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 مقدمة

بدأت دراسة اللغة العربية لغري العرب ألكؿ مرة منذ القرف السابع 
عشر، كىذه عندما علمت اللغة العربية يف جامعة كامربيدج االصلليزية. كمن مث  

لغري العرب مهمة جدا كالميكن جتنبها، بسبب  كانت دراسة اللغة العربية
 احلاجة ادللحة للغة العربية للمجتمع الدكيل مرتفعة سواء كاف مسلما أك غريه.

كيتضح ىذا من قبل العديد من مؤسسات تعلم اللغة العربية يف سلتلف 
البلداف. فمثال مؤسسة اإلذاعة ادلصرية، اجلامعة األمريكية يف مصر، معهد 

إلسالمية يف إسبانيا مدريد، اجلامعة مشال يف لبناف، ادلركز اخلرطـو الدراسات ا
يف السوداف، معهد العلـو اإلسالمية كالعربية يف جاكرتا، كاجلامعات لدراسة 
اللغة العربية ادلملوكة دلؤسسة االمارات العربية ادلنتشرة يف اندكنيسيا، منها ىف 

 .1ىد األخرل هبذا البلدسوربايا، ماكسر، مالنج، بندكنج، صولو كادلعا
كأسباب أمهية دراسة اللغة العربية لدكافع الدينية، ألف لغة كتاب 
ادلسلمني عربية فيصنعهم دراسة اللغة العربية. كسيشعر العجم بالغريب عندما 
يزكركف اجلزيرة السعودية. ككثري من الكتب الىت ألفها العلماع قبل ىذا العصر 

. مبا يف ذلك كانت اللغة العربية  لغة دكلية 2بيةحىت اآلف مكتوبة باللغة العر 
للتواصل مع بعضهم بعضا يف العامل. إذا يتعلم هبا مهم ألم شخص كخاصة 

 3للمسلمني.
ادلراد بكتاب ىو مصدر العلم منبع العلـو كادلعلومات لذلك قراءة 

الكتاب من كاجبات الطالب ك حاجاهتم. كباإلضافة أف كتب التالميذ كسيلة  
                                                 

1
 Hermawan, Acep., 2011, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Rosdakarya). 
2
 Ibid, Hlm. 99 

ٖ
 http://www.anneahira.com/pendidikan-bahasa-arab.htm  يًتجم من:  
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ليم للتالميذ عند الدراسة ىف الفصل أك ادلطالعة خارج التع
(، حىت تساعد كتيسر ادلدرسني ىف عملي التعليم.بناء Trianto,2009الفصل)

على ذلك، يريد الباحث أف يعرؼ خصائص الكتاب "مدارج الدركس العربية" 
كزلتوياتو بنسبة ىناؾ أسس ىف إعداد الكتب التعليمية الثالثة الىت جيب على 

ؤلفني كمقررم الكتب التعليمية لتعليم العربية مراعاة األسس الثالثة كىي ادل
 (ٜٜٔٔالثقافية كاالجتماعية، السكوجلية، اللغوية كالًتبوية )ناصر، 

كالكتاب ادلقصود أل مدارج الدركس العربية، ىو الكتاب ادلستخدـ 
استخدـ ىذا بكثري من ادلعاىد السلفية كادلدارس اإلسالمية. أما ادلعاىد الذل 

الكتاب فمنها: " ادلعهد اإلسالمى رباط ادلرتضى" للشيخ احلاج لطفى بصرل، 
" ادلعهد نور اذلدل" للشيخ احلاج عبد ادلناف شكور، " ادلعهد الفتاح" للشيخ 
احلاج جعفر، "ادلعهد ركضة القرآف" لألستاذ علي فكرم، " ادلعهد النور 

فرل،  مث "ادلعهد للبنات اإلصالحية" القرآين باللغتني" لألستاذ غازم الدين ج
للشيخة احلاجة حسبية محيد ككثري من ادلعاىد األخرل الىت استخدمت ىذا 

 الكتاب فيها.
كقد استخدمت ادلعاىد ادلذكورة ىذا الكتاب أل مدارج الدركس 
اللعربية ألف ادلريب أك الرئيس أك األساتيذ الذين يعلموف فيها ذلم العالقة مبعهد 

القرآنية من ناحية النسب أك الصحب أك ادلتخّرجني منو. فمثال  الدراسات
ادلعهد اإلسالمى رباط ادلرتضى للشيخ احلاج لطفى بصرل قد أكجب لتالميذه 
دراسة ىذا الكتاب ألنو ذرية الشيخ احلاج زلمد بصرل علول. ككذلك ادلعهد 

هد النور القرآين باللغتني كركضة القرآف كاف رئيسهما متخرجني من مع
 الدراسات القرآنية.
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باحلقيقة ىذا الكتاب " مدارج الدركس العربية" صّنفو الشيخ زلمد 
بصرل علول ادلرتضى. كاستخداـ ىذا الكتاب كاجب لطلبة معهد الدراسات 
القرآنية. لذلك يريد الباحث حتليل ىذا الكتاب دلعرفة خصائصو. ألف كل شئ 

 لكتاب أيضا.مزية فالبد لنا كللباحث معرفة مزايا ىذا ا
كىف هناية ىذا البحث سوؼ أقدـ لكم قوؿ اإلماـ رلاىد: ال حيل 
ألحد يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف يتكلم يف كتاب اهلل إذا مل يكن عادلان بلغات 

)اإلتقاف ىف علـو القرآف(. كقوؿ  العرب, كتقدـ قوؿ اإلماـ مالك يف ذلك
أحب النيب أحب العرب، الثعالىب: "إف من أحب اهلل رسولو ادلصطفى كمن 

كمن أحب العرب أحب اللغة العربية الىت هبا نزؿ أفضل الكتب على أفضل 
العجم كالعرب، كمن أحب العربية عٌت هبا كثابر عليها، كصرؼ مهتو 
إليها") الثعالىب(. كإىل اهلل يرجو الباحث بعونو كىدايتو كتوفيقو كمرضاتو حىت 

 انتهاء ىذه الرسالة.

 اإلطار النظري

الكتاب ىو أكعية ادلعلومات غري الدكرية كاليت بطبيعة زلتوياهتا 
كتنظيمها كضعت لُتقرأ من أكذلا آلخرىا يف تتابع منطقي كلكل منها عنواف 
زلدد حىت كلو صدرت رلمعة حتت سلسلة ما. ك الكتاب أيضا ىو عبارة عن 

يضا رلموعة من أكراؽ مطبوعة من الورؽ يغطى بني غالفني. كميكن للكتاب أ
أف يكوف النص يف أكرب رلموعة من النصوص. ىذا النص لديو بعض ادليزات 
اليت ال تنطبق على رلموعة ككل. كهبذه الطريقة رمبا ىو مكتوب يف كتاب من 
قبل مؤلف كاحد، أك اف تتعامل مع عدة مؤلقني على موضوغ كاحد. ككثريا ما  

 كملها)كيكيبيديا(.كتب يف ىذا ادلعٌت ميكن فهمها دكف معرفة اجملموعة بأ
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أما التعريف اآلخر فهو أف الكتاب صديق اإلنساف كىو مصدر 
أساسي للمعلومات لذلك اىتمت احلكومة الرشيدة بو، الصف حيث طباعة 
كتنسيق كتطوير كاألشراؼ عليو من قبل األساتذة، كلقد لوحظ على بعض 

كرميها بعد الطالب اإلمهاؿ هبذه الكتب، كالرسم عليها كمتزيق أكراقها 
االختبارات يف أسياب ادلدرسة كتشويهها،"فيجب على الطالب االىتماـ 

 بالكتب كاحملافظة عليها حلفظ أمواؿ الدكلة كاالستفادة منها".
كمن مجيع التعريف السابق عن الكتاب، فأراد الباحث تلخيص 
تعريف الكتاب. عند الباحث أف الكتاب مصدر اإلعالـ كيكوف أيضا تعبري 

إلرادة خركج الفرد من ذاتو للتواصل مع اآلخر. ىكذا كاف منذ بدء راؽ 
 احلضارة كىكذا سيبقى رغم تقّلص ثقافة القراءة.

كىف عملية التدريس، إف الكتب من الوسائل الدراسية البصرية. كعند 
رأم عبد العامل إبراىيم أف الوسائل الدراسية مهمة جدا، ألهنا متكن أف تثري 

بهجة من التالميذ كجتديد نشاطهم من احلب كالفرح ىف مشاعر السركر كال
(. مث يفكر التلميذ منبع الدراسة Hermawan, 2011) قلوهبم لطلب العلم

ليس ادلدرس فقط بل كثري من الوسائل.  لذا إذا كاف ادلدرس ال يظهر ابتكاره 
 ,Sagalaكابتداعو كاليقدـ نفسو على أنو مدرس ،فيكوف ادلدرس متخلف)

صحيح بالنظر إىل تقدًن طبيعتها، ألهنا أقرب إىل ادلعلومات  ىذاك  (.2009
كالتأكيد على طريقة عرض ادلواد الدراسية. كتكوف كسيلة كاجبة ميلكها كل 
كاحد من التالمذة ىف مجيع اضلاء العامل. كذلك بسبب استخدامها يف التدريس 

اؿ كسيلة  تكوف أيضا أمر عاجل بسبب دكرىا كباإلضافة إىل ادلدرسني ال تز 
 (.Hermawan, 2011) كافية لتحديد صلاح التعليم
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بعد عرض الباحث تعريف الكتاب الدراسي فبني الباحث كيفية ك 
إعداد الكتاب ادلدرسي، كىذا يتطلب أف حيتوم الكتاب الدراسي على األمور 

 التالية :
 تنظيم الكتاب الدراسي - أ

هنايػة كل كحدة دراسية، مقػػػدمػػة،أنشطة بنائيػة كختػاميػة،اختبار فػي  
تبػويب الكتػػػػاب الدراسي إلػى كحػدات دراسػية أك مػوضػوعات صفحة 

 زلتيوات.

 مػادة الكتػاب الػدراسػي  - ب

مشوؿ ادلادة للموضوع ادلطركح. مالءمة مستول ادلادة دلستول مرحلة  
النمو، دقة ادلعلػومػػات كحدثتػػها، تناسب مقدار مادة الكتاب مع عدد 

األسبوعية ادلقررة لو، تناسب عدد صفحات كل موضوع من احلصص 
موضوعات الكتاب مع أمهية ذلك ادلوضوع، انسجاـ ادلادة مع السياسة 
الًتبوية، كعدـ تعارضها مع البعد العقائدم لألمة، كاعتماد ادلادة على بعض 

 النصوص األصلية ادلقتبسة من مصادرىا.

 أسلوب عرض مػادة الكتابج_ 

عات الكتاب الدراسي مبا يتناسب مع منطق ادلادة ترتيب موضو  
الدراسية، حسن عرض ادلادة كترتيب أفكارىا، تكييف مادة الكتاب حػسب 
اىتمامات الطالب كحػاجاهتم، تنظيم ادلػادة بصورة تظهػر الًتابط بيػن سلتػلف 
أجزائها. سػالمة األسػلوب من األخطاء اللغوية كاإلمالئيػة، مناسػبة األسلوب 

 لمحصوؿ اللغوم لدل الطالب كاإللتزاـ ادلوضوعية يف أسػلوب البحػث.  ل
أحد األركاف األساسية يف التدريس فهو ركيز  تعليميالكتاب ال كاف

للمنهج مبفهـو الشامل كال ميكن االستغناء عنو ألف التعليم ادلثمر الفعاؿ 
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ذكر بعض يقتضي ضركرة توافر الكتاب ادلدرسي يف أيدم التالميذ. كمن ىنا 
(ادلرجع األساسي الذم يستقي منو التالميذ ٔ:) فوائد الكتاب الدراسي

(يتيح للتالميذ ٕمعلوماهتم كبصورة أكرب عن غريه من ادلصادر كادلراجع، )
(تقليل اجلهد، كاختصار ٖالتدريب على مهارة القراءة بالشكل ادلطلوب، )

كتوضيح اجلوانب  (تساعد يف نقل ادلعرفة،ٗالوقت من ادلدرس كالتلميذ، )
(تسهل عملية التعليم على ادلدرس، كالتعلم ٘ادلبهمة، كتثبيت عملية اإلدراؾ، )

(تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطوؿ فًتة شلكنة مع ٙعلى التلميذ، )
(عامل من العوامل اذلامة اليت جتعل التالميذ أكثر شوقا كاستعدادا ٚالتالميذ، )

 ريىا.لتعلم تلك ادلواد كغ
كميكن أف نسرد العديد من  كتب التعليم متنوعةأمهية  أما األىداؼ ك 

النقاط حوؿ أمهية األىداؼ فهي تزيد من مركنة ادلعلم كتساعد يف تفريد 
كمن  التعليم كجعلة أكثر إنسانية كحتقق الكثري من النتائج التعليمية اذلامة.

كتقدمهم كمعرفة خالؿ األىداؼ ميكن أعداد تقارير عن حتصيل التالميذ 
جوانب القوة كجوانب الضعف. كمن ىنا ميكن أف يلخص الباحث أمهية 

   فيما تلى: (Wina Sanjaya,2010شلا عرضو كينا ) األىداؼ
 يوفر الدافعية للتعلم كيعززىا.   - أ

 تساعد على تقوًن العملية التعليمية. - ب

 تشري إىل نوع النشاطات ادلطلوبة لتحقيق التعلم الناجح. - ج

 معايري مناسبة الختيار أفضل طرؽ التدريس.متثل  - د

 التغلب على احلد من الفصوؿ الدراسية.  - ق

 حتفيز كتشجيع التالميذ على الدراسة جيدة. - ك
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الكتاب الدراسي ذك أمهية حيوية كدكر فاعل يف العملية كبعد، 
التعليمية كالًتبوية ال  غٌت عنو بل ىو كما يقولوف "حجر الزاكية ىف عملية 

 (، كترجع أمهيتو للتالية:ٕٜٛٔنركا التعلم" )األ
 .يفسر اخلطوط العريضة للمادة الدراسية, كطرائق تدريسها - أ

 .يقدـ ادلعلومات كاألفكار كادلفاىيم األساسية يف مقرر معني - ب

 يكسب التالميذ الصفات االجتماعية ادلرغوبة - ج

مُيَكِّْن ادلعلمني من معرفة كسائل اإلصالح الًتبوم عند تغيري ادلناىج  - د
 كاإلدلاـ هبا, كتطوير طرائق تدريسها كحتسينها.

حيوم على الوسائل كاألشكاؿ, كالصور التوضيحية ذات الفائدة يف  - ق
توضيح ما يقرأه التالميذ كعليو فهو أيسر الوسائل استخدامان كأخفها 
محالن إذا قيس بغريه من الوسائل: كاألفالـ، برامج التلفاز، أجهزة 

 .التعليم احلديثة

الدراسي معلم ينمي يف التالميذ القيم، ادلهارات، الكتاب  - ك
 األخالقيات، كجوانب اإلصالح ادلتعددة يف صور مرتبة كمنظمة.

يعترب الكتاب من أكثر مصادر التعلم انتشاران ألسباب كثرية أمهها 
قدرتو على ضم ادلعرفة بكل أبعادىا الزمانية كادلكانية بني دفتيو باإلضافة إىل 

محلو كتداكلو مقارنة مبصادر التعلم األخرل. كترتبط ىذه  رخص مثنو كسهولة
الكتب بادلقررات الدراسية كتشتمل على احلقائق األساسية كادلعلومات العامة 
كالنظريات اليت استقرت يف رلاذلا. كالكتب الدراسية لدراسة اللغة نوعاف 

لكتب كبكثرية ا الكتاب الذل ألفو أىل اللغة من العربيني كغري العربيني.
ادلسخدمة ىف دراسة اللغة العربية بإندكنيسيا تدؿ على أف الدكافع ىف دراسة 

 اللغة العربية للمجتمعني اإلندكنيسني  على ادلقاـ ادلرتفع.
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 منهجية البحث

يعتمد الباحث ىف ىذا البحث ادلنهج الوصفي، كذلك ألف ىدفا من 
احملتول كالتقوًن ىذا البحث ىو دراسة مسحية أم حتليل كثريا من جوانب 

كالتصميم ىف كتاب مدارج الدركس اللغة العربية. كيأخذ الباحث ادلدخل 
كمنوذج  حتليل الكتاب  الكمي كالكيفي ىف مجع البيانات لتحليلها كمناقشتها.

يف ىذا البحث، أكال مبسح اخلبري اخلارجي، أما اخلبري اخلارجي ادلراد ىو مجع 
ص عن كتاب مدارج الدركس اللغة العربية. البيانات كاألراء من بعض األشخا

مث بادلسح الذايت كىذا العمل يتعلق مبؤلف كتاب مدارج الدركس اللغة العربية 
ىف إعداد الكتاب كأىدافو. كأخريا بادلسح التعاكين كىذه ادلستول األخرية 
سيقـو بو الباحث جبمع البيانات كادلعلومات من التالميذ أك األسخاص الذين  

 تعلموف العربية هبذا الكتاب أم كتاب مدارج الدركس اللغة العربية .كانوا ي

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

دلعرفة خصائص الكتاب "مدارج الدركس العربية" ال أخذ الباحث 
طريقة كاحدة بل أخد الطرائق ادلتنوعة كمنافعها لتقوية البيانات اجملموعة، كأما 

اب، كادلقابلة. ىف الوثائق أخذ الباحث من التقريظ نوعها فمنها: الوثائق، كالكت
ادلكتوب ىف التمهيد من الكتاب "مدارج الدركس العربية" لكل جزء. كأما 
الكتاب فادلراد بو الكتاب الذل حللها الباحث. مث استخدـ الباحث ادلقابلة 
لنيل التوضيح من مصنف الكتاب كمن ادلدرس الذل يعلم اللغة العربية 

الكتاب "مدارج الدركس العربية" كالينسى بالطالب الذل يدرس باستخداـ 
 بو. كمجع الباحث كلها فيما يلى:
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يكوف ىذا الكتاب مطابقا لركح ىذا العصر سهل األسلوب قريب 
التناكؿ كأف جيرم أحدث الطرائق. كىو كتاب مجع ما يسره اهلل من القراءة 

 ٗفسية كاحملادثة ادلختارة البديعة.التدرجيية ادلنيفة كاإلنشاء ىف سلك الًتاكيب الن
مدارج الدركس العربية" ىف غري موضع كلمة  ب.."قد كجد ىف الكتاب ادلسمى 

كثرية دررية، كأمثلة متضمنة الًتبية األدبية كالصحية، مركبة ىف مجلة تدرجيية، 
 ٘على الطلبة اإلبتدائية. -إف شاء اهلل -خفيفة

از عن غريىا من كتب اللغة فهذه "مدارج الدركس العربية" الىت متت
العربية المن حيث جزالة األسلوب فحسب، كلكن لكوهنا مجعت بني أحدث 
طريقة التعليم، كبني طرائف ادلوضوعات الىت تالئم أجواء التالميذ كتتمشى مع 
مستول ثقافتهم األدبية. مث من بني مزاياىا الكثرية صلد القواعد فيها تسري 

حبيث يستطيع التالميذ أف يًتقوا مبداركهم إىل جنبا إىل جنب ىي كالتطبيق 
 ٙمعلومات أكسع بدكف أف يشعركا أل تكليف كالافتعاؿ.

كبينما تدريس اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية لنهضة العلماء كاكاتاف 
سوربايا، ابتدأ الشيخ بصرل التجربة للمواد التدريسية بتقليد أسلوب الكتاب 

اإلعداد األكؿ حيتول الكتاب مدارج الدركس العربية اإلصللزم "بريليتس". ىف 
على ثالثة أجزاء كليس فيو الصور كتقسيم الكلمات باجلدكؿ أك ادلربع. مث بعد 
التصحيحات يكوف الكتاب مدارج الدركس العربية أربعة أجزاء كمنطبعا إىل 

 ألف أك أكثر لكل سنة.

                                                 
ٗ
 للجمهورية اإلندكنيسية "عبد الفتاح يس".  العالقات العامة كزيرتقريظ صاحب ادلعاىل الوثائق من   

٘
 تقريظ حضرة الفاضل " أمحد نور سليم " ىف تقدًن الكتاب اجلزء الثاىن. الوثائق من  

ٙ
 تقريظ حضرة الفاضل أستاذ اللغة العربية "نور زلمد" ىف مدرسة ادلعلمات بسورابايا. الوثائق من  
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يستطيع  كأغراض تأليف ىذا الكتاب، قاؿ الشيخ بصرل علول"لكى
الطالب أف يقرأ كيفهم العلـو الدينية كخاصة ىف علـو القرآف. كما اسم ىذا 

 ادلعهد حىت يقدر الطالب قراءة القرآف مع معرفة الوقوؼ، ادلعٌت كالتفسري.
ىذا الكتاب مستخدـ بكثرية من ادلعاىد كادلدارس، دلاذا ألف 

ا الكتاب، بل ادلتخرجني الذين يدرسوف ىف القرل أك ادلدف يستخدموف ىذ
الكتاب مدارج الدركس العربية مستخدـ ىف بلد أجنيب مثل ماليزيا. كقاؿ 

:"كثري من الطالب ادلالزيوف ادلبتدئني يوافقوف باستخداـ الكتاب ٚالقشريم
مدارج الدركس العربية ىف دراسة اللغة العربية كىم يشعركف بسهلة كيريدكف 

 ت القرآنية لتدريسهم.أيضا ادلدرسني ادلتخرجني من معهد الدراسا
مث تأليف ىذا الكتاب اليتوقف إىل ىنا، ألف الشيخ احلاج زلمد 
بصرل يرتب كيصنع كسائل التعليم من تسجيل التدريس اللغة العربية 
باستخداـ الكتاب مدارج الدركس العربية. كيريد منو جتنب األخطاء ىف 

 ٛلتأليف.استخدامو حىت اليطابق مع توقعات ادلؤلف كما ىف بداية ا
ككثري من الكتب اللغة العربية ادلنتشرة بإندكنيسيا كلكن ليس كمثل 
 ىذا الكتاب. ابتدأ الشيخ بصرل ىف تصنيف ىذا الكتاب بتقدًن الكلمة

أكال "انظر ىف اجلزء األكؿ" مث نواصل إىل الكلمتني أك أكثر مع  السهلة
ؿ إىل اجلزء الرابع( قواعدىا حىت عند انتهاء دراسة الكتاب كلو )من اجلزء األك 

يستطيع الطالب قراءة الكتب ، اإلنشاء، كالتكلم أيضا. كقد تعجبت أيضا 

                                                 
ٚ
 .يعملوف كيعلموف ىف ماليزيا اآلف،ٕٜٜٔسنة  ادلتخرج من معهد الدراسات القرآنية  

ٛ
/الساعة ٕٕٔٓأبريل  ٖٕإلسنني ىف بيتو بسنجاسارل مالنج /لشيخ احلاج زلمد بصرل علول، يـو اادلقابلة مع ا  

 .الثامنة صباحا
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بالتدريبات ادلعدة ىف كل باب من الكتاب اللغة العربية كتوضيح ادلعٌت اجلديدة 
ٜمن الباب األكؿ إىل األخري ادلكتوبة ىف مجع ادلفردات.

 

دراسة اللغة العربية باستخداـ "مدارج الدركس العربية" مناسبة جدا 
اجلمل فيو سهلة أف تفهم مع الصور تراكيب للطالب ادلبتدئني هبا. كىذا، ألف 

الواضحة. حىت يفرح الطالب ىف دراستها كالجيد ادلدرسوف الصعوبة ىف تدريس 
 ٓٔاللغة العربية.

عربية من أكؿ اجلزء إىل لقد قرأ الباحث الكتاب مدارج الدركس ال
األخري ك ناؿ منو أف ىذا الكتاب فيو مزايا كخصائص. من جزء األكؿ، تقابل 

 الباحث األبواب الىت تبحث فيو التعارؼ من اإلسم ادلذكر كادلؤنث.
كىف اجلزء الثاىن، تقابل الباحث األبواب الىت تبحث فيو عن 

فة مع ضمري متصل، مث التعريفات من فعل األمر، كاستعماؿ النكرة كادلعر 
يبحث عن حرؼ اجلر كادلضاؼ أك ادلضاؼ إليو ك أف مصدرية. كىف آخر 
الدرس يبحث عن األفعاؿ ادلاضية للمخاطبة كللغائبة كتستمر هبا األفعاؿ 

 ادلاضية للجمع.
كىف اجلزء الثالث، تقابل الباحث األبواب الىت تبحث فيو عن 

دكد من األكؿ إىل اآلالؼ كىذه استخداـ الصفة كادلوصوؼ مث العدد كادلع
متعلقة بادلفرد كادلثٌت كاجلمع أيضا. سول ىذا الكتاب فهناؾ أيضا ادلواد 
 اإلضايف من النماذج التصريفية اللغوية للفعل ادلاضى كالًتمجة من ضلو اجلركمية. 

                                                 
6
 عة مساء.الراب /الساعةٕٕٔٓأبريل  ٖٕبسنجاسارل مالنج / األستاذ علي فاز، يـو اإلسنني ىف احلانوتادلقابلة مع   

17
/ الساعة ٕٕٔٓمايو  ٗأكوس ستياكاف )طالب ركضة الصاحلني: الموصلاف(، يـو اجلمعة ىف احلجرة/  ادلقابلة مع  

 الثانية مساء.
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كىف اجلزء الرابع، تقابل الباحث األبواب الىت تبحث فيو عن تطوير 
بيق قوائد النحو كالصرؼ. سول ىذا الكتاب فهناؾ أيضا اللغة العربية مع تط

ادلواد اإلضايف من النماذج التصريفية اإلصطالحية ك ضلو اجلركمية. كمن مث 
يعرؼ الباحث أف فوائد استخداـ الكتاب مدارج الدركس العربية ىف اجلزء 

 الرابع، لتدريب الطالب ىف قراءة الكتب كجعل اإلنشاء موجها كاف أك حرا.
فلذا استخداـ ىذا الكتاب عند رأم الباحث، يستطيع حتفيز 
الطالب ىف دراسة اللغة العربية كميكن أيضا مهتهم كجهدىم ىف دراسة اللغة 
العربية قوم. ألف طريقة تدريس اللغة العربية ىف ىذا الكتاب سهلة، كيدعو 
 الطالب  ىف دراسها خطوة بعد خطوة حىت التشعر قلوهبم بأف دراسة اللغة

 العربية صعبة. كلكن ىناؾ انتقادات قليلة من الباحث.
كانت ادلواد الدراسية ىف ىذا الكتاب يشتمل على مجيع كفاءة 
ادلهارات اللغوية كىي مهارة الكالـ، القراءة، اإلستماع، كالكتابة. كلكن 
اإلنتقادات عند الباحث ىي ىف دراسة مهارة اإلستماع، دلاذا؟ ألف دراسة 

ع فيو بوسيلة صوت ادلدرس أل أف الطالب اليستمع ذلجة مهارة اإلستما 
 العرب كينطقها العريب مباشرة كلكن يستمع ذلجة العرب كينطقها اإلندكنيسى.

جانب الثقافة مل توجد معلومات الثقافة ىف اجلزء األكؿ كسوؼ كمن 
تعرفها كثري ىف اجلزء الثالث كالرابع. أما أسس السكوجلية كالًتبية فكثري من 

وضوع تبحث عن تنظيم األكقات اليومية داخل البيت أك خارجو. مث ىنا ادل
زيادة من ناحية تقوميات لغوية، كل ما تنتهى ادلواد ىناؾ تدريب الًتمجة أم 

 ترمجة اجلملة من األندكنيسية إىل العربية أك عكسو.
يستطيع الباحث القوؿ أف كتاب اللغة العربية الذل صنفو الشيخ 

ل علول ادلسمى مبدارج الدركس العربية جيد بسيط لدراستو احلاج زلمد بصر 
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على الطلبة ادلبتدئني كلوكاف دراسة اإلستماع فيو غري ذلجة العريب األصلي. مث 
طباعة ىذا الكتاب اليتوقف إىل ىنا، ألف اآلف يصنع  ادلصنف تسجيالت 

 استخداـ الكتاب مدارج الدركس العربية.

ث بيانات ادلفردات اجلديدة لكل جزء كىف أخر ادلناقشة سيقدـ الباح
 منها، انظر إىل اجلدكؿ التالية:

 األفعال األسماء واألحرف الجزء
 ٕٕ ٕٚٔ األول
 ٛٗ ٖٙٔ الثاني
 ٖٙ ٕٓٚ الثالث
 ٕٔٔ ٖٜٖ الرابع

 

 خالصة

مدارج الدركس أما نتيجة ىذا البحث فهي أف خصائص كتاب 
األربع سهل كميسر كشلتع للتعليم كيشتمل على مجيع الكفاءة اللغوية.  العربية

كلوكاف ىف استماعو مل يستخد أصوات العربيني. ثانيا، مث ىناؾ جتديد كتاب 
من ناحية كسيلة تعليمية سيعّد ادلؤلف الشريط السمعي  مدارج الدركس العربية

. كمن جانب األسس البصرم. ليساعد ادلعلمني كيف تطبيقو ىف عملية التعليم
ىف إعداد الكتب العليمية لغري الناطقني بالعربية، قد توفرت أألسس الثالثة أم 

 .الثقافية كاالجتماعية، السكوجلية، اللغوية كالًتبوية
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