ،)6552 ،
2حممود على السمان ،توجيه يف تدريس اللغة العربية (القاهرة ،دار املعارف.12 ،)6541،

3علي احلديدي ،مشكالت تعليم اللغة لغري العرب(،القاهرة :دار الكتب.52 ،)6522 ،
4عبد احلميد عبد هللا ونصر عبدهللا الغايل ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية( .الرايض  :دار
الغايل.3 ،)6556،
359

ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473

Arabiyât

باإلاالخكاث ألاطاطُت في جألُف النخاب اإلادزس ي ،منها :5مىاطبت املحخىي اللؼىي للفترة الصمىُت اإلاقسزة
للبرهمج,جدسص النخب على جىمُت مهازاث القساءة والنخابت ألثر مً ػيرهاً ،خربرب عدد اإلافسداث الجدًدة
في مل دزض ،ومان ألاولى الخدزج في عسغها,جدىىع الخدزٍباث,جىدشس في زىاًا النخب بعؼ مفاهُم الثقافت
العسبُت ؤلاطالمُت.
وعىد إبساهُم الفىشان في إعداد النخاب اإلادزس ي وحب على الهاجب أن ًساعي العىاضس اللؼىٍت
(ألاضىاث ،واإلافسداث ،والترلُب)  .6ف اإلافسداث عىطس أطاس ي مً عىاضس اللؼت .ومع أهمُت مىقعها في مل
مً مهازاث اللؼت ألازبع (اطخماع ،لالم ،قساءة  ،لخابت) إال أن هرا اإلاىقع ًخفاوث مً مهازة إلى أزسي.7
إن حعلُم اإلافسداث ال ٌعني أن الؿالب في حعلمه اللؼت الثاهُت قادزا على جسحمتها إلى اللؼت ألام
وإًجادها مقابل لها ،أو مىهه قادزا على جددًد معىاها في القىامِع واإلاعاحم العسبُت فدظب ،بل إن معُاز
النفاءة في حعلُم اإلافسداث هى أن ًهىن الؿالب قادزا على اطخعماى الهلمت اإلاىاطبت في اإلاهان اإلاىاطب ،ختى
ٌظخؿُع الاجطاى بالعسبُت وعدد ألاهماؽ والترالُب التي ٌظُؿس عليها ،وَظخؿُع اطخسدامها بنفاءة.8
وإلعداد النخاب اإلادزس ي ًيبغي أن ٌعال ألاهداف الخعلُمُت اللؼىٍت التي يهدف النخاب إلى
جدقُقها .ولرلو الؼسع ألاطاس ي مً جدزَع اللؼت العسبُت هى إجقان الخعبير ألهه أداة الخفاهم ومعُاز
الفهم .فالؼسع ألاطاس ي الري يهدف إلُه مً حعلُم اللؼت العسبُت في اإلادازض العالُت .هى أن ٌظخؿُع
الؿالب أن ٌعبر عً هفظه حعبيرا مامال صحُدا باللظان أو بالقلم ،وأن ًفهم ما ًقسأ أو ما ٌظمع ،وأن
ٌشازك في الخفنير فُما خىى بقدز ما حظمذ به ومىاهبه.
فهىاك أخد النخاب اإلادزس ي اإلاظخعمل في حعلُم اللؼت العسبُت في اإلادازض العالُت بئهدووظُا هى
لخاب حعلُم اللؼت العسبُت الري ألفه مىان العصٍص بمىغىع ماهس باللؼت العسبُت .9هرا النخاب ًخهىن مً

5رشدي أمحد طعيمة .دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية( .مكة املكرمة :د.ط6542 ،مـ-6021 /
6022هـ).621-622 ،
6عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا(،د.ت ،د.ط.)6043 ،

7Ali Dabbagh, "The Predictive Role of Vocabulary Knowledge in Listening Comprehension:
Depth or Breadth?" International Journal of English Language and Translation Studies, Vol. 4, No. 3, 2016, 1‟13. Lihat juga Akbar Afghari & Parinaz Khayatan, "Collaborative Learning and Iranian EFL learners
Vocabulary Improvement through Snowball and Word-Webbing Techniques", International Journal of
English Language & Translation Studies, Vol. 5, No. 2, 2017, 122-131.

8أزهار أرشاد .مدخل إىل طرق تدريس اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية مطبوعة أحكام.50-52 ،6555 .
9منان العزيز ولد يف بريبس  15نوفيمبري  ، 6514واملؤهالت العلمية  :املدرسة اإلبتدائية وحدة الشبان بريبس خرج منها يف

السنة  6536و املدرسة الثانوية السالفية بريبس خرج منها يف السنة  ، 6530مث املدرسة العالية متحيدي  UNNUسوركارات،
خرج منها يف السنة  ،6533و حصل عل ى اإلجازة يف الدينية اإلسالمية بكلية الرتبية جامعة اإلسالمية احلكومية سوركارات يف السنة
 ، 1226وحصل على املاجستري يف التفسري بكلية أصول الدين جامعة اإلسالمية احلكومية سوركارات يف السنة  .1262وتربيته غري
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زالزت أحصاء ٌعني الجصء ألاوى  97ضفدت لطف العاشس ،الجصء الثاوي  111ضفدت لطف الحادي عشس،
الجصء الثالث  94ضفدت للطف الثاوي عشس .املخسج جُهى طيراههي في طىلى طىت  2119م  1329/هـ.
هراالنخاب ًدخىي على:
ػالف الباب

مان هرا الؼالف في ابخداء مل دزض ببُان اإلاىغىع وأدوى اإلاىغىع مً مل دزض
وذلو مقدمت مً النخاب لهي ًجرب الؿالب لخعلم اإلاىاد الدزاطُت.

النفاًت العامت
والنفاًاث الخاضت

عسغها بعد ػالف الباب ليرشد اإلاعلم في حعلُم اإلاىاد الدزاطُت.

الاطخماع

ٌعسع بالقطظ أو الحىازاث التي ًقسأها اإلاعلم وَظمعها الؿالب بعده و ٌعبر
الؿالب عما ٌظمعىنها.

املحادزت

ٌعسع بئعؿاء الىماذج على الؿالب في ممازطت اللؼت العسبُت بُنهم.

اإلافسداث

ٌعسع في مل أدوى الباب وٍخػمً على اإلافسداث الجدًدة وضعبت لِظاعد الؿالب
على فهم اإلاىاد وٍصٍد عدد اإلافسداث في أذهانهم.

القساءة

ٌعسع القساءة باإلاىغىع اإلاعين وفيها القىاعد التي جؿابق اإلاىج اإلادزس ي العالي.

القىاعد

ٌعني قىاعد اللؼت العسبُت التي جخػمً في اإلاىاد .عسغها مىاطب لقدزة الؿالب
واطخسدام اللؼت الظهلت للؿالب.

النخابت

اإلاسحى مً هره النخابت جسقُت قدزة الؿالب على لخابت الجمل في اللؼت العسبُت.

بعد اؾالع على هرا النخاب وحد الباخثىن اإلاظألت ٌعني أن اإلافسداث الجدًدة لخبذ بالترحمت إلى
اللؼت الىطُؿت (اللؼت ألاهدوهِظُت) ،أما في أطالُب جىغُذ معنى اإلافسداث عىد إبساهُم الفىشان: 11بُان ما
جدى علُه الهلمت بئبساش عُنها أو ضىزتها إن ماهذ مدظىطت( .قلم)،جمثُل اإلاعنى (فخذ الباب) ،ولعب الدوز
(مسٍؼ ٌشهى مً بؿىه) ،وذلس اإلاخػاداث ،وذلس اإلاترادفاث ،وجداعي اإلاعاوي (للعابلت جرلس الهلماث  :شوج و
شوحت وأوالد و أطسة)،ذلس أضل الهلمت ومشقاتها،شسح معنى الهلمت بالعسبُت ،وإعادة القساءة وحعددها
ٌظاعد في معسفت اإلاعنى ألثر ،والبدث في القامىض (جسحمت).
اهؿالقا مما طبق زأي الباخثىن أن للمدزض ًجب علُه أن ًبخعد عً جسحمت معاوي اإلافسداث إلى
اللؼت الىطُؿت في جدزَظها ،لما بُنها إبساهُم الفىشان مً قبل .ولنً بعد ما زأي الباخثىن النخاب الري
الرمسية يف معهد املأيد سوركارات من سنة 6531إىل  .6542ه و معلم اللغة العربية يف معهد املأيد حىت األن .و مألف الكتاب الدينية
اإلسالمية ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و كتاب اللغة العربية ملدرسة العالية قبل أتليف هذا الكتاب.
10عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.26 ،
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ألفه مىان العصٍص وحدث أهه ًترحم معاوي اإلافسداث إلى اللؼت ؤلاهدوهِظُا مباشسة .زم عدد اإلافسداث الجدًدة
في مل دزض لِع عسغه بالخدزج .وأما البدىر الظابقت خىى اإلاىغىع فهي:
زمت بدث علمي عً حعلُم اإلافسداث باأللعاب اللؼىٍت دزاطت ججسٍبُت بمعهد حعلُم اللؼت العسبُت
الخابع إلاسجد طىهً أمبُل الجامع النبير طىزابُا ،زطالت اإلااحظخير الري ألفه عبد هللا شسٍف (،)2111
وهدُجت البدث ٌعني أن حعلُم اإلافسداث باأللعاب اللؼىٍت دزاطت ججسٍبُت بمعهد حعلُم اللؼت العسبُت
للمسجد ال يهخم بخعلُم اإلافسداث بأطلىب ما خُث ًطعب على الؿالب في شٍادة ذزيرة مفسداتهم العسبُت وال
ًخمنً لهم جؿبُق النالم مع شمالئهم والخعبير عما في ذهنهم جدسٍسٍا مان أم شفىٍا ولثيرا ما هم ال ًفهمىن ما
ذا قسأوا في هطىضهم الدزاطت .أن حعلُم اإلافسداث باأللعاب اللؼىٍت ٌظاعد الؿالب في شٍادة ذزيرة مفسداتهم
بؿسٍقت طهلت ومسٍدت ومشىلت ،ولرالو ٌظاعدهم في جىمُت مهازتهم اللؼىٍت.

11

وزمت بدث علمي عً أهجح الىطابل اإلاعاضسة في حعلُم اإلافسداث العسبُت  ،زطالت اإلااحظخير الري
ألفه قامي ألُد حىهسي ( 12،)2117وهدُجت البدث أن حعلُم اإلافسداث العسبُت في مدزطت "الهداًت" الثاهىٍت
واحو ماالهج عبر الفُلم أهجح مً حعلُم اإلافسداث العسبُت باطخسدام الىطابل القدًمت بىطُـ ( t=14أزبع
عشس) بخفطُل  %15 :بخقدًس حُد حدا ،و %75بخقدًس حُد ،و  %11بخقدًس مقبىى .وحعلُم اإلافسداث
العسبُت عبر الحاطىب في أهجح مً حعلُم اإلافسداث العسبُت باطخسدام الىطابل القدًمت أًػا بىطُـ
 t=19191بخفطُل  % 11 :بخقدًس حُد حدا ،و  %بخقدًس حُد ،و  %11باقدًس مقبىى.
وزمت دزاطت جقىٍمُت للخدزٍباث اللؼىٍت في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت لد .هداًت ،زطالت اإلااحظخير
الري الفه إًفا أزدًىاى ( 13.)2111تهدف هره الدزاطت إلى جقىٍم الخدزٍباث لهل مهازة مً اإلاهازاث اللؼىٍت
ألازبع اإلاطممت في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت د .هداًت .وهخابج البدث ٌعني النخاب املحلل ال ٌعسع فُه
الخدزٍباث على طبُل الخىاشن ،خُث أهه أخد ألاطع في جطمُم الخدزٍباث اللؼىٍت في النخاب .والظبب في
ذلو ألن اإلاهازة السبِظت التي ًجب جىافسها للمظخىي العالي مً اإلادازض الثاهىٍت بئهدوهِظُا هما النخابت
والقساءة .وأما مً هاخُت جدزج الخدزٍباث فقد جدزحذ بخدزج واضح.
اإلادزل الاجطالي في النخاب اإلادزس ي (دزاطت جقىٍمُت لنخاب حعلُم اللؼت العسبُت د .هداًت) زطالت
اإلااحظخير التي ألفها طسي ذوالفداء ( 14.)2111اإلاظألت ألاطاطُت في هره السطالت هي جدلُل اإلادزل
 66عبد هلل شريف ،تعليم املفردات ابأللعاب اللغوية دراسة جتريبية مبعهد تعليم اللغة العربية التابع للمسجد اجلامع الكبري سونن
أمبيل سورابيا( ،رسالة املاجستري ،ماالنج.)1262 ،
12قامي أكيد جوهري ،أجنح الوسائل املعاصرة يف تعليم املفردات العربية( ،رسالة املاجستري :ماالنج.)1226 ،
13إيفا أردينال ،دراسة تقوميية للتدريبات اللغوية يف كتاب تعليم اللغة العربية لد .هداية( ،رسالة املاجستري :ابدنج.)1262 ،
14سري ذوالفداء ،املدخل اإلتصايل يف الكتاب املدرسي (دراسة تقوميية لكتاب تعليم اللغة العربية د .هداية) (ابدنج :رسالة
املاجستري.)1262 ،
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الاجطالي في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت جألُف د.هداًت ،وٍأحي هرا البدث بالىدُجت أن اإلابادا أو العىاضس
ألاطاطُت للمدزل الا جطالي لم حؼؿه مخب اللؼت العسبُت د .هداًت حمُعا .ومً حاهب اإلابدأ الاجطالي للؼت
ًسي الباخثىن أن هرا اإلابدأ لم ًخىفس ذلو مً خُث اإلافسداث ومادة ؤلاطخماع وجدزٍباث النخابت.

منهج البحث
جترلص عملُاث هرا البدث على أطاض البدث اإلانخبيٌ ،عني هىعا مً أهىاع البدث العلمي الري
ًددد عملُت بدثه إلى اإلاىاد الىزابق والنخب في اإلانخبت وال ًدخاج إلى البدث اإلاُداوي .15وَظخسدم هرا
البدث باإلاىج النُفي ( )qualitative methodألن هرا اإلاىج ٌعبر عً اطتراجُجُت عسع اإلافسداث في لخاب
مىان العصٍص .أما الؿسٍقت اإلاظخسدمت في هرا البدث ف هي الؿسٍقت الخدلُلُت الخقىٍمُت .جترلص الباخثت على
الخدلُل اإلافسداث في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت اإلاظخعمل في اإلادازض العالُت بئهدوهِظُا.
إن البُاهاث اإلاخعلقت بهرا البدث التي ًخم حمعها مً اإلاطادز ألاطاطُت ٌعني :لخاب حعلُم اللؼت
العسبُت هى مىاد لخعلُم اللؼت العسبُت اإلاظخعملت للطف الظابع والثامً والخاطع في اإلادازض العالُت
بئهدوهِظُا والري ألفه مىان العصٍص .واإلاطادز الثاهىٍت ٌعني :لخاب دلُل عمل في إعداد اإلاىاد الخعلُمُت
لبرامج العسبُت ألفه زشدي أخمد ؾعُمت طىت  1985مـ .والنخاب ألاطاس ي لخعلُم العسبُت للىاؾقين بلؼاث
أزسي ،إعداده – جدلُله – جقىٍمُت ألفه مدمىد مامل الىاقت وزشدي أخمد ؾعُمت طىت  1983مـ .ولخاب
إعداد مىاد حعلُم اللؼت العسبُت لؼير الىاؾقين بها ألفه عبد السخمً بً إبساهُم الفىشان 1428هـ.
اهؿالقا مما طبق ًقىم الباخثىن بجمع اإلاعلىماث التي جخعلق باإلاظابل وهي بقساءة اإلاساحع التي فيها
مظابل مبدىزت .أما معؿُاث البدث اإلاظخسدمت فخىقظم إلى اإلاطادز السبِظُت والثاهىٍت ،وأما اإلاطادز
السبِظُت لهرا البدث فهي لخاب حعلُم اللؼت العسبُت جألُف مىان العصٍص إلاظخىي العالُت واإلاطادز الثاهىٍت
فهي لخاب زشدي أخمد ؾعُمت" دلُل عمل في إعداد اإلاىاد الخعلُمُت لبرامج العسبُت"  ،عبد السخمً بً
إبساهُم الفىشان "إعداد مىاد حعلُم اللؼت الع سبُت لؼير الىاؾقين بها  ،وػير ذلو مً النخب اإلاخعلقت
بالبدث.
بىِذ ألاداة اإلاظخسدمت في جدلُل وجقدًم هرا النخاب على أداة الخدلُل والخقىٍم التي اقترخها
زشدي أخمد ؾعُمت و عبد السخمً بً إبساهُم الفىشان .وقد جم حعدًل بعؼ عىاضسها وحشخمل آلاداة
اإلاظخسدمت على ألاطئلت ذاث العالقت بئعداد النخاب اإلادزس ي في حعلُم اللؼت العسبُت اإلاظخعمل في اإلادازض
العالُت بئهدوهِظُا .وٍيخج الباخثىن بخدلُل البُاهاث باجباع الؿسٍقت آلاجُت:

15J. H. Mcmillan dan S. Schumacher, Research in Education: A Conceptual Introduction, New
York Longman, 2011.
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أ)

حمع اإلاعلىماث اإلاخعلقت باإلاظابل البدثُت بقساءة اإلاطدز ألاطاس ي الري فُه مظابل وهي
اطتراجُجُت مطىع اإلافسداث في النخاب اإلادزس ي وجؿبُقه في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت اإلاظخعمل في
اإلادازض العالُت بئهدوهِظُا.

ب)


جقظُم اإلاعلىماث إلى اإلاطادز السبِظُت والثاهىٍت .فاإلاطادز السبِظُت لهرا البدث هي لخاب حعلُم
اللؼت العسبُت اإلاظخعملت في اإلادازض الثاهىٍت بئهدوهِظُا عً اإلافسداث .واإلاطادز الثاهىٍت حشمل
النخب ذاث العالقت بئعداد النخاب وجقىٍمه واإلاىاد الخعلُمُت وػير ذلو مً النخب اإلاخعلقت
بالبدث.

ج)


جددًد البُاهاث التي جدخىي على هكسٍت وجقىٍم اإلافسداث في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت اإلاظخعمل في
اإلادازض العالُت بئهدوهِظُا بقساءة وزُقت.

ح)


جدلُل اإلافسداث في لخاب حعلُم اللؼت العسبُت مىان العصٍص.

خ)


حعل اطخيخاحاث خىى إعداد النخب اإلادزطُت التي جؿابق باإلافسداث.

نتائج البحث ومناقشتها
صورة عامة عن كتاب ماهز باللغة العزبية ملنان العزيز
 .1مً خُث بُاهاث اليشس
ّ
ألف مىان العصٍص لخابا عىىاهه ماهس باللؼت العسبُت لعام  2119مـ..
 .2مً خُث عدد الطفداث
ّ
جهىن لخاب ماهس باللؼت العسبُت إلاىان العصٍص ،مظخسدما للمظخىي العالي (اإلادزطت العالُت) مً
زالزت أحصاء خُث عدد ضفداتها  271على طبُل القُاض :للجصء ألاوى اإلاظخسدم للطف العاشس 97ضفدت
وللجصء الثاوي اإلاظخسدم للطف الحادي عشس  111ضفدت وللجصء الثالث اإلاظخسدم للطف الثاوي عشس
 94ضفدت.
 .3دلُل اطخسدام النخاب
هراالنخاب ًدخىي على:
ػالف الباب

هرا الؼالف في ابخداء مل دزض ببُان اإلاىغىع وأدوى اإلاىغىع مً مل دزض وذلو
مقدمت مً النخاب لهي ًجرب الؿالب لخعلم اإلاىاد الدزاطُت.

النفاًت العامت
والنفاًت الخاضت

عسغها بعد ػالف الباب ليرشد اإلاعلم في حعلُم اإلاىاد الدزاطُت.
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الاطخماع

ٌعسع بالقطظ أو الحىازاث التي ًقسأها اإلاعلم وَظمعها الؿالب بعده و ٌعبر
الؿالب عما ٌظمعىنها.

املحادزت

ٌعسع بئعؿاء الىماذج على الؿالب في ممازطت اللؼت العسبُت بُنهم.

اإلافسداث

ٌعسع في مل أدوى الباب وٍخػمً اإلافسداث الجدًدة لِظاعد الؿالب على فهم اإلاىاد
وٍصٍد عدد اإلافسداث في أذهانهم.

القساءة

ٌعسع القساءة مىغىع معين وفيها القىاعد التي جؿابق اإلاىج اإلادزس ي العالي.

القىاعد

ٌعني قىاعد اللؼت العسبُت التي جخػمنها اإلاىاد .عسغها مىاطب جؿابق بقدزة الؿالب
واطخسدام اللؼت الظهلت للؿالب.

النخابت

جسقُت قدزة الؿالب على لخابت الجمل باللؼت العسبُت.

السجل الخقىٍمي

السجل الخقىٍمي ) (portofolioفي مل وخدة ٌعسع ببعؼ ألاطئلت والخمسٍىاث
اإلاخفاوث إطخفادة للمعلم ووالدي الخلمُر لُدبين على جىمُت الؿالب في عملُت الخعلُم.

 .4دلُل الاطخسدام للمعلم
قبل إحساء العملُت الخعلُمُت ًيبغي على اإلاعلم أن ّ
ٌعد زؿىاث الخعلُم في اإلاهازاث ألازبعٌ ،عني:
ؤلاطخماع

في الاطخماع ٌظمع الؿالب القساءة أو املحادزت التي ًقسءها اإلاعلم أو الخلمُر آلازس.
ًسحى مً الخلمُر أن ًفهم جلو الجمل في اللؼت العسبُت.

املحادزت

املحادزت هي اإلاىاقشت الحسة الخلقابُت التي ججسي بين فسدًً خىى مىغىع معين.

القساءة

القساءة حعنى اهخقاى اإلاعنى مباشسة مً الطفدت اإلاؿبىعت إلى عقل القازا 9أي أن
القساءة هي فهم اإلاعاوي مباشسة وبؿالقه مً الطفدت اإلانخىبت أو اإلاؿبىعت.

النخابت

-

 .5مدخىٍاث النخاب.
لهل مً مدخىٍاث النخاب دوز مهم في حعسٍف القازا بمػمىن النخاب وجِظير الحطىى على ما
ًساد مً معلىماث أو معازف بدازله.
املفزدات في كتاب منان العزيز
عدد املفزدات التي يشتمل عليها الكتاب
إن اإلافسداث آلاجُت مثلَ :مًِ ،مً ،أًً ،ػسبُت ،حىىبُت ،شسقُت ،آلان ،أب ،زمع ،طنسً ،ىم،
حامعت ،طنً ،هادبت ،العجب ،دوز ،زحاى ،بقُت ،القىي ،اعخمدث شاز ،منخبت ،عاضمت ،شٍازة ،حؼُبذ،
365
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ألم ،خدًقت ،عم ،علُم ،ذبذ ،وحشعس ًنسز مسجين في زالزت أحصاء مً لخاب مىان العصٍص .أما مفسداث مأر،
أزذ ،ضدًق ،أم ،باع ،فالهت ،ؾبِب ،شدًد ،ازجفعذ ،أطىان ،أطسة ،فُنسز زالزت مساث في زالزت أحصاء
مً لخاب مىان العصٍص .هرا ػير حُد الزجقاء لفاءة الؿالب فُُما ًخعلق باإلافسداث.
فاإلافسداث الجدًدة في لخاب ماهس باللؼت العسبُت بعد ًىقظ بالخنساز الظابق ( 53ملمت) ٌعني 693
مفسدة .أما عدد اإلافسداث التي ًيبغي أن وعلمه للدازطين بسامج حعلُم العسبُت للىاؾقين بلؼاث أزسي ًقترح
 2111/1511ملمت للمظخىي اإلاخقدم .وفي النفاًت العامت والنفاًاث الخاضت مً الدزحت الحادي عشس
والثاوي عشس عدد اإلافسداث التي ًيبغي أن وعلمه الدازطين حعني  951ملمت ( لطف الحادي عشس 551و
لطف الثاوي عشس 451ملمت) .إذن زأي الباخثىن أن عدد اإلافسداث في لخاب ماهس باللؼت العسبُت إلاىان
العصٍص لم ًمأل عدد اإلافسداث اإلاعُىت.
عدد املفزدات الجديدة في كل درس
بدأث به لخاب ماهس باللؼت العسبُتإلاىان العصٍص في الطف العاشس بين  11مفسدة و  31مفسدة مً
الىخدة ألاولى إلى الىخدة السابعت .زم هره النخب لم جأزر في اعخبازها مفهىم الخدزج .لما ًبدأ بعدد لبير مً
الهلماث في وخدة  . 2خُث بدأ بـ  61ملماث في الىخدة الثاهُت زم  42في الثالثت زم  54في السابعت .هره
الىخدة جبدأ بعدد لبير مً الهلماث في الىخدة الثاهُت زم جىسفؼ بها في الىخدة الخالُت .ومً هرا ًخطح أن
هره النخب لم حعخمد على زؿت واضحت ومدددة فُما ًخطل بالخدزج في جقدًم اإلافسداث الجدًدة.
عدد اإلافسد اث الجدًدة الري بدأث به لخاب ماهس باللؼت العسبُت في الطف الحادي عشس بين 12
مفسدة و  42مفسدة مً الىخدة ألاولى إلى الىخدة السابعت .زم هره النخب لم جأزر في اعخبازها مفهىم الخدزج.
لما ًبدأ بعدد لبير مً الهلماث في الىخدة ألاولى  .خُث بدأ بـ  116ملماث في الىخدة ألاولى زم  52في الثاهُت
زم  71في الثالثت زم  88في السابعت .هره الىخدة جبدأ بعدد لبير مً الهلماث في الىخدة ألاولى زم جىسفؼ بها
في الىخدة الخالُت .ومً هرا ًخطح أن هره النخب لم حعخمد على زؿت واضحت ومدددة فُما ًخطل بالخدزج
في جقدًم اإلافسداث الجدًدة.
عدد اإلافسداث الجدًدة في لخاب للطف الثاوي عشس بدأث به لخاب ماهس باللؼت العسبُت في الطف
الثاوي عشس بين  16مفسدة و  24مفسدة مً الىخدة ألاولى إلى الىخدة السابعت .زم هره النخب لم جأزر في
اعخبازها مفهىم الخدزج .لما ًبدأ بعدد لبير مً الهلماث في وخدة  . 2خُث بدأ بـ  66ملماث في الىخدة
الثاهُت زم  58في الثالثت زم  66في السابعت .هره الىخدة جبدأ بعدد لبير مً الهلماث في الىخدة الثاهُت زم
جىسفؼ بها في الىخدة الخالُت .ومً هرا ًخطح أن هره النخب لم جنً حعخمد على زؿت واضحت ومدددة
فُما ًخطل بالخدزج في جقدًم اإلافسداث الجدًدة.
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موقع ثقديم املفزدات الجديدة في كتاب ماهز باللغة العزبية
جقدًم اإلافسداث الجدًدة في لخاب ماهس باللؼت العسبُت على شهل قابمت جالُت للىظ .وهرا ًسخلف
عً ؾسٍقين أزسٍين على شهل قابمت حظبق الىطىص ومً زالى هظ ًقدم في أوى الدزض .والحقُقت أن
لهل ؾسٍقت مً جقدًم اإلافسداث الجدًدة لها مميزاث وعُىبا .ولنً الري ًمُل إلُه مىان العصٍص هي جقدًم
اإلافسداث على شهل قابمت جالُت للىظ.
وزأي الباخثىن أن جقدًم اإلافسداث الجدًدة في هرا النخاب ًسخلف عً مىقع اإلافسداث الجدًدة في
لثير لخب عسبُت أزسي ٌعني جقدًم اإلافسداث الجدًدة قبل الىظ أو على شهل قابمت طابقت للىظ خُث
أنها جقسن اإلافسداث اللؼىٍت بالظُا الري قدمذ فُه ،مما ًجعلها قسٍبت مً ذهً الدازض ،هرا مً حاهب،
ومً حاهب آزس فئن معسفت اإلافسداث الطعبت مقدما قبل قساءتها في طُاقهاٌ ،ظهل على الدازض فهم اإلاعنى
العام وألافهاز اإلاخػمىت في الىظ .وهرا بعنع على ما جىحد في لخابه.
طزيقة ثقديم املفزدات الجديدة في الكتاب
ًخم جقدًم اإلافسداث الجدًدة بشهل القابمت .وٍخم عسغها بترحمت إلى اللؼت ؤلاهدوهِظُت أو جسحمتها
باللؼت ألام مً ػير وغعها على شهل قابمت جقدم الهلماث فيها في طُا لؼىي ذي معنى ًىضح اإلاقطىد منها
( مثل  :زػب في زػب عً ...الخ .وٍخم حعلُمها بخعسٍفها وجسحمت مباشسة.
أن جسحمت مل اإلافسداث الجدًدة وجنساز عسع هره الترحمت ال ٌظاعد الدازض لثيرا في مظخقبل
عالقخه بالىظ العسبي في النخاباث املخخلفت .إذ ًؤزس بالشو ،الدظابه لبعؼ اإلاهازاث القسابُت .حىاش
اطخسدام اللؼت الىطُؿت في الحاالث التي ٌعص على اإلاؤلف فيها إبالغ أفهازه باللؼت العسبُت وخدها .مً ذلو
وزود ملمت ضعبت ال ًخِظس فهمها مً الظُا وخده ،أو معنى مجسد ًطعب ججظُده أمام الدازض أو جسلُب
معقد ًخؿلب فهم قاعدة هدىٍت ال ًخىاقع مسوز الدازض بها أو ػير ذلو مً مىاقع ًدع اإلاؤلف فيها
بػسوزة الترحمت .ولىا في إحاشة الترحمت هىا شسوؽ:
 .1أن ًقخطس اطخسدامها على لخب القساءة ؤلاغافُت اإلاؤلفت للمبخدبين .وبالخالي ًمخىع اطخسدامها في
اإلاظخىٍاث ألازسي.
 .2أن حظخسدم الترحمت في أغُق هؿا ممنً.
 .3أن جسد جسحمت الهلمت مسة واخدة دون جنسازها في زىاًا النخاب.
 .4أن جهىن الترحمت مً الدقت بدُث جىقل للقازا الداللت الثقافُت العسبُت الصحُدت .ال أن ٌعخمد
اإلاؤلف على الترحمت القامىطُت إلاعاوي الهلماث.
وزأي الباخثىن أن ؾسٍقت جقدًم اإلافسداث الجدًدة في هرا النخاب هي الؿسٍقت ألازيرة التي ًجىش
اطخعمالها في خالت غسوزة أو للمبخدبين فقـ دون ػيرهم.
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هوع املفزدات الجديدة في الكتاب
أهىاع اإلافسداث في الطف العاشس ،الحادي عشس ،و الثاوي عشس :
أ) أن أهىاع اإلافسداث اإلاطممت في النخاب للطف العاشس ًدبين لىا  )1 :أن عدد مً مفسداث خظُت
ٌعني  68مفسدة ،و عدد مفسداث مجسدة ٌعني  18مفسدة .هرا بمعنى مفسداث خظُت لثيرة مً
مفسداث مجسدة )2 .أن عدد مً مفسداث وشُؿت  21مفسدة بدون مفسداث زاملت .يهخم بمفسداث
زاملت في النخاب اإلادزس ي ألن الؿالب بها ٌظخؿُعىن أن ٌظخسدمىها في ؤلاوشاء .وٍجىب الؿالب
مً ضعىبت في بدث اإلافسداث الصحُذ في الهلمت )3 .ولِع هىاك ملماث مدخىي لما أن هىاك
عددا زاهُا مً ملماث وقُفُت.
ب) أن أهىاع اإلافسداث اإلاطممت في النخاب للطف الحادي العاشس ًدبين لىا )1 :أن عدد مً مفسداث
خظُت ٌعني  57مفسدة ،و عدد مفسداث مجسدة ٌعني  28مفسدة .هرا بمعنى مفسداث خظُت ألثر
مً مفسداث مجسدة )2 .أن عدد مً مفسداث وشُؿت ٌعني  26مفسدة بدون مفسداث زاملت .يهخم
بمفسداث زاملت في النخاب اإلادزس ي ألن الؿالب بها ٌظخؿُعىن أن ٌظخسدمىها في ؤلاوشاء .وٍجىب
الؿالب مً ضعىبت في بدث اإلافسداث الصحُذ في الهلمت )3 .ولِع هىاك ملماث مدخىي لما أن
هىاك عددا واخدا مً ملماث وقُفُت.
ث) أن أهىاع اإلافسداث اإلاطممت في النخاب ل لطف الحادي العاشس ًدبين لىا )1 :أن عددا مً اإلافسداث
الحظُت ٌعني  19مفسدة ،وعدد اإلافسداث املجسدة ٌعني  28مفسدة .هرا بمعنى أن اإلافسداث الحظُت
ألثر مً اإلافسداث املجسدة )2 .أن عددا مً اإلافسداث اليشُؿت ٌعني  26مفسدة بدون اإلافسداث
الخاملت .يهخم باإلافسداث الخاملت في النخاب اإلادزس ي ألن الؿالب بها ٌظخؿُعىن أن ٌظخسدمىها في
ؤلاوشاء .وٍجىب الؿالب مً ضعىبت في بدث اإلافسداث الصحُذ في الهلمت )3 .ولِع هىاك ملماث
وقُفُت لما أن هىاك  5مفسداث مً ملماث مدخىي.
أهماط التدريبات لتنمية املفزدات في هذا لكتاب
أهىاع الخدزٍباث اإلافسداث وأهماؾها التي حشمل في النخاب للطف العاشس :أن الخدزٍباث اإلاطممت
في لخاب ماهس باللؼت العسبُت إلاىان العصٍص في الطف العاشس ًمنً مالخكت عدة أمىز منها )1 :أن الخدزٍباث
إلاهازة ؤلاطخماع في مل الىخدة اطخعماى أهماؽ على زالزت أهما ؽ وهي " إطخمع إلى الحىاز زم أحب عً
ألاطئلت آلاجُت"" ،ألمل ما ًأحي" ،و "اطخمع الى قساءة اإلادزض زم الخب ما طمعخه في لساطخو" .إذا هكسها إلى
ألاهداف مً هرا النخاب فأهماؽ هرا النخاب مؿابقت إلاهازة الاطخماع )2 .أن الخدزٍباث إلاهازة النالم في مل
وخدة اطخعماى أزبعت أهماؽ وهي "ألمل الحىاز الخالى""،أحب عً ألاطئلت آلاجُت""،اطدبدى مع حؼُير ما
ًلصم لما في اإلاثاى""،أحس املحادزت لما في اإلاثاى" .جدزٍب عً "اطدبدى مع حؼُير ما ًلصم لما في اإلاثاى" ػير
مؿابقت إلاهازة النالم ألن أهدافه لخهلم ،لنً هرا الخدزٍب مىاطبت إلاهازة القسأة )3 .أن الخدزٍباث إلاهازة القسأة
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في مل وخدة اطخعماى أزبعت أهماؽ وهي "أحب عً ألاطئلت آلاجُت وفقا إلاا وزد في القسءة الظابقت" " ،ألمل
الجمل آلاجُت بهلماث مىاطبت"" ،غع الهلماث آلاجُت في حمل مفُدة مً عىدك" ،و"امأل" هره الخدزٍباث
مؿابقت إلاهازة النخابت )4 .أن الخدزٍباث إلاهازة النخابت في مل وخدة اطخعماى زالزت أهماؽ وهي "اطخسسج ما
ججده في القساءة الظابقت مً الىنسة واإلاعسفت"" ،امأل الفساغ بأطماء الىنسة" .هره الخدزٍباث مؿابقت لخىمُت
اإلافسداث لدي ؾالب )5 .أن الخدزٍباث إلاهازة النخابت في مل وخدة اطخعماى زالزت أهماؽ وهي "اطخسسج ما
ججده في القساءة الظابقت مً الىنسة واإلاعسفت""،امأل الفساغ بأطماء الىنسة" ،و"امأل الفساغ بأطماء اإلاعسفت".
هره الخدزٍباث مؿابقت لخىمُت اإلافسداث لدي الؿالب.
أهىاع الخدزٍباث اإلافسداث وأهماؾها التي ًدشم في النخاب للطف الحادي العشس:أن الخدزٍباث
اإلاطممت في النخاب في الطف الحادي عشس ًمنً مالخكت عدة أمىز منها )1 :أن الخدزٍباث إلاهازة الاطخماع
في مل الىخدة اطخعماى أهماؽ على زالزت همـ وهي " اطخمع إلى الحىاز زم أحب عً ألاطئلت ألاجُت"" ،ألمل
ما ًأحي" ،و "اطخمع إلى قساءة اإلادزض زم الخب ما طمعخه في لساطخو" .إذا هكسها أهماؽ هره الخدزٍباث
ٌظاوي بأهماؽ الخدزٍباث في الطف العاشس )2 .أن الخدزٍباث إلاهازة النالم في مل وخدة اطخعماى زالزت
أهماؽ وهي "ألمل الحىاز الخالى""،أحب عً ألاطئلت آلاجُت""،جبادى ألاطئلت وألاحىبت مع ضدًقو" )3،أن
الخدزٍباث إلاهازة القساءة في مل وخدة اطخعماى أزبعت أهماؽ وهي "أحب عً ألاطئلت آلاجُت وفقا إلاا وزد في
القسءة الظابقت" " ،ألمل الجمل آلاجُت بهلماث مىاطبت"" ،غع الهلماث آلاجُت في حمل مفُدة مً عىدك"،
"ضل بين الهلماث والخعسٍف اإلاىاطب" .هره الخدزٍباث مؿابقت إلاهازة النخابت )4 .أن الخدزٍباث إلاهازة النخابت
في مل وخدة اطخعماى زالزت أهماؽ وهي "زجب الهلماث آلاجُت لخهىن حمال مفُدا"" .ألمل الجمل آلاجُت
بهلماث مىاطبت"" ،غع الهلماث آلاجُت في حمل مفُدة مً عىدك"" ،امأل" .هره الخدزٍباث مؿابقت لخىمُت
اإلافسداث لدي ؾالب.
أهىاع الخدزٍباث اإلافسداث وأهماؾها الخُدشمل في النخاب للطف الحادي العشس:أن الخدزٍباث
اإلاطممت في النخاب في الطف الحادي عشس ًمنً مالخكت عدة أمىز منها )1 :أن الخدزٍباث إلاهازة الاطخماع
في مل الىخدة اطخعماى أزبعت أهماؽ وهي " اطخمع إلى الحىاز زم أحب عً ألاطئلت آلاجُت"" ،اطخمع هره
العبازاث زم صحح الخؿأ إذا مان زؿأ"" ،اطخمع إلى قساءة اإلادزض زم الخب ما طمعخه في لساطخو"،
"اطخمع إلى قساءة اإلادزض زم زجب الجمل التي حظمعها لما وزدث في الحىاز" )2 .أن الخدزٍباث إلاهازة النالم في
مل وخدة اطخعماى زالزت أهماؽ وهي "ألمل الحىاز الخالى"" ،أحب عً ألاطئلت آلاجُت"" ،هاقش اإلاىغىع
الخالى مع شمالبو" )3،أن الخدزٍباث إلاهازة القساءة في مل وخدة اطخعماى زمظت أهماؽ وهي "ضل بين
الهلمخين مترادفين"" ،هاث مً الىظ ما ًلى"" ،أحب عً ألاطئلت آلاجُت وفقا إلاا وزد في القسءة الظابقت"،
"ابدث عً النالم ،وألمل ما ًأحي وفقا إلاادة اماث الخالُت في معجم عسبي وسجل معاهيها" هره الخدزٍباث
مؿابقت إلاهازة النخابت )4 .أن الخدزٍباث إلاهازة النخابت في مل وخدة اطخعماى أزبعت أهماؽ وهي "زجب الهلماث
آلاجُت لخهىن حمال مفُدة"" ،مىن حمال مفُدة مظخعُىا بالهلماث آلاجُت"" ،ازجباؽ بين مل حملخين مما ًأحي
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لما في اإلاثاى"" ،الخب مىغىعا بعىىان (غعف اإلاظلمين في العطس الحدًث)" .هره الخدزٍباث مؿابقت
لخىمُت اإلافسداث لدي ؾالب.
مزايا كتاب ماهز باللغة العزبية
 .1هرا النخاب مؿابق للنفاًت العامت والنفاًاث الخاضت التي اعخقدها الشؤون الدًيُت زقم  2طىت
 2118أن الؼسع مً النفاًت اللؼىٍت ٌشمل على أزبع مهازاث وهي الاطخماع والنالم والقساءة
والنخابت .وهرا مله مان مىحىد في لخاب مىان العصٍص.
 .2مادة الخعلُم جسجب وفقا للمهازاث اللؼىٍت وهي الاطخماع واملحادزت والقىاعد والنخابت ختى ًفهم
الؿالب الدزض فهما حُدا .وٍخػمً النخاب لفاًت العامت ولفاًت الخاضت جسجِبا مىخد ختى ٌظهل
على الؿالب فهم اإلاادة.
 .3اإلافسداث الجدًدة مؿابقت للمىغىع.
 .4جقدًم اإلافسداث وفقا لعمس الؿالب.
عيوب كتاب ماهز باللغة العزبية ملنان العزيز
 .1جقدًم اإلافسداث ػير مخدزحت أي ًكاهس هرا الىاقع في جقدًم اإلافسداث للطف ألاوى ألثر عددا
باليظبت جقدًم اإلافسداث للطف الثاوي .فاألخظً فيهما أن جقدًم اإلافسداث للطف الثاوي ألثر
عددا باليظبت إلى اإلافسداث للطف ألاوى.
 .2اإلافسداث الخاملت ػير مىحىدة في القابمت إال أن هىاك اإلافسداث الحظُت ،واإلافسداث املجسدة،
واإلافسداث اليشُؿت ،وملماث مدخىي ،وملماث وقُفُت لما أن اإلافسداث الخاملت مهمت لدي
الؿالب.
 .3اإلافسداث الجدًدة جقع آزس الىظ فاألخظً أن ًقدم اإلافسداث الجدًدة في أوى الىظ ،لِظهل على
الؿالب فهم الىظ.
 .4ؾسٍقت جقدًم اإلافسداث الجدًدة بالترحمت ،أما جقدًم اإلافسداث الجدًدة الجُدة فهى بدون الترحمت
ألن لها عُب ختى جقع على طىء الفهم في النالم.
 .5جقدًم اإلافسداث الجدًدة بدون الطىزة اإلاؿابقت ،أي فاألفػل جقدًم اإلافسداث الجدًدة بخقدًم
الطىزة اإلاؿابقت للمفسداث ،ختى ًهىن على طسعت الفهم وعدم اإلالل في الخعلُم.
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 بل بين لخاب. مفسدة746 إن عدد اإلافسداث ملها مً الطف العاشس ختى الطف الثاوي عشس
 فاإلافسداث الجدًدة في هرا.للطف العاشس والحادي عشس والثاوي عشس جىحد جنسازا على اإلافسداث الجدًدة
 أما عدد اإلافسداث التي ًيبغي أن وعلمه. مفسدة693  ملمت) ٌعني53( النخاب بعد ًىقظ بالخنسا ز الظابق
 إذن زآبذ. ملمت للمظخىي اإلاخقدم2111/1511 للدازطين بسامج حعلُم العسبُت للىاؾقين بلؼاث أزسي ًقترح
 وٍخم جقدًم اإلافسداث الجدًدة بشهل.الباخثت أن عدد اإلافسداث في النخاب لم ًمأل عدد اإلافسداث اإلاعُىت
 أن جسحمت مل، وٍخم عسغها بترحمت إلى اللؼت ؤلاهدوهِظُت أو جسحمتها باللؼت ألام.القابمت جالُت للىظ
اإلافسداث الجدًدة وجنساز عسع هره الترحمت ال ٌظاعد الؿالب لثيرا في مظخقبل عالقتهم بالىظ العسبي في
 حىاش اطخسدام اللؼت الىطُؿت في. الدظابه لبعؼ اإلاهازاث القساءة، إذ ًؤزس بال شو.النخاباث املخخلفت
[].الحاالث التي ٌعص على اإلاؤلف فيها إبالغ أفهازه باللؼت العسبُت وخدها

املراجع
Abdullâh, Abdu al-Hamîdwa Nashru Abdullâh al-Ghâlîy. Ususu I’dâdi al-Kutubi alTa’lîmiyyati Lighairi al-Nathiqîna bi al-Arabiyyati, Riyadh: Dâr al-Ghâli, 1991.
Abu al-Futuhi, Ridhwân. Al-Kitâb al-Madrasiy: Falsafatuhu, Târîkhuhu, Ususuhu,
Taqwîmuhu, Istikhdâmâtuhu, al-Qâhiratu: Al-Maktabatu al Anjalu al-Mishriyatu,
1962.
Afghari, A. & Khayatan, P. “Collaborative Learning and Iranian EFL learners‟
Vocabulary Improvement through Snowball and Word-Webbing Techniques”,
International Journal of English Language & Translation Studies, Vol. 5 No. 2, 2017.
Ahmad, Nâshir Sayyid., dkk. al-Mu’jam al-Rasyîd, Beirut: Dâr al-Ihyâ‟ al-Turâts alArabiyyah, 2008.
Arends, Richard I. Terj. Learning to Theach, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Arrukkâby, Jourtu. Thuruqu Tadrîsi al-Lughati al-Arabiyyati, Beirut-Libnan Wa Dimasyqu
Suriyatu: Dar al-Fikri al Mu‟âshiri, 1996.
Arsyâd, Azhar. Madkhâl Ila Thuruqi Tadrîsi al Lughati li mudarrisi al-Lughati al ‘Arabiyyati,
Jakarta: Ahkam, 1999.
As-Syanty, M.S., al-Maharat al-Lughawiyah, Madkhal ila khashaish al-Lughah al-Arabiyah wa
fununuha, Dâr al-Andalus li an-Nasyrwa al-Tauzi‟, 2003.
Barrass, R. Speaking Your Self, New York: Routledge, 2006.
Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching, New York: Longman,
2000.
Dabbagh, Ali. “The Predictive Role of Vocabulary Knowledge in Listening
Comprehension: Depth or Breadth?”, International Journal of English Language &
Translation Studies, Vol. 04 No. 03, 2016.
ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473

371

Arabiyât

al-Fauzân, Abdurrahmân Ibn Ibrahîm. I’dâdu Mawâdi Ta’lîmi al-Lughati al-Arabiyyati
Lighairi al Nâthiqîna Bihâ, Makkah al-Mukarramah: Jâmi‟ah Ummi al-Qura,
1428 H.
al-Ghâlî, Nâshir Abdullâh wa al-Hamîd Abdullâh. Ususu I’dâdi al-Kutubi al–Ta’lîmiyyati
Lighairi al-Nâthiqîna bi al-Arabiyyati, Riyadh: Dâr al-Ghali Li al-Thaba‟iwa alTauzî‟i, 1991.
Ghulayani, Sekh Mustofa. Jami’ud durus al-’Arabiyah, Beirut: Al-Maktabah Al‟Ashriyyah,
2003.
al-Hadidy, Ali. Musykilatu Ta’lîmi al-Lughati li Ghairi al Arabi, Al-Qâhiratu: Dâr al-Kitâb,
1996.
Harmer, J. How to Teach English, Edinburg Gate: Pearson Education Limited, 2007.
al-Hashîn, Abdullah Âly. & Yasin Abdurrahman Qandil, Mahâratu al Tadrîsi: Dalîlu al
Tadrîbi al-Maidâny, Riyadh: Baitu al Tarbiyyatu, 1415 H/1994 M.
al-Hawâl, Hamid waIsmâil al-Shufy. Fannu al-Qirâ’atiwa al-Talkhîshi, Beirut-Libnan:
Maktabatu al-Falati, 1981.
Joyce, B. & M. Weil. Models of Teaching, Needham Heights: Allyn and Bacon A Pearson
Education Company, 2000.
Krause, K.L., S. Bochner, & S. Dachesne. Educational Psychology For Learning and
Teaching, Melbourne: Thomson, 2006.
Madkur, Âli Ahmad. Al-Tadrîsu Fununu al-Lughati al-Arabiyyati, Omân: Dâr al-Masîratu,
2009.
Mcmillan, J. H. dan S. Schumacher. Research in Education: A Conceptual Introduction, New
York: Longman, 2011.
al-Nâqqah, Muhammad Kâmil. wa Rusydi Ahmad Thu‟aimah, al-Kitâb al-Asâsiy Li
Ta’lîmi al-Lughati al-Arabiyyati Li al-Nâthiqîna bi Lughatin Ukhra: I’dâduhu,
Tahlîluhu, Taqwîmuhu, Makkah al-Mukarramah: Jâmi‟ah Ummi al-Qura, 1985.
Richard, Jack C. & Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in Language Teaching,
Cambridge University Press, 2006.
Richard, Jack C. Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge
University Press, 2001.
Richard. Jack C. & Schmidt. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied
Linguistics 3rd Edition, Edinburgh: Pearson Education Limited, 2002.
al-Samân, Mahmud Âly. Taujîhun Fî Tadrîsi al-Lughati al-Arabiyyati, al-Qâhiratu: Dâr alMa‟ârif, 1982.
Syu‟aib, H. A. Tharâiq al-Tadris al-lughah al-Arabiyah, Beirut: Dâr al-„Ulûm al-„Arabiyah,
2011.

372

ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473

Arabiyât

Thu‟aimah, Rusydi Ahmad. Dalîl ‘Amal fî I’dâd al-Mawâd al-Ta’lîmiyyah li Barâmij Ta’lîmi
al-Arabiyyah, Makkah: Jâmi‟ah Ummi al-Qura, 1985.
Ulyâ, Ahmad Fuâd. Al-Mahâratu al-Lughawiyyatu Mâhiyyatuhâwa Tharâ’iqu Tanmiyyatuhâ,
Riyadh: Dâr al-Muslim, 2000.

ARABIYAT, ISSN: 2356-153X, E-ISSN: 2442-9473

373

