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  الباب الثاىن 

  النظريات

  

  كتب النص  .أ

١.  تعريف كتب النص  

كانت مادة التدريس خصوصا كتب الدرس حمتاجة ىف عملية التعلّم   
ىف "  املدرس الثاىن"وليس كاملراجع فحسب بل ميكن أن يكون . والتعليم

تكون كتب الدرس اودة مؤثرة ىف جناح . عملية التعلّم والتعليم منفردية
والتلى هو تعريف كتب الدرس الذى أخذه الباحث من بعض . لتعلّما

  :املصادر
إىل انّ كتب الدرس هى ) ١١: ١٩٨٦(ذهب بوشيمان ىف تارجيان   

وسيلة التعليم املستعملة ملساعدة برنامج التعليم ىف املدارس واجلامعات 
  . ملساعدة برنامج التعليم

ئل ستستعمل كثريا ىف يقدم الرأي السابق انّ كتب الدرس هى وسا  
وهذا مبعى . عملية التعليم ىف التربية الرمسية من املدرسة االبتدائية إىل اجلامعة

على اننا سنجد كتب الدرس ىف كلّ عملية التعلّم والتعليم ىف املدارس 
متلك كتب الدرس مقاما خاصا وكانت , وعلى هذا األساس. واجلامعات

عليم وانّ ىف حقيقتها ليست من العاملة حمتاجة للحصول على أغراض الت
  .اهلامة

بعض كتب الدرس املستنبطة من بعض ) ١١: ١٩٨٦(قدم تارجيان   
  :اخلرباء
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انّ كتب الدرس هى كتاب املادة املوجه حنو التالميذ ىف مستوى   .١,١
  .التربية

 .تتعلّق كتب الدرس مبادة التعليم املعينة  .٢,١
 .ا معيارياكانت كتب الدرس كتاب  .٣,١
 .كانت كتب الدرس مرتبة ومكتوبة باخلرباء ىف جماهلم  .٤,١
 .كانت كتب الدرس  مكتوبة لألغراض التدريسية املعينة  .٥,١
مثل الشريط ىف مادة . كانت كتب الدرس مكملة بوسيلة التعليم  .٦,١

 .االستماع والصورة وغريها
هناك كتب التدريس . عينةكانت كتب الدرس مكتوبة حملتوى التربية امل  .٧,١

واملدرسة , واملدرسة املتوسطة الطبقة األوىل, للمدرسة االبتدائية
 .املتوسطة الطبقة العليا واجلامعة وغريها

فنمكننا أن , من بعض تعريفات عن كتب الدرس الىت قدمه تارجيان
نأخذ االستنباط انّ املقصود من بكتب الدرس هو الكتاب املعياري الذي 

تعلّق باملادة املعينة املوجهة إىل التالميذ ىف مستوى التربية املعينة وكانت ي
مكملة بوسيلة التعليم ومرتبة خبرباء ىف جماهلم ومكتوبة لإلغراض التدريسية 

  .املعينة
كتابة كتب اجلامعة كالسعي ىف "رأى شيك حسن بسرى ىف املقالة 

ة جودة الدراسيمها كم" ترقية اخلطابة ىف تدريب كتابة كتب الىت يقداد
 ىف باندونج ٢٠٠٤ سبتمرب ١٢-١١اجلامعة العالية للدين اإلسالمي التاريخ 

  :يقول انّ حمتوى كتب الدرس يشتمل على
  الفاعل املوضوعي الذى يعطى فرصة لتطور والية البحث  .١,١
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  .املنظورية الىت تكون مكملة النظام أو جمال العلوم  .٢,١
  .ريقة البحث الىت تعطى فرصة لصياغة منوذج التعليمط  .٣,١
  خصوصا امللونة إندونيسية, كمالة التصوير املبحوثة من موضوع احلياة  .٤,١
  .املختصر من كلّ الباب  .٥,١
  .جمموع األسئلة والواجبات ملادة املمارسة  .٦,١
  .كمالة مادة قراءة املناشدة بناء على حواصل البحث  .٧,١
  . الفكرة اهلامة ىف كلّ البابقائمة  .٨,١
  فهرس  .٩,١

  

  وظيفة كتب الدرس  .٢

انّ أمر اهللا الذي ينـزل ىف أول الوحلة هو األمر للقراءة كما هو   
  :٥-١املكتوب ىف الرآن سورة العلق اآلية 

ù& t�ø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t, n= y{ z≈|¡ΣM} $# ô ÏΒ @, n= tã 

∩⊄∪   ù&t� ø%$# y7 š/u‘ uρ ãΠt� ø.F{ $# ∩⊂∪   “Ï% ©!$# zΟ ‾= tæ ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   

zΟ ‾= tæ z≈|¡ΣM} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷è tƒ ∩∈∪     

وإن نعلم , وإن نعرف سوف نعلم, نستطيع بالقراءة أن نعرف شيئا
النّ غرض التعلّم . ويرجى الفهم أن يغير السلوك يكون جيدا, سوف نفهم

م بعملية تغيري السلوك أو شخصية املرء بناء ويسمى التعلّ. هو تغيري السلوك
  )٤: ١٩٨٤, هيلغراد. (على املمارسة واخلربة املعينة
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متكن , وعلى هذا. انّ وظيفة كتب الدرس األساسية هى كمادة القراءة  
  .كتب الدرس أن تعطي اإلعالم لقارئها

انّ دور كتب مادة اللغة ) ١٧: ١٩٨٦, تارجان(رأى غرين وفتى   
  :عليم هو كمايلىللت

تصور الفكرة القوية واحلادثة عن التعليم ومظاهرة تطبيقها ىف مادة   .١,٢
  .التعليم اهزة

ساهال ىف قراءته ومتنوعا مناسبا , تقدمي مصدر املشكلة اهلامة الغنية  .٢,٢
  .برغبة التالميذ وحاجتهم

ملعبرية الىت حتتوى إعداد املصدر املرتب ترتيبا ومدرجا عن املهارات ا  .٣,٢
  .املشكلة اهلامة ىف املواصالت

  .جتهيز طرق التعليم ووسائلها ملدافعة التالميذ  .٤,٢
جتهيز اخليالية األوىل احملتاجة وكذلك كمساعدة التدريبات والواجبات   .٥,٢

  .العملية
  .جتهيز وسيلة التقومي واملراجعة املناسبة واملفيدة  .٦,٢
نستنبط انّ وظيفة كتب الدرس لتعليم اللغة هى , قةمن اآلراء الساب  .٧,٢

, املهارات املعبرية, جتهيز املعلومات بشكل مصدر املشكلة اهلامة
طريقة التعليم ووسيلته ومادة التقومي , الفكرة, مساعدة التدريبات

  .واملراجعة املناسبة املفيدة
  معيار كتب الدرس  .٣

والبد .  عملية التعلّم والتعليمكانت كتب الكتب اودة تساعد جناح  
وهذا مناسب مبا قدمه . لكتب الدرس اجليدة واودة أن متلك املعيار املعين
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انّ كلّما أحسن جودة كتب الدرس فكانت جودة ) ٢٠: ١٩٨٦(تارجيان 
انّ كتب ) ٢٠: ١٩٨٦, تارجيان(يقول , وجبانب ذلك. مادة التعليم كاملة

والبد هلا أن تزين الوجوه .  متلك الفكرة الواضحةالدرس اجليدة البد أن
  .اللغوية املناسبة بقدرة مستعملها

بعض معيار كتب ) ٨٦: ١٩٨٦(قدم تارجيان , بناء على احلال السابق  
  :وهو, الدرس الذى ميكن أن يكون مراجعا ىف تقومي كتب الدرس

ىي كتب أو الفكرة الىت حت, املبدأ, البد أن متلك كتب الدرس أساسا  .أ 
  .الدرس كلية

 .البد أن تكون الفكرة ىف كتب الدرس واضحة وتأكيدة  .ب 
 .البد أن تناسب كتب الدرس باملنهج الدراسي املستعمل  .ج 
 .البد أن تزين كتب الدرس عن رغبات التالميذ  .د 
 .تستطيع كتب الدرس أن تنمي الدوافع  .ه 
 .تستطيع كتب الدرس أن تثري عملية التالميذ  .و 
 . أن تتبعها الصورة اجلذّابةالبد لكتب الدرس  .ز 
 )إتصالية(البد لكتب الدرس أن تكون مفهومة مبستعملها   .ح 
 .البد لكتب الدرس أن تساعد مادة التعليم األخرى  .ط 
 .البد لكتب الدرس أن حتترم اختالف الشخص  .ي 
 .تسعى كتب الدرس لتقوية قيم املستعملة ىف اتمع  .ك 

فكتب الدرس اودة البد , إذا نقل الباحث رأي تارجيان سابقا, وإذن
, تنمى الدوافع وجذّابة, مناسبة, املبدأ والفكرة الواضحة,  أن متلك األساس

  .مث تقوية القيم املستعملة ىف اتمع, تساعد التعليم



 18 

  
  

  حتليل احملتوى  .ب

حتليل احملتوى كطريقة جلعل النتائج مع ) ١٩٩٦(عرفت أيل هولسىت   
أى بلغة . رسالة خاصة بطريقة موضوعية ومنظّمةتعريف كلّ الشخصية ىف ال

أخرى انّ حتليل احملتوى هو عملية تعرف الشخصية املوجودة ىف املقروءات أو 
النص.  

فعرف حتليل احملتوى كطريقة البحث ) ١٨: ١٩٥٢(وأما بريلسون   
  .بطريقة موضوعية منظّمة ووصفية كمية لداللة احملتوى من اإلتصال

هناك بعض نقط هامة للقدرة على , تدا على التعريف السابقاعتما  
  :منها, الفهم واستعمال الطريقة بتحليل احملتوى

واآلخر الذى حيلّل احملتوى املتشابه سيحصل , تناسب التعريف: املوضوعية •
كلّ املرء حيصل على , والعكس هو الذاتية. على احلواصل املتساوية

 .احلواصل املختلفة
جمموع اإلجراءات املمارسة بطريقة متساوية إىل كلّ احملتويات : منظّمة •

 .احمللّلة
بالبسيطة انّ مسجل القيمة العددية أو التكراري متعلّقا حنو جنس : كمية •

 .احملتوى املوجود
 البيان عن احملتوى أو حمتويات القراءة: إبراز احملتوى •
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  علم الصرف  .ج

  وتعريفهعلم الصرف كقسم قواعد اللغة   .١

إىل انّ قواعد اللغة تتكون من الصرف ) ١٦١: ١٩٩٦(ذهب فريهار   
والنحو يتعلّق بعالقة , يتعلّق الصرف بتركيب قواعد اللغة ىف الكلمة. والنحو

  .قواعد اللغة بني الكلمة ىف اجلملة
  :انّ فكرة قواعد اللغة هى) ١١٠: ١٩٨٨(رأى خيدر , مناسبا بذلك  

  . تركيب الكلمات أو بناء الكلماتوهو دراسة, الصرف  .١,١
هو دراسة تركيب اجلملة املرتبة من الكلمات أو عن كيفية , النحو  .٢,١

  .ترتيب الكلمات ىف اجلملة
انّ من علوم اللغة اليت تتعلّم عن الكلمة وبناءها تسمى بالتصرف   

والصرف كالفرع اللغوي يتعلّم التركيب ىف ). ٣٥: ١٩٨٨, مسسورى(
, مسسورى. (وأما الكلمة فهى إحتاد صغري الذي له معنا منفردا. مةصيغة الكل

١٥: ١٩٨٨(  
يعرف سينتاكسيس بعلم النحو ومورفلوجيا بعلم , وىف اللغة العربية  
مثل الفاعل والفعل , علم النحو هو علم عن وظيفة الكلمة ىف اجلملة. الصرف

. غيري صيغة الكلمةوأما علم الصرف فهو علم يتعلّم عن ت. واملفعول وغريها
, ساتوسو. (وىف قواعد اللغة اإلندونيسية يكاد مبورفولوجيا أو صيغة الكلمة

٢-١: ٢٠٠٠(  
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قال الدوكتورندس حمتروم بشرى , نقال من الشيخ مصطفى الغاليني  
انّ علم الصرف هو من علم قواعد اللغة العربية اهلام النّ يكون ) ٦: ١٩٧٣(

مساعي أى قياسي أى (تصغريها ونسبتها ومجعها حكّا ملعرفة صيغة الكلمة و
  .وإعالهلا وإدغامها وإبداهلا وغري ذلك) ساذ

ورأى عبد املعني أن الصرف هو علم عن القواعد الىت تعرف ا صيغ   
, الزيادة, التنقيص, مثل تغيري الصيغة(كلمة اللغة العربية واألحوال املتعلّقة ا 

  .ب وال بناءبال إعرا) إبدال احلرف وغريها
أن تعريف علم الصرف عند الدوكتورندس حمترم , وجبانب ذلك  
  :ومها, منقسم إىل القسمني) ٢١: ٢٠٠٣(بشرى 

  )التصريف(التغيري : لغة .١
تغيري أصل الكلمة إىل بعض الكلمات املتفرقة للحصول : اصطالحا .٢

 .على املعىن املرجو واحلصول إال ا
يا فهو التغيري من الفعل املاضى إىل فعل وأما املقصود من التصريف اصطالح

, اسم املكان, فعل النهي, اسم املفعول, الفاعل, االسم, املصدر, املضارع
وكلّ تغيري الشيء من أصل ). ١: ١٩٩٦, أنوار(واسم اآللة , اسم الزمان

. فتلك التصريف لغة, مثل تغيري صيغة البيت أو املالبس وغريها, صيغته
  )١: ١٩٩٦, أنوار(

فالتصريف لغة هو التغيري واصطالحا هو ) ١: ٢٠٠٦(أما عند زكريا و  
  .علم يعرف ا تغيري الكلمة من الكلمة األساسية إىل بعض الكلمات األخرى

  
  االختالف بني الصرف والنحو  .٢
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  ".  الصرف ام العلوِم والنحو أبوها"يقول بعض العلماء   
ف بني علم انّ االختال) ٢٣-٢٢: ٢٠٠٣(رأى كحترم بسرى   

الصرف والنحو هو يبحث علم الصرف عن الكلمة قبل أن تدخل ىف ترتيب 
  .وأما علم النحو فيبحث عن الكلمة بعد أن تدخل ىف اجلملة, اجلملة

فذهب إىل انّ االختالف بينهما مفرق ) ١: ٢٠٠٢(وأما عبد املعني   
  :رف مبايلىبناء على جمال البحث بينهما ىف جمال كلمة االسم والفعل واحل

انّ كلمة االسم والفعل هى ميدان البحث لعلم الصرف من حيث   .١,٢
الزيادة والتنقيص , مثل تغيري الصيغة, الصيغة واألحوال املتعلّقة ا

  .وتبديل احلرف وغريه
انّ كلمة االسم والفعل هى موضوع البحث لعلم النحو من حري   .٢,٢

 املرتبة ىف اجلملة وترتيبها اإلعراب والبناء املتعلّقة بأواخر الكلمة
  .وتفسري الكلمة ىف اجلملة

من حيث اإلعراب (كلمة احلرف هى من ميدان البحث لعلم النحو   .٣,٢
  .وليس فاعل الصرف) والبناء

  

  املصطلحات ىف علم الصرف  .٣

كما هو املنقول من املقالة عن علم الصر القسم األول املوجودة ىف 
 "عالمة احليز 

2007/07/com.blogspot.ngajionline://http" , ّان
  :املصطالحات الىت البد تعريفها ىف علم الصرف هىس
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 معادلة تغيري ٣٥أينما تدخل كلّ الفعل إىل , معادلة باقةس: الوزن  .١,٣
ثة أحرف ستة منها للفعل املرتب من ثال,  وزن٣٥ومن . الكلمة

  .للفعل الذى أكثر من الثالثة)  وزن٢٩(والباقى . فحسب
 ٢٠٠٠ىف النتائج املختصرة عن قواعد اللغة العربية اخلامسة السنة 

مذكورة انّ قاعدة الصرف ختص ىف بناء الكلمة وتغيريها بسبب 
مث جعل , وكثري من الفعل املرت من ثالثة أحرف. الزيادة أم النقصانة

  .وزا
, وبالعام. تغيري الكلمة من الفعل إىل صيغ الكلمة األخرى: التصريف  .٢,٣

  :تتغير الكلمة يكون جنس تغيري الكلمة كمايلى
 الفعل املاضي  .أ 

 فعل املضارع  .ب 

 اسم املصدر  .ج 

 الفاعل  .د 

 املفعول  .ه 

 فعل األمر  .و 

 فعل النهي  .ز 

والتصريف الثماين هو . اسم اآللة, اسم املكان, اسم الزمان  .ح 
مبعىن يستعمل متعلّقا , نها إال مساعيال, الذي استعماله ندير
 .مبستعملها ىف العربيني

, زكريا. (اجلملة هى اللفظ الذى له معنا إما حرفا أو حرفني أو أكثر  .٣,٣
٢: ٢٠٠٦(  



 23 

اجلملة واملكاملة لتطور املنهج , وىف كتاب إرشاد استعمال الكلمة
ة املنشر مب, الدراسيس املدرسة االبتدائيس التربية والكاتب ومدرؤس

والثقافة ىف الصف العاشر يذكر انّ الكلمة هى جمموع األصوات من 
انّ وحدة جمموع األصوات , وىف لغة الكتابة. وحدة صغرية وهلا معنا

  .مرموزة بوحدة ومجوع احلروف
, نور زمان(ويتبعه الوقت , الكلمة الىت تدلّ على املعىن: الفاعل  .٤,٣

أصل حروفه (الثالثي , ف نوعانويعرف ىف علم الصر). ٤: ١٩٩٥
ومن هذا النوع مقسم أيضا إىل ). أصل حروفه أربعة(ورباعي ) ثالثة

بزيادة حرف أو حرفني أو ثالثة (واملزيد ) خايل من الزيادة(ارد 
) ساملة من حرف العلّة(ومن هذا النوع مقسم أيضا إىل السامل ) أحرف

  )٤: ١٩٩٦ ,أنوار). (الذى فيه حرف العلّة(وغري سامل 
  
  فكرة التعلّم والتعليم  .د

  تعريف التعلّم والتعليم والعوامل الىت تؤثّره  .١

يسمى التعلّم بعملية تغيري السلوك أو شخصية املرء بناء على اإلنسان 
وأما عملية التعلّم والتعليم ). ٤: ١٩٨٤, هيلغراد(أو العملية أو اخلربة املعينة 

. تالميذ واملدرس ىف إطار احلصول على غرضهفهى جمموع التفاعل بني ال
  ).١٥٦: ٢٠٠٠, مأمون(

انّ فعالية سلوك التعلّم ) ١٣٦: ١٩٧٠, لورى(بين دوالر ومللري 
  :وهى, مؤثّرة بأربعة أحوال

  .البد للتالميذ أن يريد شيئا, وجود الدافع  .١,١
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  .ئاالبد للتالميذ أن يهتم شي, وجود االهتمام ومعرفة الغرضة  .٢,١
  .البد للتالميذ أن يفعل شيئا, )االستجواب(وجود السعي   .٣,١
  .البد للتالميذ أن حيصل شيئا, وجود التقومي وتقوية احلواصل  .٤,١

رأى الدكتور ساتينة ىف كتاب نفسية تعلّم وتعليم اللغة األجنبية انّ   
  :الرغبة مسببة بالعاملني

 التشجيع حلصول املعرفة  .أ 

 جيايب حنو الشيءاملوقف السجي اإل  .ب 

. فهم املادة اجلديدة متعلّق كذلك خبربة التالميذ املاضية, وجبانب ذلك
  .وتسمى التعلّق من اخلربة املاضية ىف الفكرة النفسية بالزكانية

  
  تعليم اللغة   .٢

انّ عملية التكلّم , رأى بالياييف وهو خبري املنهجية من جامعة موسكو  
وتنمو احلساسة املعينة , ريبات ممارسة األساليب اللغويةاالبتكارية حتدث بتد

. والشعور حنو اللغة يؤسس استيعاب اللغة بداهية, حنو اللغة املتعلّمة
  )١٧: ١٩٨٨, هارجونو(

انّ لتعليم اللغة األجنبية منكننا ) ١٨: ١٩٨٨, هارجونو(رأى بالياييف   
  :أن خنطو طريقة من ثالث الطرق اآلتية

مث يتبع بالتدريب , يم املهارة بداهية بطريقة مباشرة أى املمارسةتعل  .١,٢
  .للحصول على النظرة بداهية

تعليم النظرة باحلساسة ىف املدرسة باحلصول على املهارة مبرور   .٢,٢
  .احلساسة
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تعليم النظرة تعليم النظرة باحلساسة ىف املدرسة باحلصول على املهارة   .٣,٢
  .مبرور اهلدانية

فهو كلّما يرتب تعبريا جديدا بناء على عادته , ذا استعمل املرء اللغةإ  
  )٤١: ١٩٨٨, هارجونو. (أو معرفته ابتطاريا


