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 االستهالل
 

 بسماهللالّرمحنالّرحيم

.َخَلَقاْلإِلْنَساَنِمْنَعَلق .َربَِّكالَِّذْيَخَلقَبِاْسمِاق ْرَْأ

.الَِّذْيَعلََّمبِاْلَقَلمِ.اق ْرَْأَوَربَُّكاْْلَْكَرم 

ْنَساَنَماَلَْيَ ْعَلمْ .َعلََّماإْلِ
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 اإلهداء
 

:معيإىلأهديهذاالبحثاجلا

أّميوأيباحملرتمنيواحملبوبنياللذينربياينباإلخالصوالّرمحة

هاريهنطااحلّجونورجهّنةاحلّجة

أخيالكرمي

هداياتأغونجفراكاصا

ومجيعأهلياْلحباءعلىدعائجمللهنجاحيفمجيعأموريوخاصةيفاحلياةوالتعليم
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 كلمة شكر وتقديم
 

املبني.احلمدهللالذيأنزلالقرآنبلسانعريّبمبني العريّب ومن.والّصالةوالّسالمعلىالهّنيّب
.وعلىآلهوأصحابهأمجعني،أّمابعد.اهتدىبسهّنتهودعابدعوتهإىليومالّدين

البحث باهللوثهناءعليهبعونهومّتتكتابةهذا هللوشكرا حتليلالكتاب"اجلامعيمبوضعمحدا
امل ضوء على العربية اللغة دروس الدراسي للصفالعاشر4101هنجج الثانوية املدرسة يف وتتقّدم".

الباحثةأمجلالّشكروالتقدميوالعرفانإىلالذينكانواهلمفضليفإمتامهذاالبحثإىلحيزالوجودوَل
:يبخلواأحدهمبشيئطلبت،مهنجم

 .احلكوميةمباالنجةموجيارهارجا،مديرجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميّالدّكتورمساحة .1
علي .2 نور احلاّج الدكتور موالنا مساحة جامعة والتعليم الرتبية علوم كلية عميد املاجستري،

 .احلكوميةمباالنجةمالكإبراهيماإلسالميّ
رئيسةقسمتعليماللغةالعربّيةجامعةموالنامالكمساحةالدكتورةمملوءةاحلسهنةاملاجستري، .3

 .احلكوميةمباالنجةإبراهيماإلسالميّ
وعمليا .4 علميا أفادتمّّن املشرفاليت املاجستري، سيفاملصطفى احلاّج الدكتور مساحة

ووججتخطواتهيفكّلمراحلإعدادهذاالبحثمهنذبدايةفكرةالبحثحىتاإلنتجاءمهنه،
فلهمّّنخالصالشكروالتقدمي،ومن.بخلبعلمهيوماعنمساعدةالبحثوتوجيجهفلمت

 .اهللالعظيمالثوابواجلزاء
الشكروالتقدمي .5 أقّدمبكّل الرتبيةكما العربيةكليةعلوم إىلاملدّرسنييفقسمتعليماللغة

اإلسالميّ إبراهيم مالك موالنا جامعة مباالنجةوالتعليم احلكومية الشكر. كل مّّن فلجم
 .والتقدميعلىماقّدموامنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزاهماهللعّّنخرياجلزاء



 و
 

بالشكروالتقدميلكلالزمالءوالزميالتيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةوختاما،فإّنّنأتقّدم .6
حلكوميةمباالنجعلىإرشاداهتماةعلومالرتبيةوالتعليمجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميّ

امل يف وتعليقاهتم وتوجيجاهتم وعلى البحثهناقشة، هذا إمتام على لهنا وتشجيعجم دعمجم
 .وأمتّّنهلمدوامالهنجاحوالتوفيق

اهلل بعون البحث هذا مّت سهنة مايو شجر يف 4102وتوفيقه الدارين. يف اهلل أسعدكم
.مكمواهللويّلالتوفيقواهلدايةوأشكركمجزيلالّشكرعلىاهتمامكموكر



الباحثة



 ريرينكورنيامكّرمة
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قسمتعليماللغةالعربية
علومالرتبيةوالتعليمكلية

موالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنججامعة

تقريراملشرف
 بسماهللالّرمحنالّرحيم
:ةهالباحثتتقدمإىلحضرتكمهذاالبحثاجلامعياّلذيقّدم

ريرينكورنيامكّرمة:االسم
04001121:رقمالقيد

موضوعالبحث الكتاب: دروساللّ"حتليل على العربّية غة املضوء الدراسي 4101هنجج يف"
املدرسةالثانويةللصفالعاشر

نظرناو الهنظر،قد حّق واإلصفيه بعضالّتعديالت فيه علىالوأدخلهنا ليكون الالّزمة حات
يفقسمتعليم(S1)درجةسرجاناواحلصولفاءشروطاملهناقشةإلمتامالّدراسةيشكلاملطلوبالستال

ال اللغة والّتعليمعربية الرّتبّية علوم للعامكلّية مباالنج احلكومية اإلسالمية مالكإبراهيم موالنا جامعة
.م4100/4102الدراسي

...................،يرمباالنجتقر
،املشرف



 سيفاملصطفىاملاجسترياحلاجّالدكتور
030410104112120114:رقمالتوظيف
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قسمتعليماللغةالعربية
كليةعلومالرتبيةوالتعليم
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يدكليةعلومالرتبيةوالتعليممتقريرع


:الطالبةفهنقّدمبنييديكمهذاالبحثاجلامعيكتبته
ريرينكورنيامكّرمة:االسم

04001121:رقمالقيد
البحثعهنوان الكتاب: على"حتليل العربية دروساللغة املضوء الدراسي 4101هنجج يف"

املدرسةالثانويةللصفالعاشر
 نظرنا وقد الاّلزوأدخلهنا بعضالّتعديالتواإلصالحات املطلوبفيه الشكل على ليكون مة

لكلّيةعلومالرّتبّيةوالّتعليميفقسم(S1)فاءشروطاملهناقشةإلمتامالّدراسةواحلصولدرجةسرجانايالست
.وتقّبلمهنافائقاالحرتاموجزيلالشكرم،4100/4102ليماللغةالعربيةللعامالدراسيتع

......................رمباالنج،تقري
عميدكليةعلومالرتبيةوالتعليم




الدكتوراحلاّجنورعلّياملاجستري
032012110330110114:رقمالتوظيف
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قسمتعليماللغةالعربية
كليةعلومالرتبيةوالتعليم

النامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنججامعةمو

تقريررئيسةقسمتعليماللغةالعربية
:فهنقّدمبنييديكمهذاالبحثاجلامعيالذيكتبتهالطالبة

ريرينكورنيامكّرمة:االسم
04001121:رقمالقيد

عهنوانالبحث الكتاب: "حتليل على العربية دروساللغة املضوء الدراسي 4101هنجج يف"
املدرسةالثانويةللصفالعاشر

 نظرنا الاّلزوقد بعضالّتعديالتواإلصالحات فيه املطلوبوأدخلهنا الشكل على ليكون مة
الّدراسةواحلصولدرجةسرجايالست فاءشروطاملهناقشةإلمتام العربية(S1)نا كلّيةيفقسمتعليماللغة

 والّتعليم الرّتبّية جامععلوم اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا مباالنجة الدراسياحلكومية للعام
.وتقّبلمهنافائقاالحرتاموجزيلالشكرم،4100/4102

......................تقريرمباالنج،
رئيسةقسمتعليماللغةالعربية



لدكتورةمملوءةاحلسهنةاملاجستريا

030204104111110114:رقمالتوظيف
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قسمتعليماللغةالعربية
كليةعلومالرتبيةوالتعليم

جامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

تقريرجلهنةمهناقشةبهنجاحالبحثاجلامعي
بسماهللالرمحنالرحيم

:لقدمّتتمهناقشةهذاالبحثاجلامعيالذيقدمته
ريرينكورنيامكرمة:االسم

04001121:رقمالقيد
موضوعالبحث الكتاب: العربي"حتليل اللغة دروس على ة املضوء الدراسي 4101هنجج املدرسة" يف

الثانويةللصفالعاشر
سرجانا درجة واستحقاقجا بهنجاحجا الرتبية(S1)وقررتاللجهنة علوم لكلية العربية اللغة تعليم قسم يف

.م4100/4102والتعليمجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنجللعامالدراسي
........................االنج،وحتريرامب

:جلهنةاملهناقشة
()أمحدمبّلغاملاجستري .1


()الدكتورسالمتداريناملاجستري .2


()الدكتوراحلاجسيفاملصطفىاملاجستري .3


عميدكليةعلومالرتبيةوالتعليم


الدكتوراحلاّجنورعلّياملاجستري
032012110330110114:رقمالتوظيف
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قسمتعليماللغةالعربية
كليةعلومالرتبيةوالتعليم

جامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

إقرارالطالبة


:أنااملوقعأدناه
ريرينكورنيامكرمة:االسم

04001121:رقمالقيد
يفقسمأقر سرجانا لتوفريشروطالهنجاحلهنيلدرجة البحثاجلامعيالذيحضرته بأنهذا

حتتةاحلكوميةمباالنجيتعليماللغةالعربيةكليةعلومالرتبيةوالتعليمجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالم
املوضوع : "كتابالحتليل على العربية دروساللغة الدراسيضوء 4101املهنجج الثانوية" يفاملدرسة

.للصفالعاشر
حضرتهوكتبتهبهنفسيوماشورتهمنإبداعغرييأوتأليفاآلخروإذاأدعىأحداستقباالأنهمن

ملاملسووليةعلىذلك،ولنتكونمسووليةعلىاملشرفثيفأناأحتأنهفعاللي منحتأليفهوتبيني
براهيماإلسالميةعلىمسوويلقسمتعليماللغةالعربيةكليةعلومالرتبيةوالتعليمجامعةموالنامالكإ أو

.االنجمباحلكومية
.حررهذااإلقراربهناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك

،ماالنج
صاحباإلقرار



ينكورنيامكرمةرير
04001121
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قسمتعليماللغةالعربية
كليةعلومالرتبيةوالتعليم

جامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

مواعيداإلشراف
ريرينكورنيامكّرمة:االسم

04001121:رقمالقيد
يف"4101املهنججالدراسيضوءدروساللغةالعربيةعلى"كتابالحتليل:البحثموضوع

املدرسةالثانويةللصفالعاشر
سيفاملصطفىاملاجسترياحلاجّالدكتور:املشرف
وقيعالتالوصفالتاريخرقم
تقدميومهناقشةالفصلاْلولحىتالفصل4102أبريل0.04

الثالث


تقدميمنإصالحاتالفصلاْلولحىت4102أبريل4.42
الفصلالثالث



موافقةللفصلاْلولحىتالثالث4102أبريل1.40
تقدميومهناقشةالفصلالرابعواخلام 4102مايو2.14
منإصالحاتالفصلالرابعواخلام تقدمي4102مايو0.13
اخلام للفصلاْلولحىتموافقة4102مايو2.44

عميدكليةعلومالرتبيةوالتعليم



الدكتوراحلاّجنورعلياملاجستري
032012110330110114:رقمالتوظيف
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 مستخلص البحث
للصفالعاشر"4101املهنججالدراسيضوءدروساللغةالعربيةعلى"حتليلالكتاب.4102.ورنيامكّرمةريرينك

الثانوية موالنا.حثجامعي.يفاملدرسة والتعليم،جامعة الرتبية العربية،كليةعلوم قسمتعليماللغة
 ّجسيفاملصطفىاملاجستريالدكتوراحلا:حتتإشراف.مالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

4101الكتابالتعليمي،املهنججالدراسي:الكلماتاإلشارية
 .4110(KTSP)لتبديلاملهنججالدراسيمستوىالوحدةالرتبية4101طّبقتاحلكومةاملهنججالدراسي

املهنججالدراسي املستوى4101وتطبيقهذا علىمجيع االحتياجات. املهنججالدراسيوأحد يفتطبيق اْلساسية
املهنججالدراسي4101 مبعايري اليتمهناسبة الكتابالتعليمياجلودة املثبت4101هياستعداد تلك. ولتحقيق

عهنده العيوبواملزيّة ملعرفة املستخدم الكتابالتعليمي االحتياجاتحتتاجإىل هو. الذيحيّل والكتابالتعليمي
.للصفالعاشريفاملدرسةالثانوية"4101املهنججالدرسيضوءروساللغةالعربيةعلىد"الكتابالتعليمي

 البحث ويجدفهذا كتابالتصميملوصفهو الوجدانيةوالتعليمي حيث من لوصفاملضمون
.الوصفيوأّمانوعهذاالبحثهيالبحثاملكتبيةباستخاماملدخلالكيفي.واملعرفيةواحلركيةيفالكتابالتعليمي

(.content analysis)وإماأسلوبحتليلالبياناتهيبطريقةالوثائقوحتليلالبياناتهيحتليلاملضموين
هو البحث هذا الهنتائج ومن اْلساسية: والكفاءة الرئيسية الكفاءة عن التعليمي الكتاب هذا يتضّمن

الباب واملوشراتواْلهدافالتعليميةيفكّل الك. بابجنداالستماع،ويتكّونهذا أبواب،ويفكّل تابمنسّتة
ّنهذاالكتابأوأيضا،.واحلوار،والرتكيب،والقراءة،والكتابة،إاليفالبابالسادسلي فيهاحلواركباباآلخرين

ستماع،اال)،أّناملاّدةغريمرتّبةيفكّلبابأوال.ةالتعّلممنجمالمتحّددالتعليميضعيفالستخدامجايفعملي
لتبديلالصور(.احلوار،الرتكيب،والقراءة،والكتابة ثانيا،وجدتالباحثةالصورغريمهناسبةباملادة،فلذلكالبّد

باملادة املهناسبة واملعرفيةثالثا،. املواقفالوجدانية تقييم الطالباْلدواتوالصحفعن إرشاد الكتاب لي يف
.واحلركية

عنالهنتائجهياالقرتاحاتبعدحصلتالب احثة الكتابالتعليمي: سريعةيفاصالحاهتا،أنيكونهذا
كلّوهي مرتّبة اآلخرىوالباب، الصور على املواقفزيادة اْلدواتوالصحفتقييم على وزيادة باملادة، مهناسبة

.وأنيكونللمدّرسنيزيادةعلىابتكارهم.الوجدانيةواملعرفيةواحلركية
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 زيةيلمستخلص البحث باللغة اإلنج
ABSTRACT 

Ririn Kurnia Mukharomah. 2016. The analysis of Arabic Language Textbook “Arabic Languange 

Learning based on  2013 Curriculum” for the tenth grade of Islamic Senior High School. 
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Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Syaiful Mustofa, 
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Keywords: textbook, the 2013 curriculum 

The government applies the 2013 curriculum to replace the 2008 curriculum (KTSP). This is 

applies to all school grades. One of the basic needs in applying the 2013 curriculum is providing qualified 

textbooks which are eligible for the confirmed curriculum standard. To fulfill it, it needs an analysis of 

the textbooks which are being utilized in order to find out the strengths and the weaknesses of the 

textbooks. The textbook analyzed in this research is “Arabic Languange learning based on 2013 

curriculum” for the tenth grade of Islamic Senior High School. 

The objectives of this research are to describe the content of the textbook and to know the content 

of affective, knowledge, and skill from the textbook. This is a library research employing descriptive 

qualitative inquiry. Then, the technique of collecting the data of the research is done by documenting 

method and analyzing the gained data using context analysis. 

The results of this research are: the analyzed textbook has provided it’s the core of competence, 

the basic of competence, theindicator and the purpose of learning in each chapter. Also, the textbook 

contains four chapters which each generally consists of Istima’, Hiwar, Tarkiib, Qiro’ah and Kitabah. 

However, the chapter VI of the book does not provide hiwar, and this textbook has several weaknesses in 

use. First, the arrangement of the chapters is not necessarily systematic that it separates the linguistic 

features. Second, the textbook provides some pictures that do not match the material. Third, the textbook 

does not provide the criteria such as attitude, understanding and applying to grade the studying process 

and result meanwhile these are actually important to provide in the textbook. 

The recommendation after conducting this research is that the textbook needs some revisions in 

the chapters need to be well arranged that it does not confuse the linguistic features, the pictures provided 

should match the materials, and It needs to provide the criteria of grading involving attitude, 

understanding and applying. And, teachers need to apply some other ways. 
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ABSTRAK 
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Kata Kunci: Buku Ajar, Kurikulum 2013 

 

Pemerintah menerapkan kurikulum 2013 untuk mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) 2008. Hal ini dilakukan untuk semua jenjang pendidikan. Salah satu kebutuhan mendasar dalam 

penerapan kurikulum 2013 adalah penyiapan buku ajar berkualitas yang sesuai dengan standar kurikulum 

yang ditetapkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sebuah analisis buku ajar yang sedang 

digunakan guna mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku ajar tersebut. Buku ajar yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah buku ajar “Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan Kurikulum 2013” kelas X 

MA”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan desain buku ajar dan 

mendeskripsikan isi buku ajar tersebut berdasarkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian Library Research (Penelitian Kepustakaan) dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 

metode dokumentasi dan analisis data menggunakan content analysis (analisis isi). 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya buku ajar ini sudah mencantumkan kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dalam setiap bab. Dan di dalam buku ini juga 

terdapat VI bab yang mana dalam setiap babnya rata-rata terdiri dari Istima’, Hiwar, Tarkiib, Qiro’ah, 

dan Kitabah. Kecuali pada bab VI tidak terdapat Hiwar di dalamnya, dan selanjutnya untuk 

penggunaannya buku ajar ini lemah dalam beberapa hal. Pertama, pengurutan bab tidak sesuai, sehingga 

memisahkan unsur-unsur kebahasaan. Kedua, terdapat ketidak sesuaian antar gambar dan bab yang 

dibahas. Ketiga, tidak adanya rubrik penilaian baik penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan di 

dalam buku ajar, padahal mencantumkan rubrik penilaian itu penting di dalam buku ajar pegangan siswa. 

Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah: Hendaknya segera ada perbaikan untuk penulisan 

buku ajar ini, yaitu perlu mengurutkan bab yang sesuai sehingga tidak ada unsur memisahkan unsur-unsur 

bahasa, menambahkan gambar yang sesuai dengan materi, menambahkan rubrik penilaian sikap, 

pengetahuan, serta keterampilan dan hendaknya bagi para guru untuk menambah kreatifitas lain. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 مقّدمة .أ 

كانتمشكالتيفتعليماللغةالعربية.تعليماللغةالعربيةههناكمشكالت

تعليم عهناصر من هي بعضه. مع تفاعل الذي التعليم يف عهناصر سبعة وههناك

 مهنجاالبعض، التعليمية،: واملواد واملدّرس، والطالب، التعليمية، أهداف

والتقومي اْلدوات، أو والوسائل اللغة0.واإلسرتاتيجية، تعليم عهناصر كلجا ومن

املوا أهدافالعربية، حتّقق أن ليساعد املجمة التعليم عهناصر من أحد التعليمية د

يفالغالبكلاملوادالتعليميةيفالكتابالتعليمي،والكتابالتعليميال.التعليمية

4.واْلهدافسيصريمراجعيفرموزاملاّدة.بّدفيهأهدافالواضحة

تكان إندونيسيا يف الهنماذجالرتبية إىل التعليمي الهنماذج يف نوعية نقلة

يبّن،ولكنعهندهذاالرأي،أناملعرفةالجيوزنقالمناملدّرسإىلالطالب.البهنائي

                                                           
1
 Syamsuddin, Asyrofi, dkk, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsing, 1988), 

Hlm. 70-75 
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

Hlm. 106-107 
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 teacher)ليمالوحيدللطالبتعاملدّرسوناملصدرالولي .يفأفكارأنفسجماملعرفة

centered)لكنالطالبهومركزالتعليم(student centered.)

يفيفتكوينسلوكالطالبهمأكثراملدّرسسجمويفهذهاحلالة،يوّكدأن

عهناصرومعّنالبيئةهي.بيئتهملمبصادرالتعليموفالبّدللطالبيتعا.عمليةالتعّلم

الكتاب،كراسة)ةاملدرسة،رتيباملكتبة،املوادالتعليميةمدّرس،أصدقاء،رئيسمن

 .(وغريذلكاجملالت،الوحدة،

هوال التعليمي التعليموكتاب وسائل من وسيلة . من كتابالوالوظيفة

لسهنة14التعليميهوكماشرحتاحلكومةيفتهنظيماتاجلمجوريةاإلندونيسيةمنرة

راْلوىلمنالتعليملتحقيقكفاءةاْلساسّيةكتابالتعليميهومصدال،أّن4101

الرّئيسّية املهنججويف1.وكفاءة املدر4101الدراسي تطوير يستخدم ساملدخل،

.4101وهوأحداخلصائصمناملهنججالدراسيعّلمالتالعلمييفعملية

                                                           
3
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013. Hal. 5. Diakses pada tanggal 20-

Februari-2016 Pukul 08.40 WIB 
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املهنجج يعتربمبركز العلميهو 4101الدراسيواملدخل املواقفويفتطوير

هتدفوبوسيلةكفاءةاملواقفالوجدانيةواملعرفيةواحلركية.الوجدانيةواملعرفيةواحلركية

 2.اإلبداعيإىلالطالبالكسيبالعاطفياملبتكري

لذالك،أناملدّرسعهندهمدورامجّمايفترقيةويفمهناسبةبنيكفاءةالطالب

للطمبوجو يفتلكالكتابالتعليمي اْلنشطة املدّرسنييزيده.البدة على ترجى

باجتماعجا وصلة مهناسبة اْلخرى اْلنشطة بوجود باإلبداعية يعاين.  وبالتايل،

ك املدرس التعلم عملية يف اْلوىل للطالبرقابة التعليمي الكتاب والكتابعن

درسنيفلذلك،البّدعلىامل.الوطّنلتجديفاحتياجاملدّرسياليتتوفريهااحلكومة

توفرياحللولإذالكي.فصلدققجامثّحتليلجاقبلدخولالالكتابالتعليميوتءةلقرا

بحثةلتالباحث،يجتمّخلفيةالبحثمنتلكو.وجدفيجاغريمهناسبةمنأّيجّجة

 عن الحتليل "كتاب ضوء على العربّية الّلغة يف"4101الدراسيهنججاملدروس

.للصّفالعاشراملدرسة
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  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Konsep Pendekatan Scientific. (Diktat Guru dalam 

Rangka Implementasi Kurikulum 2013, 2013). Hal. 1. 
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 أسئلة البحث .ب 

:اعتماداعلىخلفيةالبحثالّسابقةفاقتصرتالباحثةمشكلةالبحث

الدراسيهنججاملضوءعلىدروسالّلغةالعربّية"كتابالكانتصميمكيف .1

 ؟للصفالعاشريفاملدرسةالثانوية"4101

دروس"كتاباليفواحلركيةةاملعرفيوالوجدانيةكاناملضمونمنحيثكيف .2

للصفيفاملدرسةالثانوية"4101الدراسيهنججاملضوءالّلغةالعربّيةعلى

 ؟العاشر

 أهداف البحث .ج 

كماةفيماسبق،فاْلهدافاملرجوة،أسئلةالبحثاّليتأبهنتجاالباحثباالهّنظرإىل

:يلي

"4101املهنججالدراسيضوءعلىدروسالّلغةالعربّية"كتابالتصميملوصف .1

 .للصفالعاشريفاملدرسةالثانوية

دروسالّلغة"كتابالدانيةواملعرفيةواحلركيةيفاملضمونمنحيثالوجوصفل .2

 .للصفالعاشريفاملدرسةالثانوية"4101املهنججالدراسيضوءالعربّيةعلى
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 حدود البحث .د 

البحثبتحليلكتابالباحثةاملوضوعحّددت:احلدوداملوضوعية .1 دروس"هذا

 "4101الدراسيهنج املضوءاللغةالعربيةعلى

4101الدراسيهنججاملضوءىدروساللغةالعربيةعل"الكتاب:احلدوداملكانية .2

 الثانوية املدرسة العاشرللصفيف سهنة. يف الديهنية الشوون وزارة أخرجتجا

4102. 

 .م4102-4100:احلدودالزمانية .3

 فوائد البحث .ه 

البحثلهالفوائدالكثرية فجذهالفوائدتتكّونعلىالهّنوعني،وهي.إّنهذا

.يقّيةبالفائدةالهّنظريّةوالفائدةالتط

الهّنظريّة .1 الفائدة ال: البحثيفتطوير يستخدمه العللكي يففكر وخاصة مي،

التعليم العربيةوالوسائلالتعليميةتهنفيذعملية يفحتقيقوالستخدامكتباللغة

 .اْلهدافالتعليميةجّيدا



2 

 

الدراسيهنججاملضوءقرتاحاتعناملوادالتعليميةعلىتوفرياال:الفائدةالتطبيقّية .2

املراو4101 البحثقائمة الكتابالتكونهذا لتطوير تعليمييفعمليةجع

 .4101الدراسيدروساللغةالعربيةعلىاملهنججالتعليم

 الّدراسات الّسابقة .و 

 أوبعدها، قبل إّما املكتبية البحث يف مجمة السابقة الدراسات فجذهإن

الدراساتالسابقةترشدالباحثةيفتشكيلالهنظرية،والوصففكرةالبحثوتساعد

0.يفتطويراملهنججي

هبدفعرضوت تلكالدراساتالسابقة التالية السطور يف الباحثة سجل

البحثوماسبقهخريطة املوضوعوإبرازالهنقاطاملميزةبنيهذا الدراساتيفهذا

:منالدراسات

 Fasih Berbahasaحتليلحمتوىالكتاب.حثجامعي.4100.دييانواحيوين .1

Arab Iالدراسي املتوّسطة4101علىأساساملوشراتللمهنجج للمدرسة قسم.

بيةجبامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةتعليماللغةالعربيةبكليةعلومالرت

مباالنق . البحثلتهناسبحمتوى اليجدفهذا Fasih Berbahasa Arab Iكتاب
                                                           

5
 Restu Kartiko widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 119. 
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املهنججالدراسي الثانوىباملوشراتيفضوء هذا .4101للصفالسابع فهنتيجة

 يف احملتوى أن هو الالبحث لتحقيقFasih Berbahasa Arab Iكتاب مهناسب

بعضاملوشراتاليتَلتهناسببالكتابْلن.وشراتفيهبالدليلصدقاحملتوىامل

 .احملتوىغريموجودالتحقيقهذهاملوشراتاملهنشودة

املصطفى .2 سيف علمي.4102. اللغة.حث التعليمي الكتاب عن املواد تقومي

بكليةعلومةوزارةالشوونالديهني.4101العربيةيفمرحلةاإلبتدائيةمبهنججالدراسي

يجدفهذا.الرتبيةوالتعليمجبامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

املوادعنالكتابالتعليمياللغةالعربيةيفمرحلةاإلبتدائيةلتحليل(0:البحثهو

 4101مبهنجج ،4 يف( العربية اللغة التعليمي الكتاب عن املواد لوصفتصميم

اإلبتدائ بمرحلة 4101الدراسيهنججاملية مهنج. البحث هذا هذاوالهنتائج أّن ا،

الدراسيمنناحيةاملهنجج)ستخدامجايفالصفالرابعالكتابالتعليميضعيفال

4101يفاملهنججالدراسي (KI-1, KI-2, KI-3, KI-4)،والكفاءةالرئيسية(4101

علمييفاملادةالكتاباملدخلالأيضاعلى،و4101هنججالدراسياملريمهناسبةبغ

 .4101هنججالدراسياملالتعليميغريمهناسبةب
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أعني .3 .حثجامعي.4102.قرّة العربية اللغة تعليم كتايب فوترى"حتليل طه يف"

املبتدئنيو هداية سرنكاي"مدرسة تيغا اإلسالمية" الثانوية اللغة ثهنائية يفمدرسة

ماالنج . بكلية العربية اللغة تعليم مالكقسم موالنا جبامعة والتعليم الرتبية العلوم

ماالنجإبراه يماإلسالميةاحلكومية البحث. مهناسبةكتايبتعليميجدفهذا ملعرفة

 طبع العربية فوترى"اللغة طه " طبع العربية اللغة تعليم كتايب سرنكاي"و "تيغا

باملهنججالتعلمي دوافعالطالبالذينيدرسونكتايبتعل(4. العربيةملعرفة يماللغة

اللغة ثهنائية مدرسة سرنكاييف وتيغا املبتدئني هداية مدرسة فوترىيف طه طبع

ملعرفةصدقاحملتوىكتايبتعليماللغةالعربيةطبعطه(1.العربيةاإلسالميةماالنج

العربية اللغة ثهنائية مدرسة يف سرنكاي وتيغا املبتدئني هداية مدرسة يف فوترى

تبعهذاالبحثالوصفيالكميمبدخل:يستخدممهنججالبحث.ماالنجاإلسالمية

صدق"طهفوترى"كتابتعليماللغةالعربية(0:وصفيةحتليليةونتائجهذاالبحث

.01ضعيفالصدقةبالهنتيجة"تيغاسرنكاي"وطبع31باملهنججالتعليميبالهنتيجة

العربيةمنطبعكانتدوافعالطالبالذينيدرسونبكتابتعليم(4 طه"اللغة

فوترى " بالهنتيجة العربية اللغة يفالتعلم رغبة وكانتالطالبالذين11له وهذا ،

 طبع العربية بكتاباللغة سرنكاي"يدرسون تيغا اللغة" التعلم يف نقصرغبة له
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 بالهنتيجة 41العربية .1 هداية( يفمدرسة العربية منمدرساللغة استبانة نتيجة

.13مهناسبولهصدقبصدقاحملتوىبالهنتيجة"طهفوترى"نيبكتابطبعاملبتدئ

العربية اللغة ثهنائية العربية اللغة مدّرس من استبانة نتيجة الباحثة حصلت كما

الصدقبصدقةغريمهناسبولهضعيف"تيغاسرنكاي"بكتاباللغةالعربيةطبع

 .41احملتوىبالهنتيجة

املوجودة السابقة السابقةبالدراسات الدراسة ظجرتبني اليت فاملقارنة ،

 :والدراسةاليتأدهتاالباحثةهي

0اجلدول

املقارنةبنيالدراساتالسابقةوالدراسةاليتأدهتاالباحثة

االختالفاتالتشبجاتموضوعالبحثة/اسمالباحةالهنمرة
دييان10

واحيوين
حتليلحمتوىالكتاب
Fasih Berbahasa Arab 

Iأساساملوشراتعلى
للمهنججالدراسي

للمدرسة4101
املتوّسطة

حتليلالكتاب
التعليميعلى
أساساملهنجج
الدراسي
4101

حتليلالكتاب
أساسعلى
ما،وإاملوشرات

البحثاليت
أدهتاالباحثة
حتليلعن
كتابإرشاد
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الطالبمن
ناحيةاحملتوى

هيكلو
وشرح،العلمي
وتقييماملاد،

ةعمليةوالهنتيج
التعّلم

سيف14
املصطفى

تقومياملوادعنالكتاب
التعليمياللغةالعربية

اإلبتدائيةيفمستوى
الدراسيهنججاملب

4101

يبحثعن
الكتاب

التعليمياللغة
هنججاملبالعربية

الدراسي
4101

الكتابتقومي
يفالتعليمي
مستوى
،وإمااإلبتدائية

البحثاليت
أدهتاالباحثة
لهيعنحتلي
الكتاب
التعليمي

للصفالعاشر
منالثانوية

حتليلكتايبتعليماللغةقرّةأعني11
يف"طهفوترى"العربية

مدرسةهدايةاملبتدئني

حتليلعن
الكتاب
التعليمي

حتليلكتايب
تعليماللغة
علىالعربية
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يف"تيغاسرنكاي"و
مدرسةثهنائيةاللغة
الثانويةاإلسالمية

ماالنج

الدراسياملهنجج
مستوى
،الوحدةالرتبية
وإماالبحث
اليتأدهتا
الباحثةهي
حتليلالكتاب

علىالتعليمي
املهنججضوء

الدراسي
4101



 تحديد المصطلحات .ز 

والقواعدعربّيةهيعمليةالتعليماللغةالعربيةحتتوىأربعمجاراتتعليماللغةال .1

لتغيريالسلوكوالعهناص إيصاهلمإىلأذهانالطالبيقصدهبا منأهداف.رمّث

لي  العربية اللغة الطالبتعليم بلفقطقدرة علىحفظجا، أو علىفجمجا

 .اليومّيةمتطبيقنتيجتجموالكفاءةيفحياهت
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الكتاباْلساسيللطالبومايصحبهمنموادتعليميةهوالتعليميوالكتاب .2

ت واليت التعليممساعدة، املتخصصنييف قبل للدارسنيوّلفمن تقدم واللغة،

لتحقيقأهدافمعيهنةيفمقررمعنّي،يفمرحلةمعيهنةبليفصفيدراسيمعني

 .ويفزمنحمّدد

تطوي4101الدراسيهنججوامل .3 املهنجج السابقةيعّن الدراسية املهناهج من .ر

هواملهنججالذيمّتتطويرهلتحسنيوحتقيقالتوازنبني4101الدراسيواملهنجج

 .املواقفالوجدانيةواملعرفيةواحلركيةالقدرةعلى

 هيكل البحث .ح 

هذا البحثيف إدخال قبل املسائل البحثلتسجيل هيكل الباحثة شرح

:البحث

الباباْلول .1 البحث: خلفيةالبحثههناكواإلطارالعام،يتضمنعلىمقدمة

.فيةالبحثختارتالباحثةاملوضوعمنحيثخلالذيشرحتعناملسائلمثّإ

واْلهد البحث، أسئلة السابقة،مّث والدراسات البحث، وفوائد  افالبحث،

 .وحتديداملصطلحات،وهيكلالبحث
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الثاين .2 الباب حتليل: أساس على يستخدم وهو الهنظري اإلطار على يتضمن

البحثشرحتالباح.البيانات ويفهذا العربية، اللغة تعليم عن والكتابثة

 .4101الدراسيواملهنججي،التعليم

الث .3 الثالباب مدخل: على يتضمن البحثالذي مهنججية وصفعلى وهو

ومصا البيانات ونوعه، البحث البيانات، مجع أسلوب البيانات،درها، حتليل

 .وإجراءاتالبحثتصديقالبيانات،

البابالرابع .4 حّللتالباحثة.اتالبحثيتضمنعلىوصفالبياناتوالهنظري:

الدراسيهنججاملالعلميبدخلامليةعلىدروساللغةالعربعنالكتابالتعليمي

احلكوميةلمل4101 الثانوية .للصفالعاشردرسة املشكلةوأيضا علىإجابة

البحثأوداللةعلىاكتسابهدفالبحث،أوحتليلالهنظريات،أوتفسري

 .عناملكتشفات

اخلام  .5 الباب اْلبو: خامتة ابوهو البحث،. ملّخص على تتضمن اليت

 .احاتقرتواال
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 غة العربيةتعليم الل .أ 

 مفجومتعليماللغةالعربية .1

.وقبلأننوصلإىلمعّنتعليماللغةالعربية،عليهنامبعرفةمفجومالتعليم

الفردلتغيريسل التأيتنتيجتهبشكلمباشر،.وكهفالتعليمهوعمليةميارسجا

سلوكهبل أو أدائه خالل من تظجر لتغيريفب. عملية عن عبارة إنه اختار

2.السلوك

 ملادة التعليمّية العملّية إجياد يف املعّلم حماولة هو التعليم معيهنةوأيضا،

ولذلك،تعليماللغةاْلجهنبيةهيالتعليمالذييوّدي.لتحقيقاهلدفالتعليمية

عونبهاملعّلمنيبشكلكامل،حىتالتالميذالذييتعّلموناللغةاْلجهنبيةيستطي

.اللغةاْلجهنبيةاليتتقصدههناهياللغةالعربية0.فالتعليميةاهدْلالتحقيق

                                                           
6
  Ahmad Sutrisno,  Pendidikan dan Pengajaran (Ponorogo: Gontor, 2008), hlm. 01. 

7
  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011), Hlm. 34 
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يستعملجاوأمااللغة،مفجومههنايعّنوهينظامعريبمنرموزوعالمة

الهناسيفاإلتصالببعضجمالبعضويفالتعبريعنأفكارهمأوهياْلصوات

واليتتدركجااْلذنفتودىداللةاصطالحية.هنطقاإلنساينالاليتحيدثجاججاز

0.معيهنةيفاجملتمعاملعني،واللغةهبذااإلعتبارهلاجانباجتماعيوآخرنفسي

رتكلعهناصروهلانظام،يعّنعمليةالتعليمهيترتيبالهنشاطاليتتطو

اليتيفاعلجابعضمنبعضيفسبيلكلشيئكلالذيتهنقسمعلىالعهناصر

املادة،غرضالتعليم:وعهناصرالتعليمهي.الوصولإىلغايةالتعليماملثبتةقبلجا

.ولكّلعهناصرعالقةقوية.والتقومي،الطالب،املعلم،وكذلكوسيلةالتعليم

اآلراءو ذلك العربية،من اللغة التعليم عملية هي العربية اللغة فتعليم

التالميذيقصدهباحتتوىأربعمجاراتوالقواعدوالعهناصرمّثإيصاهلمإىلأذهان

السلوك على.لتغيري التالميذ لي فقطقدرة العربية اللغة أهدافتعليم من

.اليومّيةمفجمجاأوعلىحفظجا،بلتطبيقنتيجتجموالكفاءةيفحياهت



                                                           
 0:،ص(م4111املكتبةالتوبة،:رياض)حممدإبراهيماخلتيب،طرائقتعليماللغةالعربية، 0
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 تعليماللغةالعربيةأهداف .2

مجّ دورا التعليم أهداف يلعب تعليم، أو مهناهج اْلعماليف الّّتاه ما

وت أهدافاملهنجج.دراسيةلّوناملكّوناتاْلخرىيفاملهناهجالالتعليمية صياغة

أمرين يوّس على اجملتمع. املطالبواالحتياجاتوحالة تهنمية أوال، ثانيا،.

3.إىلحتقيقالقيمةالفلسفية،خاصةفلسفةالدولةيوّس علىأفكارويوّجه

العربية اللغة القدرة لتعزيز وسيلة هي نظريا اللغة تعليم من 01.واهلدف

.ناحيةالهنظريةيعّنلزراعةمجاراتاللغةوأهدافتعليماللغةالعربيةاْلخرىمن

مجاراتاللغة،مهنجامجارةبتعّلماللغةمستمرّا،ميكناحلصولالتالميذعلىأربع

ريقولمعتعبريآخ.اءة،ومجارةالكتابةستماع،ومجارةالكالم،ومجارةالقراال

القدر اكتسبت هي اْلجهنبية اللغة التعليم أهداف اللأن استخدام على غةة

.بهنشاطةسلبياْلجهنبيةأو

                                                           
9
  Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), Hlm. 103 
10

  Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2012), Hlm. 05. 
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كثريمنالرتبوينيبتحديداْلهدافيفتعليماللغات،فيذكرأنهناجييبيجتّم

أننكونأكثروضوحايفحتديداملصطلحاتاخلاصةاليتتستخدمكثرياودائما

 .الطريقة،واملدخل،والثقافة،واحلضارة:ومنهذهاملصطلحات.يفهذااجملال

 الكتاب التعليمي .ب 

 مفجومالكتابالتعليمي .1

 التعليمية الهنتائجاملواد تتأثر عاملة وهي التعليم عملية يف مجّم شيئ هي

لتحقيق00.الدراسة وسيلة أو أداة التعليمية مواد تلعب أخرى، ناحية ومن

الكتباليت.عايريالكفاءاتاْلساسّيةم ولذلكجيبعلىاملعّلمنيأنخيتاروا

.مهناسبةباملادةاليتسيلقيجااملعّلم

الرتبية إحتاد من للمتعلمني اخلدمة أشكال من شكل هي التعليمية املواد

يتعلماملتعلمونمعاملواد.قدحتدثاخلدمةالفرديةمعاملوادالتعليمية.أيًضا

وثقتال يت قدرهتم. حتسني على قادر فألئك للتعّلم، سريعة املتعّلمون وكان

التعليمية املواد تلك بدراسة على. قادر فألئك للتعلم، بطيئ املتعلمون وأما

                                                           
11

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan Media 

(Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 69. 
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تكرارا التعليمية تلكاملواد بدراسة ميكنأنحيدث.حتسنيقدرهتم وبالتايل،

04.وادالتعليميةتعظيماالستفادةمنخدمةالتعلمللمتعلممعم

منوال أحد هو التعليمي التعليميةاملوادكتاب الكتابو. يشكل

اْلساسيةيف منمكوناتاملهنجج،فجوإحدىوكائزة أساسيا التعليميعهنصرا

ية،فمنخاللحمتواهاللغوىوالثقايفتتحققاْلهدافاليتنريدأيمرحلةتعليم

من للمهنجج اْلخرى املكونات إىل باإلضافة التعليمية، العملية من حتقيقجا

01.أنشطةوطرقتدري 

التعل أووالكتاب الطيبة السائعة اللقمة حيمل الذي الوعاء هو يمي

الباحثةللطالباجلائع،واملعّلمهوالوسيلةأو اللقمةاملرءاملذاقاليتتقدمجا

الواسطةاليتتقدمبواسطتجاهذهاللقمةللطالب،وهذهالوسيلةأوالواسطةال

إ يفعدم أحيانا معدومة تكون تكاد بل دائما وجودها اإلعداءيتوافر عداده

وهو أال احملتوى أو الوعاء على اهتمامهنا كذلكفهنركز اْلمر كان وإذا اجليد

.الكتابالتعليمي
                                                           

  
 13:ص(4100الرياض،)إضاءاتملعلمياللغةالعربيةلغريالهناطقنيهبا.عبدالرمحنبنإبراهيمالفوزان  

 0-0:ص.أس إعدادالكتبالتعليميةلغريالهناطقنيهبابالعربية.دونسهنة.ناصرعبداهللالغايل   
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كماالو املرغوبفيجا، الدارسنيباجلوانبالثقافية كتابالتعليمييزّود

واحلقا واملعلومات باخلربات ميدهم الهنقد، على قدراهتم تهنمي اليت والّتاهئق

أحد حنو الكتابالعقلي ميثل كما واالستيعاب، التفجم عملية من كجزء اثه

التعليميالسلطةيففرضالفكرة،فجويوّكداملعاين،ومنههناشديدالتأثريعلى

.الدارسنيله

هو الكتابالتعليمي فإن التعليمية العملية يف دورا له املعلم وإذاكان

بنيالتلميذوبنين  العمليةمستمرة انمفسهحىتحيصلمالذيجيعلهذه

أراد،ومنمّثجندالكتابمنالتعليميريد ،فالكتابباقمعهيهنظرفيهكلما

 .التعليمياجليدهوالذيجيذبالتلميذحنوهويشبعرغباتهوجيدفيهنقسه

 أمهيةالكتابالتعليمي .2

التعليم لعملية واملساعدة املجمة الروافد أحد التعليمي الكتاب يعترب

الوسائليفتشكيلاملدرسيأمهيةحيويةفجومنأقوىوأهدافهالعامةوللكتاب

عقليةالتلميذوحتقيقاملفاهمالصحيحةإذهووسيلةمثلىىفمساعدةالطالب

وتهنميةمواهبهوزيادةمعارفهبلوتزويدهبالوعيوحسنالسلوكوتكوينقدراته

.وإكسابهاملعارفواملجاراتاملختلفةوتهنميةاالّتاهاتالسلوكيةالبهناءة
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وبالتأين متزايدة عهناية ذلك يويل املرء ّتعل التعليمي للكتاب اْلمهية وهذه

وحمت وموضوعا شكال الصاحل الكتاب اختيار يف كثريا أداةوالتدقيق ْلنه وى

مجمةيفالعمليةالتعليميةفيهنبغيتقوميهبطريقةعمليةوتربويةمنفاحصنيعلى

 02.درجةعاليةمنالكفاءةوالقدرةوالتخصصواخلربةامليدانية

 مراحلإعدادالكتاب .3

يرىعبدالرمحنبنإبراهيمالفوزانأّنههناكعشرمراحلإعدادالكتاب

:وهي

 املرحلةالتحضريية . 

 مرحلةختطيطخريطةالعمل . 

 مرحلةمجعالهنصوصاخلاصةوأمناتالتدريبات . 

 (مسّودة)ةالعملاْلوليةمرحلةتعبئةخريط .4

 (تبييض)مرحلةالكتابالفعلية .5

 مرحلةاملراجعةالشاملة .6

                                                           
 0:،ص(4113:اْلردانجدراللكتابالعايل)اّتاهاتحديثةيفتدري اللغةالعربية.طهعليحسنيالديليمي 4 
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 مرحلةطباعةالكتاب .7

 مرحلةّتريبالكتامبرحلةتعديلهبعدالتجريب .8

00.مرحلةتطويرالكتاب،وهيمستمرّةكلمااقتضتاحلال .9

 عهناصرالكتابالتعليمي .4

.أستهناديهنبغيأنيستطيعلرتقيةالكتابالتعليميالستخداميفعمليةوالتعليم

اصرالكتابالتعليميلكيالكتابالتعليمياملرجوميألوقبلهيجتمبهعنعهن

:وعهناصرالكتابالتعليمياْليت.املعيارأومواصفاتللكتابالتعليمياجليد

 املضمون .أ

املضمونيفالكتابالتعليمياملتعلقبثباتاملادةأوصحةاملادةأوالتالؤم

عنالثبات.الصعوباملادةوعلىأساسالقيمالذييتبععلىاجملتمعأو

املادة،لرتقيةاملادةيفالكتابالتعليمييهنبغيعلىأساسالهنظريوالفكرة

العربية اللغة التحقيقيفالعلوم من ونتيجة العربية اللغة التعليم عن. وأما
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القيم على يهناسب العربية اللغة التعليم كتاب يف املادة املادة، التالؤم

 16.طلبةوأسلوباحلياةيفبيئةال

 صدقاحملتوى .ب

دقة مهنجا يتعّلقباحملتوىالتعليميمنجوانبكثرية ما صدقاحملتوىهو

وصدق.اءعلىضوءعلوماللغةالعربيةووسعةوالكمالاحملتوىالتعليميبهن

احملتوىيئثراثاراعظيمايفتعينيمقداراحملتوىالتعليميالذيسيتطوربه

الطلبة ومستوى بقدرات مهناسب املدرس صدق. من اْلساسي ومعيار

الدراسية الدراسيوخطة مهنجج احملتوىهي الطالب. يستطيع إذا املثال،

وادالتعليميةبكتابةعنتعريفاملبتدأواخلربواملثالليفجماملبتدأواخلرب،وامل

.وتدريبجا

 هضماحملتوى .ج

:يجضماملادةالطلبةيستطيعونأنيفجمواعناملادةيتضمنب

 مهنطقيةاملادةيفالتقدمي .1
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 ترتيباملادة .2

 أمثلةوتصويريفالكتاب .3

 وسيلةالتعليميفالكتاب .4

 مترتيبوانتساقالتصمي .5

 ذوعالقةوفوائدالكتابالتعليمي .6

 اللغةاملستخدمة .د

أنواعاللغة من الكتابالتعليميمتعلقيفاختيار لرتقية املستخدمة اللغة

واللغةالعربية.والكلمةواستخداماجلملةالفعالمّثيفالهنظامالفقرةاملفيدة

الفصحى العربية يفالكتابالتعليميهياللغة اجليديستطيعاملستخدمة

الواجباملهنزيلمثيربزونعن ويعملون لقراءة أنيدفعوحثعلىالطلبة

 .املعارفلتعمقونيفاملوضوعالذيندرسهناه

 التصوير .ه

ومساعدة واإلتصالية الدافع التعليمي الكتاب لإلعداد التصوير استخدام

الطلبةليفجمواملادةيفالكتابالتعليمي مةيفالكتابالتصويراملستخد.
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والرموز وصور بيانية وخطوط البياين ورسم اجلدول باستخدام التعليمي

 .ورسمختطيطيمثخمطط

 عهناصراملتكاملة .و

عهناصراملتكاملةلرتقيةالكتابالتعليمياليتّتعلعهنصرأساسيفالكتاب

إىل يدرسون الذين اْلساسي واملوضوع املعلومات حيتوى التعليمي

التعليميوعل.الطلبة الكتاب هو اْلساس التعليمي الكتاب عام وجه ى

طبعة املعلومات. هو التعليمي الكتاب يف تكملة عهنصر أن حني ويف

تتعلقونبالكتابالتعليمياْلساسيأوباإلختباريواملوضوعالزائدةالاليت

:علىالقدرةالطلبةأوتتكونمنالكتابالتعليميطبعةعلىسبيلاملثال

.ةوالقراءةواجلدولواملهنججالراسياملاد

 تهنظيمالكتابالتعليمي .5

:يفاختياروإعدادالكتابالتعليميتكونتهنظيمالكتابالتعليمي

والكفاءة .أ الكفاءة باملعيار تتعلق أن ّتيب التعليمي الكتاب العالقة،

 .اْلساسية

 استقامة .ب
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أنواع، .ج أربعة الطالب يقدر أن جييب اليت اْلساسية الكفاءة كان إذا

 .فالكتابالتعليميجييبأنحيتوىأربعةأنواع

 الكفاية .د

  1.يفيساعدالطالبليقدرالكفاءةالكتابالتعليميّتبيبالكفاءة .ه

 أمهيةالكتابيفاملدرسة .6

التعليم لعملية واملساعدة املجمة الروافد أحد املدرسي الكتاب يعترب

أقوىوأهد من فجو حيوية أمهية املدرسي وللكتاب العامة يف افه الوسائل

تشكيلعقليةالتلميذوحتقيقاملفاهمالصحيحةإذهووسيلةمثلىىفمساعدة

الطالبوتكوينقدراتهوتهنميةمواهبهوزيادةمعارفهبلوتزويدهبالوعيوحسن

.ّتاهاتالسلوكيةالبهناءةالسلوكوإكسابهاملعارفواملجاراتاملختلفةوتهنميةاال

وبالتأين متزايدة عهناية ذلك يويل املرء ّتعل املدرسي للكتاب اْلمهية وهذه

أداة ْلنه وحمتوى وموضوعا شكال الصاحل الكتاب اختيار يف كثريا والتدقيق
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مجمةيفالعمليةالتعليميةفيهنبغيتقوميهبطريقةعمليةوتربويةمنفاحصنيعلى

00.لكفاءةوالقدرةوالتخصصواخلربةامليدانيةدرجةعاليةمنا

حقيقةإنالكتابوسيلةتربويةوأداةتعليمية،فجوجيمعخالصةاملعرفة

وحديثا قدميا غ. قدميا الكتاب قراءة كانت التطوراتلقد ولكن املعرفة اية

احلديثةاليتاستجدتىفاْلساليبالرتبويةويفطرقعلمالهنف اليتتركزعلى

فالكتاب التعليمية، العملية مركز يكون حيث حوافزه وتهنشيط اإلنسان دور

جيبأنيكونيفتغيريمتجددومستمر،فلمتعداخلربةالتعليميةجمرداْلخذ

جيابيةالطالبوتعاوناملدرسةوتطوراملهنجاجوأمهيةالتوجيهمنالكتاب،إذإنإ

الرتبويكلتلكالعواملواْلس تعمليفتهنشيطحوافزالتلميذملواججةكافة

.احلاجاتومجيعالتطوراتاملتجددةيفمياديناملعرفة

فلمتعدأهدافالتعليمهتتمبرتديدالطالبللكتابفقطولكنيهنبغي

تربوياوإجيابياحيثيكونأداةلتحقيقاْلهدافاستخدامالكتا باستخداما

التعليميةواالستفادةمنمجيعأنواعاملعارفاإلنسانيةالهنافعةعلىضوءاإلسالم
                                                           

:،ص(4113:اْلردانجدراللكتابالعايل)اّتاهاتحديثةيفتدري اللغةالعربية..طهعليحسنيالديليمي 8 
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أناختيارمادةالكتابمجمةجداوذلكلكي.للهنجوضباْلمةورفعمستواها

وميول وحاجاته التلميذ وايتعدادات قدرات مع متهناسبة وهيتكون وقدراته ه

استعدادات وفق الكتاب كان وكلما مرحلة، إىل مرحلة من ختتلف بالطبع

وتربويا فيهعلميا عليهوزادشغفجمبهوفائدهتممهنهوتأثرهممبا التالميذاقبلوا

.ومسلكيا

والقائمني املدرسية الكتب مولفي جانب من مجم الرتبوي الوعي إن

 يف بهناء دور ذات تكون حىت وحتقيقعليجا الثقايف والتقدم الفكري التطور

اْلهدافالتعليميةوتلبيةحاجاتاجملتمعوحتقيقاْلهدافاْلمة،وعلىضوء

للغايات الكتاباملدرسيحيثيكونحمققا علىأمهية نركز ذلكيهنبغيأن

الرتبويةوذلكبالعهنايةالبالغةيفوضعالكتابوطريقةاختيارهفإنذلكسوف

دكبرييفتهنشئةجيلواعمستهنريحيققالطموحاإلسالميوالقيميسجمإىلح

الكرميةاليتتضيئالعقلوتهنرياْلفجاموحتققأهدافاْلمةوتربيةالهنشئليكون

.لبهنةصاحلةيفبهناءأمتهويشعرمبسئوليةخلدمةبالدهوجمتمعه
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:عنفوائدالكتابالتعليمي 1وزادأمحدخريحممدكاظميفكتابه

 .درةمميهنةيتعلممهنجااإلنسانكيفيواجهاحلياةمبتطلباهتااملختلفة .أ

 .مهنجليستقىالطالبمهنعالعلمومصدرلألحاثوالحتياجاتالعلمية .ب

الطالبأنيواجهميثلالرصيداملعلومايت .ج واملهنججاحليايتالذييستطيعهبا

صعوبةاحلياةاليتنعيشجايفهذاالوقتإذأناحلياةالتعرتفإالباملتعلم

املثقفصديقللطالباليستغّنالطالبعهنهأبداْلنهيستمدمهنهمعارفه

 .وميثلشعلةمضيئةبذاهتا

دربثمنفجوالهنبعالذينستقيكهنزمنكهنوزاملعرفةحيثأنقيمتهالتق .د

 مهنهعلومهناوهوالذيميجدلهناالطريقمنأجلبهناءمستقبلمشرق

املصدراْلولللمعلوماتوهوأقصرالطرقللوصولإىلاملعلوماتبطريقة .ه

 .سجلةومهنظمةومشروحةشرحامفصال

 رفيقدربالطالبوصديقهطوالالعامالدراسي .و

                                                           
1 
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عهند كبرية قيمة املواقفميثل خالل يستخدم كونه فقط لي  طالب كل

 .التعليميوإمناهويرفعمنالثروةالثقافيةللطالب

 املواصفاتالكتابالتعليمي . 

 2:وبإجيازهذهبعضمساتالكتاباجلّيد

 .إخراجالكتابمهناسبومشّجععلىاستخدامه .1

 .املادةالتعليميةتهناسبعمرالدارسني .2

 .عددالدروسمهناسبللمادةالزمهنيةاملقرتحة .3

 .الدرسالواحدمهناسبللزمناحملددله .4

 .لغةالكتابالعربيةالفصحىالصحيحة .5

 .اليستخدمالكتاباللغةالوسيطة .6

 .صورالكتابمهناسبةملاوضعتله . 

 .تبّنالكتابملبدأالتدرجوااللتزامبهيفشىتأجزائهونصوصهوتدريباته .8

 .يعاجلالكتابالعهناصرواملجاراتاللغويةكلجابصورةمتكاملة . 
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 .تابباْلصواتالعربيةوالتدريبعليجايجتمالك . 1

 .يجتمالكتابباملفردات،ويعرضجابتدرجمقبول .11

 .يجتمالكتاببالرتاكيب،ويعرضجابتدرجمقبول .12

 .يجتمالكتابمبجارةاالستماع،وتعرضبصورةمتدرجة .13

 .يجتمالكتابمبجارةالكالم،وتعرضبصورةمتدرجة .14

 .ويعرضجابصورةمهناسبةومتدرجةجارةالقراءة،يجتّمالكتابمب .15

 .يجتمالكتابمبجارةالكتابة،ويعرضجابصورةمهناسبةومتدرجة .16

 .يقّدمالكتابالثقافةالعربيةواإلسالميةبصورةمهناسبة . 1

 .عددتدريباتيفالكتابمهناسب .18

 ...حوارية،قطعقرائية:نصوصهمتهنّوعة . 1

 .علىعددكافمناختباراتالتحصيليشتملالكتاب . 2

 .لهمصاحباتمساعدةعلىتعّلماللغة .21

 .يتحققالتكاملبنياملوادالتعليميةاملصاحبة .22

 .يعنّيكتاباملعّلمعلىرسماخلطةاليوميةوالفصيلة .23
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  3102 الدراسي المنهج .ج 

 4101الدراسيمفجوماملهنجج .1

.مناملهناهجالدراسيةالسابقةيعّناملهنججتطوير4101الدراسياملهنجج

هواملهنججالذيمّتتطويرهلتحسنيوحتقيقالتوازنبني4101الدراسيجاملهنجو

.املواقفالوجدانيةواملعرفيةواحلركيةالقدرة

علىتذكرو تصّمم التعليمية خطة هو املهنجج أّن والثقافة التعليم وزارة

واْلدب، الوقور، لدى املواطهنني حتقيق إىل هتدف الطالب الكفاءة تطوير

والسلوك،واإلميانوالتقوىإىلاهللتعاىل،واْلخالقالكرمية،والصّحة،والثقافة،

واملسوول والدميقراطي، واملستقل، واإلبداع، واملاهر، ذلك.يةوالعلم، من تأخذ

لألهداف.اإلصطالح وتهنظيم ختطيط أوال، املهنجج، قسم من قسمان ،ههناك

التعليمية واملواد واملضمون، يست. الذين طرق عمليةخدمهثانيا، يف املدّرس

.التعليم

بوسيلةوزارةالتعليموالثقافة4101يفسهنةاحلكومةاإلندونيسيةتأخرج

املهنجج وهي احلديثية 4101الدراسياملهنجج املهنجج. 4101الدراسيتطّور

باخليار لتسجيل. التعليمية بانضمتاملواد املوقع والثقافة التعليم أخرجوزارة مّث
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عوجداملوادالتعليميةمتهنّوعةويفهذااملوقbse.kemdikbud.go.idالطالبيعّن

.4101الدراسيهنججعلىامل

وقّوةرجت الطالباملواطهننيالثقافية يكون املهنجج هذا بوجود احلكومة

السلوكية دراسّية00وههناكعلىاْلقل. ماّدة كّل لتطبيقعهند السلوك .من

املسلمنييسّدحاجةريفاملدرسةيرجوأنالذيتطو4101ّالدراسيواملهنجج

يصب دينكاملحىتتكونالطلبةأنوالتطبيقشريعةاإلسالمصحيحالفجم

هتتاجو بوسيلة الدراسية املواد إليجا واحلديثالهنبويكمان الكرمي القرآن فجم

 .كتبتجماباللغةالعربية

 4101الدراسيأهدافاملهنجج .2

 عام الدراسييف قدراتالطالبأن4101أهدافاملهنجج تطوير هو

القة،اخلملعرفةوالفضيلةووحتقيقتصب اإلميانواخلوفمناهللسبحانهوتعاىل،

40.قراطيةومسووليةقادرةمستقلة،ويصبحونمواطهننييفدولةدمي

 :يعّن4101الدراسيعهندفضيلة،أهدافاملهنجج
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كفاءةالسلوكراتبطريقةحتسنيجودةالتعليمبالتوازنكفاءةبنيقدرةاملجا .أ

 .واملعلوماتواحلراكة

كلمعلميفإعطاءاملوادويفإعدادإدارةالتعليم،ْلناحلكومةقدلتسجيل .ب

 .يعدمجيعمكوناتاملهنججمعالكراساتاملستخدمةعهندالتعليم

 4101مبادئاملهنججالدراسي .3

:عشرةأنواع،وهي4101مبادئاملهنججالدراسيأما

 .املهنججهوالطريقةواخلطةلعمليةالرتبية .أ

اليتالبّد .ب أرادتسياسةاحلكومةيعّنالكفاءة املتخرجكما الكفاءة قدرة

 .سهنوات04استوليجاالتالميذبعدعمليةالتعليمقدر

 .ءةاْلساسيةروحاينواجتماعيومعريفومجاريتطويركفا .ج

 .علىالتالميذأنيستويلعلىأربعالكفاءةمهناسبابالكفاءةاْلساسية .د

 .املهنججلهفرصةغاليةلدىالتالميذعلىترقيةالكفاءةمهناسبابرغبتجم .ه

 أنالتالميذيكوندورمجموعملىعهندالتعلم .و

 .لثقافةوالفهنونوالتيكهنولوجياتطويراملهنججمنججةا .ز

 .البّدمناملهنججيكونمتصلباحتياجاحلياةاجملتمع .ح
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 .يقصداجملتمعإىلعمليةالتطويروالتعويدالتالميذطولحياته .ط

 .يقصداملهنججباهتمامعنأمهيةدولةلبهناءاحلياةاجملتمعوحياةالوطّن .ي

 4101تاملهنججالدراسيموشرا .4

 22:املوشرات،يعّن00تتكّونمن4101أمااملوشراتاملهنججالدراسي

 .تقليداملباشربصوتالكلمةوالعبارةواجلملةالعربيةاملسموعة .أ

 .صوتالكلمةوالعبارةواجلملةالعربيةاملسموعةإظجارالكتابةمهناسبب .ب

 .تعريضصوتالكلمةوالعبارةواجلملةالعربيةاملسموعة .ج

 .والعبارةواجلملةالعربيةاملسموعةإظجارالصورةمهناسبةبصوتالكلمة .د

 .تعبريعنعرضاحملاضرةاملسموعةملرةعديدة .ه

 .تقليداملثلمنالتعبريالبسيط .و

 .عقداحملاورةمهناسبةباملثلالتعبرياملربجمةالصحيحة .ز

 .قراءةاحلرفوالكلمةوالعبارةواجلملةالعربيةبالتهنغيمواملخرجالصحي  .ح

 .تعينيمعّناملفرداتيفالهنص .ط

 .ترمجةالبارةواجلملةالعربيةيفالهنص .ي
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 استخداماملفرداتيفسياقاجلملة .ك

بالهنصأوبغريريالبسيطإلظجارالسوالواجلوابيفاحملاورةإماتعريضالتعب .ل

 الهنصّ

 .تعبرياملوضوعاملدروسبالتعبريالبسيطالصحي واجليدملرةعديدة .م

 .تعينيموضوعالهنص .ن

 .تعبريعرضالهنصملرةعديدة .س

 .تلخيصالهنصباللغةالعربية .ع

 .ف اإلعالمي واجلملة املفردات باملثلكتابة املهناسب املوضوع عن

 الصحي 

الهنص .ص وتركيب باملوضوع مهناسب معني بتصميم اجلملة ترتيب

 .الصحي 



 4101الدراسياملهنججمقومات .5

اْلساتتكونمنالك4101الدراسياملهنججمقومات والكفاءةفاءة سية

:فالكفاءةاْلساسية،أنواعجاكمايلي.الرئيسية
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 الحظةامل .أ

 اؤلسالت .ب

 املهنطق .ج

 تجربةال .د

 االتصال .ه

:والكفاءةالرئيسية،أنواعجاكمايلي

 للجانبالروحاين(K - 1)0–الكفاءةالرئيسية .أ

 للجانباإلجتماعي(K - 2)4–الكفاءةالرئيسية .ب

 للجانباملعريف(K - 3)1–الكفاءةالرئيسية .ج

 للجانباحلركي(K - 4)2–الكفاءةالرئيسية .د

 4101الدراسياملهنججالتطويرأس  .6

 أساسالفلسفي .أ

ال أساس بوسيلة الطالب جودة حيّدد املهنجج تطوير يف املهنجج،فلسفي

التعليمواحملتوى وعملية بني، وتعامل التعلم، نتيجة وتقييم الطالب، وحمل ،
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بأساسالفلسفي4101الدراسيتطوراملهنجج.الطالبواجملتمعوالبيئةعليجا

.الذيتكونرأساْلساسلتطويركفاءةالطالبمجيعجم

 هنظريأساسال .ب

بهنظريةالتعليماملعياروالهنظريةاملهنججمبدخل4101الدراسيتطوراملهنجج

يثبتالتعليممبعيارالوطّنكأقّلاجلودةمناملواطهننيتفصيل.العلميوالسلوك

ومعيار املشرف، ومعيار الوسائل، ومعيار العملية، ومعيار املضمون، معيار

التعليمية القيمة ومعيار التمويل، املهنججتصمّ. دخلاملب4101الدراسيم

ىالطالبيفتطويرالكفاءةاملواقفالوجدانيةواملعرفيةلالعلميْلعطياخلربةع

.واحلركية

 أساسالقانوين .ج

:هي4101الدراسيأساسالقانوينعلىاملهنجج

 0320معيارالقواننياجلمجوريةإندونيسياسهنة .1

 نظامالتعليميةالوطهنيةعن4111لسهنة4القواننيمنرة .2

عنختطيطبهناءطويلاْلجلالوطهنيةبكلشرط4110لسهنة00القواننيمنرة .3

 .يفختطيطبهناءمتوسطةاْلجلالوطهنية
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عنمعايريالتعليميةالوطهنيةكماتغرّي4110لسهنة03تهنظيماحلكومةمنرة

 .طهنيةعنمعايريالتعليميةالو4110سهنة03بتهنظيماحلكومةمنرة

 4101أمهيةتطويراملهنججالدراسي . 

تطويراملهنججالدراسيحيتاجإىلالتطبيقْلّنفيهالتحدياتمنحيثالداخلي

.واخلارجي

 التحدياتالداخلية .أ

الوطّنالذييتضّمنإىلمعايرياملشرفني،تهنفيذإىلمثاينمعايريالرتبية -

معايريالقيمة،معايرياْلداوات،معايرياملدّرسني،معيرياملضمون،معايري

 .العملية،معايريالتقييم،ومعايرياملتخّرجي

 .يرىتطويرالوطّناإلندونسيمنحيثمنوالوطّن -

 التحدياتاخلارجية .ب

 هي الرتبية يف اخلارجي والكفاءةالتحديات القادم، بالتحديات تتعلق

القادم،احساساجملتمع،تطويرالعلميوالرتبوي ومنالتحدياتاملستقبل.

 .هيالعوملة،والتكهنولوجي،

 يفتعليماللغةالعربية4101الدراسيهنججامل .8
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 ههناك العربية4101الدراسياملهنججاملفاهيم اللغة بتعليم تتعلق ،41اليت

:وهي

 اللغةالعربيةالتعليميةةاملادمعايرياملضمونمن .أ

احملتوى معايري كفاءةيتكّون أقل لتحقيق الكفاءة وأقل املواد أقل عن

نوعه متحدد مستوى على اخلرجيية مستوى. على البحثخصوصا هذا ويف

.العاليةيفاملادةالتعليميةاللغةالعربية

العربية اللغة اْلساسية لتحقيقكفاءة العالية يفاملدرسة العربية اللغة هتيأ

وهيتع اْلربعة مبجارة لم اال: والكتابةمجارة والقراءة، والكالم، ستماع، ومع.

 اإلبتدائية elementary)ذلكيفمرحلة ع( االتركيز مجارة والى لكالم،ستماع

أساساللغة من ومها . املتوّسطة ذلكمجارة(intermediate)ويفمرحلة علم ،

.راءةوالكتابةتركيزعلىمجارةالق(advanced)ويفمرحلةالثانوية.امتوازنربعةاْل
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وخصائصاللغة.واللغةالعربيةنوعمننوعتربيةاإلسالميةواللغةالعربية

:،وهي4101لسهنة4202رجنيمنرةالعربيةعهندرسالةالقراردي

اللغةالعربيةهيمادةاللغةعرضةليدفع،ويرشد،ويتطور،ويبّنالكفاءة"

املهنتج أو متقبل إما إجيابية، بصورة يهنمي حىت كفاءة. هي اإلنتاجية وكفاءة

والكتابة باللسان االتصاالت كوسيلة اللغة استخدام وضع. اللغوية وكفاءة

كتبالغةالعربيةمجمجدايفمساعدةعليهنالفجمالقرآنوالسهّنةواإلجيابيةيفالل

اللغةالعربيةيفاملدرسةفلذالكهتيأ.الرتاثالذييتعلقباللغةالعربيةللطالب

تعالثانوية العربية اللغة اْلساسية كفاءة وهيلتحقيق اْلربعة مبجارة لم مجارة:

والقراال والكالم، والكتابةستماع، ".اءة، املواد املدرسةههناك يف العربية اللغة

عنالثانوية والكتابة باللسان املواد على تتكون التعليمية اْلهداف لتحقيق

التعارف،واْلسرة،واهلواية،واملجهنة،والصحة،ومرافقالعام،والسياحة،والقصص

املثقفنياملسلمنيلتدر ومن يفاإلسالم واْلعياد اْلراإلسالمية، ةبعيباملجارة

.ستماع،والكالم،والقراءة،والكتابةوهيمجارةاال

 معايريعمليةالتدري اللغةالعربية .ب
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ب العربية التدري اللغة لتطوير4101الدراسيهنججاملكانمعيارعملية

السلوكالذييتعلقبالوضععنوسيلةاْلنشطةالتعليميفاملدرسةإمااملهناهج

أواملهنججيةالدراس ية التعليموعم. تتضمنعلى4101الدراسييفاملهنججلية

اْلساس مخسة :0 ) 4املالحظة، ) 1التساؤل، املهنطق( ،2 ) (0التجربة،

.دخلالعلمياملوهذهاخلمسةاْلساسيةتسمى.واالتصال

 ربيةعاللغةالمعايريتقييمتعليم .ج

جراءات،واْلداةاللغةالعربيةهيمعيارعنالتقهنية،واإلمعايريتقييمتعليم

العربية اللغة التدري  عملية بعد الطالب نتيجة تقييم هذا. يف والتقييم

وتق اْلصلي، تقييم على يتضمن احملفظة،اإلصطالح وتقييم الهنفسي، ييم

واال اليومية، واالمتحانواالمتحانات الهنجائي، واالمتحان متحاناتالهنصفي،

واالامل واالمتحاناتالوطهنية، العربيةمتحجارية، تدري اللغة يف .اناتاملدرسة

وهذاالتقييمملعرفة.وأماذالكالتقييمتوجديفكتابالتعليمدروساللغةالعربية

.،واملجارة،واملعرفةكفاءةاملوقف
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ 

البحثهواملدخلالكيفيالوصفي البحثيسّمى.إنمدخلهذا وهذا

مفروضالبحثواليستعملْلّنهذاالبحثالحيتاجإىلتصمي.املدخلالكيفي

42.الباحثةالرقميفالتفسريعنالهنتائج

الباحثةفجومهنججوصفيتقوميي،ْلناوأمامهنججالبحثالذياستخدامج

الك وثيقالبياناتتتكّونمن الرتابطوالتالمز لماتوالتعبرياتواملعلوماتاليتهلا

نتيجة إىل للوصول الباحثة حتليلجا مّث البحث وقوع حني الظاهرة بوقائع الصلة

 .البحث
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 بيانات البحث ومصادرها .ب 

إنالبياناتيفالبحثالهنوعيأوالكيفيليستكماأنالبياناتيفالبحث

الكمي،فالبياناتيفالبحثالكميتكونمناْلرقاموالبياناتاْلساسيةولكنيف

أما والسلوكواملبحوثة، واملهنطوقة البحثالهنوعيأوالكيفيهيالكلماتاملكتوبة

إنهذهالدراسةدراسةكيفيةأونوعيةْلنهجيمع.ياناتزائدةالوثائقاملكتوبةتكونب

اْلرقام الكلماتولي من البياناتمن بالبيانات. البحثيسّمى وبياناتهذا

.الكيفية

ومصدر أساسي مصدر من تتكّون البحث هذا البياناتيف مصادر إن

.ثانوي

هذاْلساسيةيفومصادرالبياناتا.مصدرللمواد،هياملصادراْلساسي .1

التعليمي الكتاب الطالبالبحثهي يستخدمجا االيت يفيف أو لفصل

التعليم عملية املوضوع على"حتت العربية اللغة دروس التعليمي كتاب

اامل بدخل العاشر4101الدراسيهنججامللعلمية للصف الكتاب". وهذا
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عل الديهنية وزارة هبا التعليميةموصى املواد ى إىل. الدراسيهنججللمويشري

4101. 

،هيأحدمصادرالبيانتاليتهتدفإىلباحثةاجلوابيفاملصادرالثانوي .2

البحث وهذاملصادرالبياناتتأخذمنالكتب،والهنصوصالعلمية،.هذا

 .إلكرتوينالذييتعلقهبذاالبحثواملقاالت،واملوقعيفوسائل

 أسلوب جمع البيانات .ج 

 البحث هذا أن تكون فإن املكتبة البحوث من البياناتنوعا مجع

املكتبة يف املوجودة املواد مبساعدة يتم فيه البيانات.واْلخبار جودة حتّدد مّث

40.جبودةألةاليتتأخذهاالبيانات

 البيانات أساليبمجع أن العموم البحثالكعلى علىفيييف تشمل

وفقالهنوعهذاالبحثيعّنالكيفي.اْلساليبالتفاعليةبوسائلالوثائقاملكتوبة

ه البياناتيف فأسلوبمجع الوصفي، الوثائقأو طريقة البحثهو وثائق/ذا

documentary)الكتابية مرات( عدة حارتهنا أوالد رواية الباحثة يقرأ أن وهي

حسب تلكالبياناتويصهنفجا مثيقسم البياناتاليتيريدها، ليستخرجمهنجا
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عن وبيانات الشخصيات عن بيانات ههناك لتكون حتليلجا املرتد العهناصر

.الرسالة

 تحليل البيانات .د 

 content)حتليلاملضموينذاالبحثهووأماأسلوبحتليلالبياناتيفه

analysis.)أسلوبمنأساليب"بقولهأنه،رفبريلسونحتليلاملضموينعكماي

والكالبحثال املهنظم الذييستجدفالوصفاملوضوعي للمحتوىيفعلمي ي

42.الظاهرملادةاالتصال

:وأماخطواتحتليلالبياناتيفهذاالبحث،هي

 .  معايري الباحثة هتتّم وهي البيانات، الكتحتديد إعداد يف اباْلس 

 .التعليمي

مهناسبةأوغري.كتابإرشادالطالبالعنهنيفالبيانات،حتّلالباحثةتص . 

 .4101الدراسيمهناسبةبهنظريةاملهنجج

 .جا،وهيّتعلالباحثةامللّخصعنالتحليلالسابقليلحتعرضالبياناتو . 
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 ناتتصديق البيا .ه 

إنالبياناتاليتمتمجعجاوحتليلجاوحتتاجإىلالتصديق،وتتبعالباحثةيف

:تصديقالبياناتهذاالبحثالطرائقالتالية

البياناتوهي .  مصادر المراجعة على"كتابالتعليمي العربية دروساللغة

للصفرسةالثانويةاحلكوميةدلمل4101الدراسيهنججاملدخلالعلميبامل

 ".العاشر

مبصا .  مجعجا اليت البيانات بني درهاالربط . عن البيانات ربط حتليلأي

الدراسيهنججاملالعلميبدخلاملدروساللغةالعربيةعلى"كتابالتعليميال

(حتليلجااليتمتمجعجاو")للصفالعاشردرسةالثانويةاحلكوميةلمل4101

 .يفهذاالبحث4101الدراسيبهنظريةاملهنججي

واملشرف .  الزمالء مع البيانات مهناقشة ا. مهناقشة أي عن كتابلبيانات

4101الدراسيهنججاملالعلميبدخلاملدروساللغةالعربيةعلى"التعليمي

احلكوميةيفامل الثانوية العاشردرسة )للصّف وحتليلجا" اليتمتمجعجا مع(

 .الزمالءواملشرف
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 إجراءات البحث .و 

:تتبعالباحثةيفإجراءحثههذهاملراحلالثالثالتالية

التخطيط .  مرحلة ح: موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحثة ثهتقوم

ووضعتالدراساتالسابقة أدواته، وحتديد بتصميمه، ويقوم ومركزاته،

 .اليتهلاعالقةبه،وتهناولالهنظرياتاليتهلاعالقةبه

 .تقومالباحثةيفهذهاملرحلةبعرضالبيانات،وحتليلجا:مرحلةالتهنفيذ . 

 .  إلهناءامرحلة امل: هذه بتيف وتقوم حثجا الباحثة تكمل اغليفجرحلة

مثتقدمللمهناقشةللدفاععهنجا،مثتقومبتعديلجاوتصحيحجا.وّتليدها

.علىأساسمالحظاتاملهناقشني
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

دروساللغةالعربية"كتابالتعليميعناللباحثةاملتعّلقةبالتهناسبعرضالبياناتعهندا

 :،مايلي"4101هنججالدراسياملعلىاملدخلالعلميب

  "3102الدراسي المنهج ضوء دروس اللغة العربية على " الكتاب تصميم .أ 

يفاملدرسةكتابالتعليميهووسكان املستخدمة التعليم يلة والكتابالتعليمي.

وأسبابمنأسبابالذي.هوعهنصرمنعهناصراملهنججاْلساسيلتطبيقأهدافالتعليم

ويرّتبالكتابنفسهيفوجد املواد املدّرسيفتطوير قدرة حدود .الكتابالتعليميهو

حماولةو.لذييستخدمهيفالفصلدالكتابالتعليمياّدعلىاملدّرسلتحديبلذلك،ال

املهناسبهوبتحليلالكتابالتعليمي،هلارالكتابالتعليمييختاسيفمنحماوالتاملدر

 .الكتابالتعليمياملستخدمةمهناسبةللطالبيفعمليةالتعليم
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:يفالكتابإرشادالطالب،كمااآليتالتعليميةههناكاملوشرات

4اجلدول
ميةاملوشراتالتعلي

التعليميةاملوّشرات

أوالعباراتالعربيةاملسموعةاليتتتعّلقباملادةتعبريعناجلمل . 
تطبيقاحلوارالذييتعّلقباملادة . 
القراءةاليتتتعّلقباملادةوصتعبريعنالهنص . 
الكتابيةاليتتتعّلقباملادةلترتيباجلم .4



يفالكتابالتعليميدروساللغة(KD)ءةاْلساسيةوكفا(KI)وأماكفاءةالرئيسية

كفاءة(0:يتضّمنعلى4102وأخرجتجاوزارةالشوونالديهنيةالعربيةيفاملدرسةالثانوية

 KI-1)الرئيسية للج( 4انبالروحاين، ) الرئيسية KI-2)كفاءة (1،انباالجتماعيللج(

انظر  .للجانباحلركي(KI-4)الرئيسيةكفاءة(2للجانباملعريف،(KI-3)كفاءةالرئيسية

:إىلاجلدولاآليت
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1اجلدول

(Sem. 1)ةاْلساسيةيففصلالدراسيالتكويّنةوكفاءكفاءةالرئيسي

كفاءةاْلساسيةكفاءةالرئيسية
1.  الدينوتطبيقتدبري تعاليم

اإلسالمي
على (1 اهلل إىل للالشكر تعّلمفرصة

كلغة العربية الدويلالاللغة تواصل
.بروحالتعّلم

الصدق،تطبيقوتدبري .2 موقف
و واإلنضباط، الرعايةواملسئولية،

والتال) والسالمتعاون، ،(سام ،
اإلجابة وواملجذب، الهنشاط،،

خمتلفة املشاكل احلل من وعرضجا
البيئة مع بإجيابية التفاعل يف
يف وكذلك والطبيعية، االجتماعية

.نفسجا

موقف (2 واإلنضباطالصدقتطبيق
اْلصدقاء بني االتصاالت أداء يف

.واملدّرسني

املعرفيةيفجت .3 وحتليل وتطبيق، م،
،واإلجراءاتعلىأساسواملفاهيم

والفّن، بالتكهنولوجية، املعرفة
بالرؤي واإلنسانية والثقافية،
والبلدانية، واجلهنسيات، اإلنساين،
واحلضارةتتعلقبأسبابالظاهري،

3)  اإلستجابة، الطريقة طريقةفجم
الظاهرةيكيف ويسأل ،عّلم

املادة عن  واملوقف واإلحساس،
" الشخصية املرافق–البيانات

 املدرسة يف يف–العامة احلياة
الطالب السكن ويف "اْلسرة
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املعرفةواحلاد وتطبيق ثية،
جمالاإلجراءاتية اإلختصاصييف

.مهناسبةبكفاءهتااليت

اللغة،والقواعدووصفعنعهناصر
 "الهنص واملعرفة الهنكرة –اسم

"اجلملةاإلمسية-املبتداءواخلرب
بشكل .4 وتقّدم وتعرض، ترعي،

يتعّلق الذي واجململ امللموس
،تعلمجميفاملدرسةبتطويرمنما

على وقادر املستقل بشكل
 .استخدامالطريقةاملهناسبةالعلمية

 
 


اإلس (4 تجابةحياكياحلوارعنطريقة
يعلم كيف يشرح ويسألالتعبري،

واملوقف، واإلحساس، الظاهرة،
والهنّص املهنطقي الهنّص ويصهنف

الكتايبلتعبريعناملادة البيانات"
 يف–الشخصية العامة املرافق
 ويف–املدرسة اْلسرة يف احلياة

الطالب السكن عن" باهتمام
وال اللغة، وعهنصرعهناصر قواعد،
صحيحة بالقاعدةومهنالثقايف اسبة

" واملعرفة الهنكرة املبتداء–اسم
"اجلملةاإلمسية-واخلرب
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2اجلدول

(Sem. 2)هنجائيةوكفاءةاْلساسيةيففصلالدراسيالكفاءةالرئيسي

كفاءةاْلساسيةكفاءةالرئيسية
وتطبيق .1 الدينتدبري تعاليم

اإلسالمي
للتعّلم (1 فرصة على اهلل إىل الشكر

الدويلاللغة التواصل كلغة العربية
.بروحالتعّلم

الصدقتطبيقوتدبري .2 ،موقف
و واإلنضباط، الرعايةواملسئولية،
والسالمتال) والسام ، ،(عاون،
و اإلجابةواملجذب، الهنشاط،و،

خمتلفة املشاكل احلل من وعرضجا
البيئة مع بإجيابية التفاعل يف
وكذلكيف والطبيعية، االجتماعية

.انفسج

الصدق (2 موقف واإلنضباطتطبيق
اْلصدقاء بني االتصاالت أداء يف

.واملدّرسني

وتطيتفج .3 املعرفيةم، وحتليل بيق،
واملفاهيم،واإلجراءاتعلىأساس

ب والفّن،املعرفة التكهنولوجية،
بالرؤي واإلنسانية والثقافية،

والبلدانية،اإلنساين، واجلهنسيات،
الظاهري،واحلضارةتتعلقبأسباب

طريقة (3 اإلستجابة، الطريقة فجم
الظاهرة، ويسأل يعّلم كيف
املادة عن  واملوقف واإلحساس،

" واملعرض الطالب املجهنة–هواية
 والهنظام–واحلياة املجهنة ووصف"

وال اللغة، عهناصر الهنصعن قواعد
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املعرفة وتطبيق واحلادثية،
اإلختصاصي جمال يف اإلجراءاتية

.اليتمهناسبةبكفاءهتا

" –املصدر العطف –حروف
"اجلملةاإلمسية

بشكل .4 وتقّدم وتعرض، ترعي،
يتعّلق الذي واجململ امللموس
تعلمجميفاملدرسة بتطويرمنما
على وقادر املستقل بشكل
.استخدامالطريقةاملهناسبةالعلمية

اإلستجابة (4 حياكياحلوارعنطريقة
وي يعلم كيف يشرح سألالتعبري،

واملوقف، واإلحساس، الظاهرة،
والهنّص املهنطقي الهنّص ويصهنف

 املادة عن لتعبري هواية"الكتايب
–املجهنةواحلياة–الطالبواملعرض
باهتمامعنعهناصر"املجهنةوالهنظام

الثقايف وعهنصر والقواعد، اللغة،
راملصد"ةومهناسبةبالقاعدةيحصح
– العطف اجلملة–حروف

"اإلمسية
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 لمحة عن الكتاب .أ 
 كتابكان العربية"التعليمي اللغة بدروس العلمي املدخل هنججاملعلى

4101الدراسي الديهنية"العاشرالصفللمدارسالثانوية الشوون وزارة عامعهند

اسالكفاءةالرئيسيةعلىأسألفهذاالكتاب.صفحة021علىيتضّمن4102

.4101والكفاءةاْلساسيةاملهنججالدراسي

 أهداف الكتاب .ب 

بهناءعلىالكفاءةالرئيسيةوالكفاءةاْلساسيةاملقررباحلكومة،دروساللغة

وال والكالم، االستماع، أي مقومات أربعة على مكون والكتابةالعربية .قراءة،

لدى اخلطورة املقوماتاْلربعةيفموضوعواحدإىلأنيغرساخلربة وصهنفهذه

لطالبا خبمسة، مقوماتوأيضا الدراسي املهنجج وهي4101يف ، املالحظة،:

وبعداملالحظ،والتساؤل،واملهنطق،والتجربة،.واالتصالتجربة،ال،التساؤل،املهنطق

واالتصال الطال، على باللغةيرجي والكتابة والقراءة يفاالستماعواحلوار بقدرة

.العربيةاليتتتعّلقباملوادالتعليمية
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 مدخل الكتاب .ج 

دروس"كتابالتعليمي العربية هنججالدراسياملعلىاملدخلالعلميباللغة

الصف4101 الثانوية "العاشرللمدارس عام الديهنية الشوون وزارة 4102عهند

 .يفموضوعالكتابالعلميكماظجرتدخلباملهيستخدم

 خصائص الكتاب .د 

:فيجامخسةخصائص،هيالطاليبهذاالكتابأما

توجديفالذياملدّرسيشملعلىاحلوارأوالهنصوصالذيقرأههواالستماع، .1

اعالقراءةدةوجبعلىالطالبقدرةيفمسويفهذهاملا.كتابإرشاداملدّرس

القراءة تلك من االعتبار يقدر.مع أن يرجي السابقة، القراءة مساع وبعد

 .جبملتهالهنفسيةيفإلقاءمامسعهالطالب

الهنصاحلواراحلوار .2 على يشمل هو طالبلل، تطبيقه جمبيهنالذين ويفهذه.

 .أنيتكّلمباللغةالعربيةمباشرةاملادةميارسالطالب

ربطالرتكيب،الرتكيب .3 يتم أن تركيبلغويجديد تعليم عهند يستحسن هو

 .ويفذلكيفتوضي معّنالرتكيبوطريقةاستعماله،مبوقفواقع
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ع .4 تشمل هي قرأهلىالقراءة، اليت العريب الطالبالهنصوص ملدرساأعطى.

الطالباإل فجم حىت عميرشاد صحيحا فجما قرأه قامبا و. فجمأيضا ملعرفة

 .بهنّصالقراءةالسابقة،أعطىاملدّرسبعضالسوالالتجريبةالطالب

التالكتابة، .5 قدرهي لرتقية الطالبةمريهنات العربيةكتابة اللغة يف كذلك.

 .وجدتالوظيفةعنالرتمجةيفهذااملادة

يفكلاملادة،يعّنيفمقدمةالبابيوجداملفرداتالسابقاملوادذلكويف

يرجى.عملةيفبابمعنّيفاملفرداتيعّندفرتالكلماتاملست.أوقبلاالستماع

ايففجماملادةفجمْلنهسيسجلجم.رداتحفظجّيدأنحيفظتلكاملفللطالب

جّيدا للطالب. املدرس أمر لذلك، التجريبية يفعل إىلأن حلصول املوجودة

 .اهلدفالسابق
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 "3102منهج الدراسي الضوء دروس اللغة العربية على "كتاب التحليل  .ه 

هذاأّلف.عمليةالتعّلملتطبيقهيفعّلم،والواجبكتابالتعليميهوالكتابإرشادالطالبواملدرسنييفعمليةالت

أّنالكتابالتعليميتكون،الكتابالتعليميفيجااملوادالتهناسببالكفاءةالرئيسيةوالكفاءةاْلساسيةاليتتثّبتاحلكومية

.ولكنلي كّلالكتابالتعليميمهناسبةبالكفاءةوالطالبوغريذالك.مصدريفعمليةالتعّلم

والبّدملعرفةأّنهذاالكتاباملهناسبمنأّيجمال،ملدّرسنييستخدمالكتاباجلودةوالذالكالبّدعلىالطالب

 املستخدم العلميالتعليمي اهليكل ناحية من مهناسبة غري أو املرتّبة،)مهناسبة احلقيقياملوضوع، (والتقييم املادة، والشرح

اْلساسية) الكفاءة ومهناسبة الشرح، يف ا،(تدافع عملية والتعّلموالتقييم املواقف)لهنتيجة تقييم يف واْلدوات الصحف

ْلنّهدورامجّماويتأثّر،كّلجاوهيبتحليل4101علىأساساملدخلالعلميباملهنججالدراسي(الوجدانيةواملعرفيةواحلركّية

.يفكتابةالكتابالتعليمياآلتيةاتقوميلهناوتكونللطالبكمركزالتعّلم،
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كتابالتعليمييفالباباْلولاحملتوىحتليل:0اجلدول

دروساللغةالعربيةحتليلالكتاب

"4101الدراسيهنججاملضوءدروساللغةالعربّيةعلى"كتاب:املوضوع

العاشر:فصل

مدرسةالثانويةاحلكومية:مستوى

(البياناتالشخصية)الباباْلوىل:املادة

مكّونات
الوصفللكتابالكتاب

التصفيات
احللولّجةاحل

جّيدمقبولضعيف
 العلمي هيكل .أ 
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املوضوعمهناسبة
كفاءةالب

اْلساسية

البياناتالشخصّية:املادة
كفاءة:كفاءةاْلساسية

إىلكفاءة(0.0)اْلساسية
توجديف(2.0)اْلساسية

الكتابالتعليمي،صفحة
0-4

 مهناسبةبالهنّص، املوضوع
اأساساملدخلتوجدفيج
املالحظة،التساؤل،:العلمي
.االتصالتجربة،وال،املهنطق
(00-1:صفحة)

مالزمة
استخدامجايف

مالتعل

ترتيباملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية
واملهنججيةالعلمية

ههناكمخسةأقساممرتبةيف
:املادة،وهي

 ستماعاال .1
 واراحل .2
 الرتكيب .3
 القراءة .4
 الكتابة .5
(00-1:صفحة)

 ،توجدفيجاعهناصراللغة
وأيضامبجارةاْلربعة،لكن
اْلحسنتقعالرتكيبيف
آخرالرتتيب،ْلنهلي من
مجارةاللغويّةلكهنهعهنصرمن

(3:صفحة)عهناصراللغة

يكملاملدرس
علىاملادة،ويبدل
املدّرسعنترتيب
:املادة،وهي

 االستماع .1
 احلوار .2
 القراءة .3
 الكتابة .4
الرتكيب .5
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مكوناتالتقييم
مهناسبةبالتقييم
احلقيقي

هويتكّونتقييماحلقيقي
الوجدانيةقفاعلىتقييماملو
احلركيةويةواملعرف

 مايفالكتابإرشاد
الصحفاْلدواتوالطالب

الوجدانيةقفاتقييماملو
واحلركيةواملعرفية

زيادةعلى
اْلدوات
تقييموالصحف

الوجدانيةقفاوامل
يةواحلركيةواملعرف

 شرح المادة .ب 
املقّدمةيف
البابيدفععلى
الطالبللتعّلم

توجدفيهالصورالرجل
والهنسوةاليتاليتهناسب
.باملادةيفمقدمةالباب

(1:صفحة)

 صوراليتهناسببنيال
واملواد،فاملادةقيهذاالباب
هوالتعارف،لكنفيهالصور

يصّليوالهنسوةاليترجلال
(1:صفحة).تبّسمت

بّديفذلكال
البابتظجرعلى
الصورالذين
يتعلقون

بالتعارف،مثل
رجالن

يصافحان،وأيضا
املدّرسالهنصيزيد

اْلخرىأوالصور
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كفايةاملادة
كفاءةمهناسبةب

اْلساسية

صفحة)موجودةومهناسبة
1-00)

 تهناسباملادةبكفاءة
توىمنحيثاحملاْلساسية
(00-1:صفحة)

زيادةعلىاملواد
اليتوالعبارات

ملمجاومدفعا
لرغبةالطالبيف
اللغةالعربية

تسجلنشاط
الكتايببأساس

دخلالعلميامل

استخدمتأنشطةالكتاب
علىاملدخلالعلمي

 ملعههناكتوجدعمليةالت:
،املالحظة،التساؤل،املهنطق
التجربة،واالتصال

يفاستخدامجا
عمليةالتعلم

التعّلم نتيجةالتقييم عملية و  .ج 
كتابإرشاداللي يفتقييماملعرفية

الصحفدواتواْلالطالب
ةيتقييماملعرفعن

 الصحفودواتاْلتظجر
مجّمجّدايفةيتقييماملعرف

كتابإرشادالطالبال

زيادةعلى
دواتاْل

عنوالصحف
.ةيتقييماملعرف
كتابالانظرإىل

تدريباملدرسني
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يفتهنفيذاملهنجج
4101الدراسي
عام
4102/4100

اقفتقييماملو
الوجدانية

كتابإرشاداللي يف
الصحفدواتواْلالطالب
اقفالوجدانيةتقييماملوعن

 الصحفدواتواْلتظجر
عنتقييماملواقفالوجدانية

كتابإرشادالمجّمجّدايف
الطالب

دةعلىزيا
دواتاْل

تقييموالصحف
املواقف
انظر.الوجدانية
كتابالإىل

تدريباملدرسني
يفتهنفيذاملهنجج

4101الدراسي
عام
4102/4100
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كتابإرشاداللي يفركيةتقييماحل
الصحفدواتواْلالطالب
ركيةتقييماحلعن

 الصحفدواتواْلتظجر
مجّمجّدايفتقييماحلركية

شادالطالبكتابإرال

زيادتهبالهنّص
اْلخرى،وزيادة

دواتاْلعلى
عنوالصحف
.تقييماحلركية
كتابالانظرإىل

تدريباملدرسني
يفتهنفيذاملهنجج

4101الدراسي
عام
4102/4100

يفعمليةتطبيقجاةواجملتمعيةالوظيفةالفردي الوظيفاتللطالبالوظيفات
التعّلم
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يجةحتليلالكتابالتعليميقرتاحاتعننتوصفاال
كان الطالبكتابالالعلىالعموم، العربيةإلرشاد يفالباب4101هنججالدراسياملالعلميبعلىاملدخلتعليميدروساللغة

،ميالعلجمالاهليكليف:تتعّلقباملواد،مهنجاوهيحتتاجإىلاإلصالحات،ْلّنههناكاْلشياءمجّمةيفجمالمتحّددضعيفىلاْلو
هناحيةاملادةحتتاجإىلالتهناسببنيالصورواملوادالمّثمن.وهياالستماع،واحلوار،والقراءة،والكتابة،والرتكيببّدلرتتيباملادةال

للطالبلكيمهناسبةوزيادةعلىالصوروالعباراتاليتملجمةومدفعة،وأيضالكيبعيدعنأساءالفجمإىلالطالباليتتعّلم
اللطالبحيبا واآلخر، العربية، لبدّاللغة واحلركيةقفااملوتقييموالصحفدواتاْلزيادة واملعرفية ظجرتالوجدانية كما يف،
(.صهندوقالتحليليالانظرإىل.)احللول
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حتليلاحملتوىكتابالتعليمييفالبابالثاين:2اجلدول

العربيةكتابدروساللغةحتليلال

"4101هنججالدراسياملضوءدروساللغةالعربّيةعلى"كتاب:املوضوع

العاشر:فصل

مدرسةالثانويةاحلكومية:مستوى

(املرافقالعاّمةيفاملدرسة)البابالثاين:املادة

مكّونات
الوصفللكتابالكتاب

التصفيات
احللولاحلّجة

جّيدمقبولضعيف
 العلمي هيكل .أ 
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املوضوعمهناسبة
بكفاءة
اْلساسية

املرافقالعاّمةيف:املادة
املدرسة

كفاءة:كفاءةاْلساسية
إىلكفاءة(0.0)اْلساسية
توجديف(2.0)اْلساسية

الكتابالتعليمي،صفحة
02-00

 مهناسبةبالهنّص، املوضوع
توجدفيجاأساساملدخل

املالحظة،التساؤل،:العلمي
االتصالتجربة،وال،املهنطق
(43-00:صفحة)

مالزمة
استخدامجايف
التعلم

ترتيباملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية
واملهنججيةالعلمية

ههناكمخسةأقساممرتبةيف
:املادة،وهي

 االستماع .1
 واراحل .2
 الرتكيب .3
 القراءة .4
الكتابة .5

 ،اللغة عهناصر فيجا توجد
 مبجارة لكنوأيضا اْلربعة،

يف الرتكيب تقع اْلحسن
لي من ْلنه الرتتيب، آخر
مجارةاللغويّةلكهنهعهنصرمن

(.42:صفحة)عهناصراللغة
يفوأيضاههناكاملفرداتتقع

يكملاملدرس
علىاملادة،ويبدل
املدّرسعنترتيب

:املادة،وهي
 االستماع .1
 احلوار .2
 القراءة .3



20 

 

املقدمة يف يعّن املكانني
بعداحلوار،لكنوهذاالباب

تقع املفردات أن اْلحسن
 البابميف فقط،قدمة

وساط يف تقع ليست
(41:صفحة)اراتاملج

 الكتابة .4
الرتكيب .5

مكوناتالتقييم
مهناسبةبالتقييم
احلقيقي

هويتكّونتقييماحلقيقي
الوجدانيةقفاعلىتقييماملو
ركيةةواحليواملعرف

  كتابإرشاداليفلي
اْلدواتوالصحفالطالب

الوجدانيةقفاتقييماملو
يةواحلركيةواملعرف

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
الوجدانيةقفااملو

يةواحلركيةواملعرف
 شرح المادة .ب 

املقّدمةيف
البابيدفععلى

املرافقتوجدفيهالصور
:رسة،مثلاملدالعامةيف

 
  

 
 

ههناكالصورةاملسجديف
مقّدمةالباب،ولكنحتتجا

يرجيعلى
املدرسأنيزيد
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 املعمل،وغريذلك،املبّنالطالبللتعّلم
 
 

الصورةلي فيجااملفردات
"مسجد"

الهنصاملفرداتو
أوالصوراْلخرى
بصورةمهناسبة

كفايةاملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية

-00:صفحة)موجودة
43)

 ةبكفاءةتهناسباملاد
اْلساسيةمنحيثاحملتوى

(43-00:صفحة)

زيادةعلىاملواد
تاليتوالعبارا

ملمجاومدفعا
لرغبةالطالبيف
اللغةالعربية

تسجلنشاط
الكتايببأساس

دخلالعلميامل

استخدمتأنشطةالكتاب
علىاملدخلالعلمي

 ههناكتوجدعمليةالتعلم:
،التساؤل،املهنطقاملالحظة،

صفحة)التجربة،واالتصال
00-43)

تخدامجايفاس
عمليةالتعلم

 التعّلم نتيجةالتقييم عملية و  .ج 
زيادةعلىحفتظجراْلدواتوالص كتابإرشاداللي يفةيتقييماملعرف



23 

 

عناْلدواتالطالب
ةيوالصحفتقييماملعرف

ةمجّمجّدايفيتقييماملعرف
كتابإرشادالطالبال

دواتاْل
والصحفتقييم

انظرإىل.ةياملعرف
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101
4102/4100

قفاتقييماملو
الوجدانية

كتابإرشاداللي يف
عناْلدواتالطالب

وقفاوالصحفتقييمامل
الوجدانية

 تظجراْلدواتوالصحف
جّممالوجدانيةقفاتقييماملو
الكتابإرشادجّدايف

الطالب

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
قفااملو
انظر.الوجدانية
كتابالإىل



01 

 

تدريباملدرسني
يفتهنفيذاملهنجج

4101الدراسي
عام
4102/4100

كتابإرشادلي يفتقييماحلركية
اْلدواتوالصحفالطالب
ركيةتقييماحلعن

 ظجراْلدواتوالصحفت
جّمجّدايفمتقييماحلركية

كتابإرشادالطالبال

زيادتهبالهنّص
اْلخرى،وزيادة
علىاْلدوات
والصحفتقييم

انظرإىل.احلركية
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101



00 

 

4102/4100

يفعمليةتطبيقجاةواجملتمعيةالوظيفةالفردي الوظيفاتللطالبالوظيفات
التعلم

قرتاحاتعننتيجةحتليلالكتابالتعليميصفاالو
يفالباب"4101هنججالدراسياملدروساللغةالعربيةإلرشادالطالبعلىاملدخلالعلميب"كتابالتعليميالعلىالعموم،كان

يفجمالاهليكلالعلمي،ال:اوهيتتعّلقباملواد،مهنجشياءمجّمةحتتاجإىلاإلصالحات،ْلّنههناكاْليفجمالمتحّددضعيفالثاين
والرتكيب والكتابة، والقراءة، واحلوار، االستماع، وهي لرتتيباملادة بّد ومدفعة. ملجمة والعباراتاليت الصور على زيادة وأيضا

حيبالطالب للطالبلكي الومهناسبة واآلخر، العربية، اْلاللغة لزيادة املوابّد والصحفتقييم دوات واملعرفيةقفالوجدانية
(.صهندوقالتحليليالانظرإىل.)اظجرتيفاحللول،كمواحلركية
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حتليلاحملتوىكتابالتعليمييفالبابالثالث:0اجلدول

حتليلالكتابدروساللغةالعربية

"4101هنججالدراسياملضوءدروساللغةالعربّيةعلى"كتاب:املوضوع

العاشر:فصل

رسةالثانويةاحلكوميةمد:مستوى

(احلياةيفاْلسرةويفالسكنالطالب)البابالثالث:املادة

مكّونات
الوصفللكتابالكتاب

التصفيات
احللولاحلّجة

جّيدمقبولضعيف
 العلمي هيكل .أ 
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املوضوعمهناسبة
بكفاءة
اْلساسية

احلياةيفاْلسرةويف:املادة
السكنالطالب
كفاءة:سيةكفاءةاْلسا
إىلكفاءة(0.0)اْلساسية
توجديف(2.0)اْلساسية

الكتابالتعليمي،صفحة
10-14

 مهناسبةبالهنّص، املوضوع
توجدفيجاأساساملدخل

املالحظة،التساؤل،:العلمي
التجربة،واالتصال،املهنطق
(20-14:صفحة)

مالزمة
استخدامجايف

لمالتع

ترتيباملادة
فاءةمهناسبةبك
اْلساسية
واملهنججيةالعلمية

ههناكمخسةأقساممرتبةيف
:املادة،وهي

 االستماع . 
 واراحل . 
 الرتكيب . 
 القراءة .4
الكتابة .5

 ،توجدفيجاعهناصراللغة
وأيضامبجارةاْلربعة،لكن
اْلحسنتقعالرتكيبيف
آخرالرتتيب،ْلنهلي من
مجارةاللغويّةلكهنهعهنصرمن

(.12:صفحة)اصراللغةعهن
وأيضاههناكاملفردات

يكملاملدرس
علىاملادة،ويبدل
املدّرسعنترتيب

:املادة،وهي
 الستماعا .1
 احلوار .2
 القراءة .3



02 

 

والعباراتتقعيفاملكانني
يعّنيفاملقدمةهذاالباب
ويفالقراءة،لكناْلحسن
أناملفرداتتقعيفمقدمة
البابفقط،ليستتقعيف

:صفحة)وساطاملجارات
21)

 الكتابة .4
الرتكيب .5

مكوناتالتقييم
مهناسبةبالتقييم
احلقيقي

هويتكّونتقييماحلقيقي
الوجدانيةقفاعلىتقييماملو

احلركيةةويملعرفوا

 مايفالكتابإرشاد
اْلدواتوالصحفالطالب

الوجدانيةقفاتقييماملو
يةواحلركيةواملعرف

علىزيادة
اْلدوات

والصحفتقييم
الوجدانيةقفااملو

ركيةةواحليواملعرف
 شرح المادة .ب 

زيادةالصوريفإنالصورأوالعبارتمجمة قدمةالبابامللي يفاملقّدمةيف



00 

 

البابيدفععلى
الطالبللتعّلم

لكن،والصورأوالعبارات
وجدالصوريفالتدريبات
ويفالهنصالقراءة

،ْلنجدايفمقدمةالباب
بّدعلىقبلبدأالدراسةال

املدرسأنيأمرالطالب
للمالحظةكماأهناأحد
اخلصائصاملهنججالدراسي

4101

مقدمةالباب،
املدرسأنويرجي

يزيدالهنصأو
الصوراْلخرى
بصورةمهناسبة

كفايةاملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية

-14:صفحة)موجودة
20)

 سباملادةبكفاءةتهنا
اْلساسيةمنحيثاحملتوى

(20-14:صفحة)

زيادةعلىاملواد
والعباراتاليت
ملمجاومدفعا
لرغبةالطالبيف
اللغةالعربية

تسجلنشاط
الكتايببأساس

دخلالعلميامل

استخدمتأنشطةالكتاب
علىاملدخلالعلمي

 مههناكتوجدعمليةالتعل:
،املهنطقالتساؤل،الحظة،امل

:صفحة)التجربة،واالتصال

تخدامجايفاس
عمليةالتعلم



02 

 

14-23)
 التعّلم نتيجةالتقييم عملية و  .ج 

كتابإرشاداللي يفةيتقييماملعرف
اْلدواتوالصحفالطالب
ةيتقييماملعرفعن

 تظجراْلدواتوالصحف
ةمجّمجّدايفيتقييماملعرف

الكتابإرشادالطاليب

دةعلىزيا
اْلدوات

والصحفتقييم
انظرإىل.ةياملعرف
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101
4102/4100

قفاتقييماملو
الوجدانية

كتابإرشاداللي يف
اْلدواتوالصحفالطالب
الوجدانيةقفاتقييماملوعن

 تظجراْلدواتوالصحف
جّممالوجدانيةقفاتقييماملو
كتابإرشادالجّدايف

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
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قفااملوالطالب
انظر.الوجدانية
كتابالإىل

تدريباملدرسني
تهنفيذاملهنججاليف

4101الدراسي
عام
4102/4100

كتابإرشاداللي يفركيةتقييماحل
اْلدواتوالصحفالطالب
تقييماحلركيةعن

 حفتظجراْلدواتوالص
مجّمجّدايفتقييماحلركية

كتابإرشادالطالبال

زيادتهبالهنّص
اْلخرى،وزيادة
علىاْلدوات
والصحفتقييم

انظرإىل.احلركية
كتابتدريبال



00 

 

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101
4102/4100

مليةيفعتطبيقجاةواجملتمعيةالوظيفةالفردي الوظيفاتللطالبالوظيفات
مالتعل

قرتاحاتعننتيجةحتليلالكتابالتعليميوصفاال
يفالباب"4101هنججالدراسيةاملعلىاملدخلالعلميبدروساللغةالعربيةإلرشادالطالب"كتابالتعليميالعلىالعموم،كان

يفجمالاهليكلالعلمي،:قباملواد،مهنجاوهيتتعلّكاْلشياءمجّمةحتتاجإىلاإلصالحات،ْلّنههنايفجمالمتحّددضعيفالثالث
قدمةالبابوهياملمثّمنناحيةاملادةحتتاجإىلالصوريف.بّدلرتتيباملادةوهياالستماع،واحلوار،والقراءة،والكتابة،والرتكيبال

مدفعةومهناسبةللطالبلكيحيباليتملجمةواْلخرىوأيضازيادةعلىالصوروالعباراتيالحظجاالطالب،فمجمجداإلظجارها
العربية،واآلخر،ال لزيادةاْلدواتوالصحفتقييمالطالباللغة .،كماظجرتيفاحللولالوجدانيةواملعرفيةواحلركيةاملواقفبّد

(.صهندوقالتحليليالانظرإىل)
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حتليلاحملتوىكتابالتعليمييفالبابالرابع:0اجلدول

للغةالعربيةحتليلالكتابدروسا

"4101هنججالدراسياملضوءدروساللغةالعربّيةعلى"كتاب:املوضوع

العاشر:فصل

مدرسةالثانويةاحلكومية:مستوى

(هوايةالطالبواملعرض)البابالرابعة:املادة

مكّونات
الوصفللكتابالكتاب

التصفيات
احللولاحلّجة

جّيدمقبولضعيف
 العلمي يكله .أ



01 

 

املوضوعمهناسبة
بكفاءة
اْلساسية

هوايةالطالب:املادة
واملعرض

كفاءة:كفاءةاْلساسية
إىلكفاءة(0.0)اْلساسية
توجديف(2.0)اْلساسية

الكتابالتعليمي،صفحة
01-00

 مهناسبةبالهنّص، املوضوع
توجدفيجاأساساملدخل

املالحظة،التساؤل،:العلمي
التجربة،واالتصال،املهنطق
(01-04:صفحة)

مالزمة
استخدامجايف
التعلم

ترتيباملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية
واملهنججيةالعلمية

ههناكمخسةأقساممرتبةيف
:املادة،وهي

 االستماع .1
 واراحل .2
 الرتكيب .3
 القراءة .4
الكتابة .5

 ،توجدفيجاعهناصراللغة
،لكنوأيضامبجارةاْلربعة

اْلحسنتقعالرتكيبيف
آخرالرتتيب،ْلنهلي من
مجارةاللغويّةلكهنهعهنصرمن

(03:صفحة)عهناصراللغة

يكملاملدرس
علىاملادة،ويبدل
املدّرسعنترتيب

:املادة،وهي
 االستماع .1
 احلوار .2
 القراءة .3



00 

 

 الكتابة .4
الرتكيب .5

مكوناتالتقييم
مهناسبةبالتقييم

قياحلقي

هويتكّونتقييماحلقيقي
الوجدانيةقفاعلىتقييماملو

واملعرفيةواحلركية

 كتابإرشادالمايف
اْلدواتوالصحفالطالب
واقفالوجدانيةتقييماملعن

يةواحلركيةواملعرف

لىزيادةع
اْلدوات

والصحفتقييم
املواقفالوجدانية

واحلركيةواملعرفة
 شرح المادة .ب

مةيفاملقدّ
البابيدفععلى
الطالبللتعّلم

إرشادبكتاالوجديف
الطالبعنالصوراهلواية

:صفحة)قدمةالبابامليف
04)

 مهناسبةبنيالصورواملواد
(04:صفحة)

علىيرجي
املدرسأنيزيد
الهنصأوالصور
اْلخرى

كفايةاملادة
مهناسبةبكفاءة

-01:صفحة)موجودة
04)

 تهناسباملادةبكفاءة
اْلساسيةمنحيثاحملتوى

زيادةعلىاملواد
والعباراتاليت
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ملمجاومدفعا(04-01:صفحة)اْلساسية
لرغبةالطالبيف
اللغةالعربية

تسجلنشاط
الكتايببأساس

دخلالعلميامل

استخدمتأنشطةالكتاب
علىاملدخلالعلمي

 ههناكتوجدعمليةالتعليم:
،التساؤل،املهنطقاملالحظة،

التجربة،واالتصال

تخدامجايفاس
عمليةالتعلم

 التعّلم نتيجةالتقييم عملية و  .ج
كتابإرشاداللي يفةيتقييماملعرف

اْلدواتوالصحفالطالب
ةيتقييماملعرفعن

 تظجراْلدواتوالصحف
جّدايفةمجمّيتقييماملعرف

كتابإرشادالطالبال

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
انظرإىل.ةياملعرف
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي
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عام4101
4102/4100

قفاتقييماملو
الوجدانية

كتابإرشاداللي يف
اْلدواتوالصحفالطالب
الوجدانيةقفاتقييماملوعن

 تظجراْلدواتوالصحف
مجمّالوجدانيةقفاتقييماملو
كتابإرشادالايفجدّ

الطالب

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
قفااملو
انظر.الوجدانية
كتابالإىل

تدريباملدرسني
يفتهنفيذاملهنجج

4101الدراسي
عام
4102/4100

زيادتهبالهنّصظجراْلدواتوالصحفت كتابإرشاداللي يفركيةتقييماحل
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والصحفاْلدواتالطالب
تقييماحلركيةعن

جّدايفمجمّحلركيةتقييما
كتابإرشادالطالبال

اْلخرى،وزيادة
علىاْلدوات
والصحفتقييم

انظرإىل.احلركية
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101
4102/4100

تطبيقجايفعمليةةواجملتمعيةالوظيفةالفردي الوظيفاتللطالبالوظيفات
علمالت
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قرتاحاتعننتيجةحتليلالكتابالتعليميوصفاال
يفالباب"4101هنججالدراسياملدروساللغةالعربيةإلرشادالطالبعلىاملدخلالعلميب"كتابالتعليميالعلىالعموم،كان

يفجمالاهليكلالعلمي،ال:،مهنجاوهيتتعّلقباملواداتصالحضعيفيفجمالمتحّدد،ْلّنههناكاْلشياءمجّمةحتتاجإىلاإلالرابع
والرتكيب والكتابة، والقراءة، واحلوار، االستماع، وهي لرتتيباملادة بّد ملجمة، اليت والعباراتاْلخرى الصور على زيادة وأيضا
فالوجدانيةواملعرفيةاملواقبّدلزيادةاْلدواتوالصحفتقييمومدفعةومهناسبةللطالبلكيحيبالطالباللغةالعربية،واآلخر،ال

(.صهندوقالتحليليالانظرإىل.)،كماظجرتيفاحللولواحلركية
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احملتوىكتابالتعليمييفالباباخلام حتليل:3اجلدول

حتليلالكتابدروساللغةالعربية

"4101هنججالدراسياملضوءدروساللغةالعربّيةعلى"كتاب:املوضوع

العاشر:فصل

مدرسةالثانويةاحلكومية:مستوى

(املجهنةواحلياة)الباباخلام :املادة

مكّونات
الوصفللكتابالكتاب

التصفيات
احللولاحلّجة

جّيدمقبولضعيف
 العلمي هيكل .أ 
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املوضوعمهناسبة
بكفاءة
اْلساسية

املجهنةواحلياة:املادة
كفاءة:كفاءةاْلساسية

إىلكفاءة(0.0)اْلساسية
توجديف(2.0)اْلساسية

الكتابالتعليمي،صفحة
02-00

 مهناسبةبالهنّص، املوضوع
توجدفيجاأساساملدخل

املالحظة،التساؤل،:العلمي
التجربة،واالتصال،املهنطق
(32-02:صفحة)

مالزمة
استخدامجايف

مالتعل

ترتيباملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية

ججيةالعلميةواملهن

ههناكمخسةأقساممرتبةيف
:املادة،وهي

 االستماع .1
 احلوار .2
 الرتكيب .3
 القراءة .4
الكتابة .5

 ،توجدفيجاعهناصراللغة
وأيضامبجارةاْلربعة،لكن
اْلحسنتقعالرتكيبيف
آخرالرتتيب،ْلنهلي من
مجارةاللغويّةلكهنهعهنصرمن

(02:صفحة)عهناصراللغة

يكملاملدرس
علىاملادة،ويبدل
املدّرسعنترتيب

:املادة،وهي
 االستماع .1
 احلوار .2
 القراءة .3
 الكتابة .4
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الرتكيب .5

مكوناتالتقييم
مهناسبةبالتقييم
احلقيقي

هويتكّونتقييماحلقيقي
اقفالوجدانيةعلىتقييماملو
ركيةةواحليواملعرف

 مايفالكتابإرشاد
والصحفاْلدواتالطالب

تقييماملواقفالوجدانية
واملعرفيةواحلركية

علىزيادة
اْلدوات

والصحفتقييم
املواقفالوجدانية

عرفيةواحلركيةوامل
 شرح المادة .ب 

املقّدمةيف
البابيدفععلى
الطالبللتعّلم

إرشادبوجديفالكتا
قدمةاملالطالبالصوريف

(02:صفحة)الباب

 مهناسبةبنيالصورواملواد
(02:صفحة)

يرجيعلى
املدرسأنيزيد
الهنصأوالصور
اْلخرى

كفايةاملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية

-02:صفحة)موجودة
32)

 تهناسباملادةبكفاءة
اْلساسيةمنحيثاحملتوى

(32-02صفحة)

زيادةعلىاملواد
والعباراتاليت
ملمجاومدفعا
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ةالطالبيفلرغب
اللغةالعربية

تسجلنشاط
الكتايببأساس

دخلالعلميامل

استخدمتأنشطةالكتاب
علىاملدخلالعلمي

 مههناكتوجدعمليةالتعل:
،املالحظة،التساؤل،املهنطق
التجربة،واالتصال

تخدامجايفاس
عمليةالتعلم

 التعّلم نتيجةالتقييم عملية و  .ج 
كتابإرشادال يفليةيتقييماملعرف

اْلدواتوالصحفالطالب
ةيتقييماملعرفعن

 حفتظجراْلدواتوالص
تقييماملعرفةمجّمجّدايف

كتابإرشادالطالبال

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
انظرإىل.ةياملعرف
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101



31 

 

4102/4100

كتابإرشاداللي يفوقفتقييمامل
اْلدواتوالصحفالطالب
الوجدانيةقفاتقييماملوعن

 صحفتظجراْلدواتوال
مجّمالوجدانيةقفاتقييماملو
كتابإرشادالجّدايف

الطالب

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
قفااملو
انظر.الوجدانية
كتابالإىل

تدريباملدرسني
يفتهنفيذاملهنجج

4101راسيالد
عام
4102/4100

كتابإرشاداللي يفركيةتقييماحل
اْلدواتوالصحفالطالب

 حفتظجراْلدواتوالص
مجّمجّدايفتقييماحلركية

زيادتهبالهنّص
اْلخرى،وزيادة
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علىاْلدواتكتابإرشادالطالبالتقييماحلركية
والصحفتقييم

انظرإىل.احلركية
كتابتدريبال
درسنييفتهنفيذامل

املهنججالدراسي
عام4101
4102/4100

تطبيقجايفعمليةةواجملتمعيةالوظيفةالفردي الوظيفاتللطالبالوظيفات
التعلم
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قرتاحاتعننتيجةحتليلالكتابالتعليميوصفاال
يفالباب"4101هنججالدراسيامللعلميبدروساللغةالعربيةإلرشادالطالبعلىاملدخلا"كتابالتعليميالعلىالعموم،كان

يفجمالاهليكلالعلمي،:وهيتتعّلقباملواد،مهنجااتصالحضعيفيفجمالمتحّدد،ْلّنههناكاْلشياءمجّمةحتتاجإىلاإلام اخل
زيادةعلىالصورواال لرتتيباملادةوهياالستماع،واحلوار،والقراءة،والكتابة،والرتكيب،وأيضا لعباراتاْلخرىاليتملجمةبّد

املواقفالوجدانيةواملعرفيةبّدلزيادةاْلدواتوالصحفتقييمومدفعةومهناسبةللطالبلكيحيبالطالباللغةالعربية،واآلخر،ال
(.صهندوقالتحليليالانظرإىل.)،كماظجرتيفاحللولواحلركية
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البابالسادسحتليلاحملتوىكتابالتعليمييف:01اجلدول

حتليلالكتابدروساللغةالعربية

"4101هنججالدراسياملضوءدروساللغةالعربّيةعلى"كتاب:املوضوع

العاشر:فصل

مدرسةالثانويةاحلكومية:مستوى

(املجهنةوالهنظام)البابالسادس:املادة

مكّونات
الوصفللكتابالكتاب

التصفيات
احللولاحلّجة

جّيدمقبولضعيف
 العلمي هيكل .أ 
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املوضوعمهناسبة
بكفاءة
اْلساسية

املجهنةوالهنظام:املادة
كفاءة:كفاءةاْلساسية

إىلكفاءة(0.0)اْلساسية
توجديف(2.0)اْلساسية

الكتابالتعليمي،صفحة
30-32

 مهناسبةبالهنّص، املوضوع
توجدفيجاأساساملدخل

ظة،التساؤل،املالح:العلمي
التجربة،واالتصال،املهنطق
(013-32:صفحة)

مالزمة
استخدامجايف
التعلم

ترتيباملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية
واملهنججيةالعلمية

ههناكمخسةأقساممرتبةيف
:املادة،وهي

 االستماع .1
 الرتكيب .2
 القراءة .3
 الكتابة .4

توجدفيجاعهناصراللغة،
للغوية،بلوأيضامبجارةا

 مجارةالكالممجمجدايف
كتابالتعليمي،ْلهناأحد

جارةاللغويةاْلربعة،غريامل
.بيهنجمعلىالتفريقجاز

البّدلزيادةمجارة
(احلوار)الكالم

يفهذاالباب
يكملاملدرسو

علىاملادة،ويبدل
نترتيباملدّرسع
:املادة،وهي

 االستماع .1
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يفهذاالبابمجارةلي 
.كماقبلجا(احلوار)الكالم

 احلوار .2
 القراءة .3
 الكتابة .4
الرتكيب .5

مكوناتالتقييم
مهناسبةبالتقييم
احلقيقي

هويتكّونتقييماحلقيقي
اقفالوجدانيةعلىتقييماملو
يةواحلركيةواملعرف

  يفالكتابإرشادلي
الطالباْلدواتوالصحف

ةالوجدانيقفاتقييماملو
ركيةةواحليواملعرف

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
اقفالوجدانيةاملو

ركيةةواحليواملعرف
 شرح المادة .ب 

املقّدمةيف
البابيدفععلى
الطالبللتعّلم

إرشادبكتاالوجديف
قدمةاملالطالبالصوريف

(30:صفحة)الباب

 مهناسبةبنيالصورواملواد
(30:صفحة)

علىيرجي
املدرسأنيزيد
الهنصأوالصور
اْلخرى
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كفايةاملادة
مهناسبةبكفاءة
اْلساسية

احلوارمجّمجدايفالكتاب احلواريفهذاالبابلي 
التعليمي،ْلنهأحداملجارة

اللغويةاْلربعة

زيادةاحلواريف
هذاالبابوزيادة
املوادوالعبارات
اليتملمجا
ومدفعالرغبة

طالبيفاللغةال
العربية

تسجلنشاط
الكتايببأساس

دخلالعلميامل

استخدمتأنشطةالكتاب
علىاملدخلالعلمي

 ههناكتوجدعمليةالتعليم:
،املالحظة،التساؤل،املهنطق
التجربة،واالتصال

تخدامجايفاس
عمليةالتعلم

 التعّلم نتيجةالتقييم عملية و  .ج 
كتابإرشاداللي يفةيتقييماملعرف

اْلدواتوالصحفالطالب
ةيتقييماملعرفعن

 تظجراْلدواتوالصحف
جّمجّدايفتقييماملعرفةم

كتابإرشادالطالبال

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
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انظرإىل.ةياملعرف
كتابتدريبال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101
4102/4100

قفاتقييماملو
الوجدانية

كتابإرشاداللي يف
اْلدواتوالصحفالطالب
الوجدانيةقفاتقييماملوعن

 صحفتظجراْلدواتوال
مجّمالوجدانيةقفاتقييماملو
كتابإرشادالجّدايف

الطالب

زيادةعلى
اْلدوات

والصحفتقييم
قفااملو
انظر.الوجدانية
كتابالإىل

تدريباملدرسني
هنججيفتهنفيذامل
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4101الدراسي
عام
4102/4100

كتابإرشاداللي يفركيةتقييماحل
اْلدواتوالصحفالطالب
تقييماحلركيةعن

 حفتظجراْلدواتوالص
مجّمجّدايفتقييماحلركية

كتابإرشادالطالبال

زيادتهبالهنّص
اْلخرى،وزيادة
علىاْلدوات
والصحفتقييم

انظرإىل.احلركية
بتدريبكتاال

املدرسنييفتهنفيذ
املهنججالدراسي

عام4101
4102/4100
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تطبيقجايفعمليةةواجملتمعيةالوظيفةالفردي الوظيفاتللطالبالوظيفات
التعلم

قرتاحاتعننتيجةحتليلالكتابالتعليميوصفاال
يفالباب"4101لىاملدخلالعلميمبهنججالدراسيدروساللغةالعربيةإلرشادالطالبع"كتابالتعليميالعلىالعموم،كان

يفجمالاهليكلالعلمي،:وهيتتعّلقباملواد،مهنجااتصالحضعيفيفجمالمتحّدد،ْلّنههناكاْلشياءمجّمةحتتاجإىلاإلسادسال
الكالم والكالو(احلوار)لزيادةمجارة والقراءة، لرتتيباملادةوهياالستماع،واحلوار، علىالصوربّد زيادة وأيضا والرتكيب، تابة،

بّدلزيادةاْلدواتوالصحفوالعباراتاْلخرىاليتملجمةومدفعةومهناسبةللطالبلكيحيبالطالباللغةالعربية،واآلخر،ال
(.انظرإىلصهندوقالتحليلي.)،كماظجرتيفاحللولاملواقفالوجدانيةواملعرفيةواحلركيةتقييم
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 في الكتاب المضمون من حيث الوجدانية والمعرفية والحركية .ب 

 املضمونمنحيثالوجدانية .1
ملتعلقةباملضمونمنحيثالوجدانيةيفعرضالبياناتعهندالباحثةاملضمونا

:الكتابالتعليمي،مايلي
 الطاعةيفالعبادة .أ

فص البحثوالتفتيشصفحة عن الباحثة أنمالحظة بالدقةبعد فحة
:يفهذاالكتاب،ّتدالباحثةالهنصاليتتتعّلقبالطاعةيفالعبادة،وهي

ع،اللجّمإينأعوذبكمناللجّمإينأعوذبكمنعلماليهنف:اجلملة (1)
الصفحة)قلبالخيشع اجلملتعّلم(.3:يفالباباْلول، فجذه

.عنالدعاء،والدعاءبعضمنالعبادات
ومهنجامسجدنصّليفيهمجاعة،مهنجاقاعةاالجتماع،جنتمع:اجلملة (2)

فيجايفاحلفلبذكريمولدالرسولواحلفلبهنزولالقرآنوغريذلك
فجذهاجلملتعّلم(.42:الصفحة:يفالبابالثاين)تمناملهناسبا

 .للطاعةيفالعبادة
مّثنصلياملغربيفاملسجدمجاعة،مّثنقرأالقرآنمعأسريت:اجلملة (3)

أصّليالصب يفالبيتمجاعة،،(10:يفالبابالثالث،الصفحة)
العشاء،هلتصّليالعشاءيفاملسجد؟ القرآنبعدصالة يف)نقرأ

يف)،يصّلونيفمسجدالسكنمجاعة(13الصفحة:البابالثالث
 .فجذهاجلملتعّلمللطاعةيفالعبادة.(21:البابالثالث،الصفحة
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:اجلملة (4) العقيدةتعاونوا إىل القرآن يدعوا ةالتقوى، الرّب على
.الصحيحة،نقومبصالةالعشاءيفمجاعة،هميصربونعلىاْلذى

 (21:رابع،الصفحةيفالبابال)
صريفمصّلىاملدرسةمّثأتعّشيالداخلية،أصليأصّليالع:اجلملة (5)

 املغرب مّث العصر مّث الصفحة)الظجر اخلام ، الباب يف :00.)
 .فجذهاجلملتعّلمللطاعةيفالعبادة

اجلملة (6) : امليعاد يف املدرسة إىل السادس،)ويصّلون الباب يف
 .ذهاجلملتعّلمللطاعةيفالعبادةفج(.011:الصفحة

 الشكرعلىنعمةاهلل .ب
بالدقة فصفحة البحثوالتفتيشصفحة عن الباحثة أنمالحظة بعد

:يفهذاالكتاب،ّتدالباحثةالهنصاليتتتعّلقبالشكرعلىنعمةاهلل،وهي
(1)  هلل واحلمد الصفحة)خبري اْلوىل، الباب يف :0) شكرًا يف)،

 ،(0:وىل،الصفحةالباباْل
علىمساعدتك،احلمدهللَلإبهنكممشكلةإىل!طّيب (2) شكرا

هوطالبنشيطيفالفصل جزاكماهللعلىمعلوماتكاليوم ،
الصفحة) الثاين، الباب يف :44 على(. تدّل اجلمل فجذه

 .الشكربهنعماهلل
 الّصدق .ج

حةبالدقةيفهذابعدأنمالحظةالباحثةعنالبحثوالتفتيشصفحةفصف
:الكتاب،ّتدالباحثةالهنصاليتتتعّلقبالصدق،وهي
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(1)  الصحيحة العقيدة إىل القرآن يدعو باهلل، الرابع،)نومن الباب يف
 (21:الصفحة

 (01:يفالباباخلام ،الصفحة)نعمكالمكصحي  (2)
 اْلدب .د

فص عنالبحثوالتفتيشصفحة الباحثة بعدأنمالحظة فحة يفهذابالدقة
 :الكتاب،ّتدالباحثةالهنصاليتتتعّلقباْلدب،وهي

(1)  االستماع على الصفحة)نتدرب الثاين، الباب يف يا(00: تفّضل ،
سّيدي ! أرافقك عفًوا التدري ، هيئة ديوان ال)إىل الباب ثاين،يف
 .فجذهاجلملتدّلعلىاْلدب.(44:الصفحة

الطعام (2) إعداد على الصفحة)أساعد الثالث، الباب يف هو(14:  ،
 (21:يفالبابالثالث،الصفحة)يساعدوالدهيفالعمل

(3)  الكرمية باْلخالق نتخلق أن عليهنا جيب ْلسريت، الرسالة يف)أكتب
يفالبابالرابع،)،هميصربونعلىاْلذى(24:البابالرابع،الصفحة

الصفحة ه(21: كثريون أصدقاء سليمان عهند الرسائل، يكتب و
إليجم جاوىويرسلجا يف أصدقاءه سليمان سيزور العطلة أيام ويف

 (20:رابع،الصفحةيفالبابال)الوسطى
أنحيافظواعلىأمناملدرسةونظافهنجا،أنيلتمزوامبواعيدالعملاملعمول (4)

هبايفاملدرسة،أناليعاملبعضجمبعضامعاملةختالفتعاليماإلسالم
 (010:البابالسادس،الصفحةيف)
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 املضمونمنحيثاملعرفية .2
يف حيثاملعرفية من باملضمون املتعلقة املضمون الباحثة عرضالبياناتعهند

:الكتابالتعليمي،مايلي
 السوالمهناسبةباملوشرات .أ

لبحثوالتفتيشصفحةفصفحةبالدقةيفبعدأنمالحظةالباحثةعنا
أّنكّلالسوال:،وهيهناسبتجاهذاالكتاب،ّتدالباحثةالهنصاليتتتعّلقمب

الكتابمهناسبةباملوشراتكماأهناتوجدالتدريباتيفكلاملجارة .يفهذا
بالبياناتالشخصية، الذييتعلق املوشراتاْلوىلهيتطبيقاحلوار مثل،

مامسك؟،ماعهنوانبيتك؟:يعّنالتدريباتعلىاحلوارهيوأحدالسوال
 ..إخل(0:يفالباباْلوىل،الصفحة)
 املوادالتعليميةمهناسبةبالكفاءة .ب

بعدأنمالحظةالباحثةعنالبحثوالتفتيشصفحةفصفحةبالدقةيف
التعليمية املواد مبهناسبتجا تتعّلق اليت الهنص الباحثة ّتد الكتاب، هذا

وهيب الكفاءة، أهنا: كما بالكفاءة الكتابمهناسبة هذا يف املادة كل أن
 احلوارتوجد التدريباتعلى يعّن املثال وأحد التدريبات، إىل: حيضر من

هذهاملدرسة؟عّميبحثالضيفيفهذهاملدرسة؟اذكربعضاملرافقالعامة
)يفاملدرسة الصفحة! البابالثاين، يف :41 إخل( مهناسبةذلكالس.. وال

 .بالهنصفيهالكتاب
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 شرحالسوالباْلقصرواملدمجواْلوض  .ج
بعدأنمالحظةالباحثةعنالبحثوالتفتيشصفحةفصفحةبالدقةيف
هذاالكتاب،ّتدالباحثةالهنصاليتتتعّلقبالشرحالسوالباْلقصرواملدمج

وهي واْلوض  بالكفاء: مهناسبة الكتاب هذا يف املادة كل أهناأن كما ة
هلتغسليف:علىالقراءةالتدريبات،وأحداملثاليعّنالتدريباتفيهتوجد

 املسجد؟ يف العشاء تصّلي وهل الغداء؟ تهناول أين الباب)احلّمام؟ يف
الصفحة الثالث، :13 إخل( وهو.. القراءة بالهنص مهناسبة السوال وهذا

 .اْلقصرواملدمجواْلوض 
 سبةبالقواعداللغةاملستخدمةمهنا .د

بعدأنمالحظةالباحثةعنالبحثوالتفتيشصفحةفصفحةبالدقةيف
اللغةعلى االستخدام الهنصاليتتتعّلقباملهناسبة الكتاب،ّتدالباحثة هذا

وهي القواعد، أهنا: كما بالقواعد الكتابمهناسبة يفهذا السوال كل أن
لترسمفاطمةاملباين؟توجدالتدريبعلىاالستماع،وأحدالسواليعّنه

،فاطمة(ترسم)،فعلمضارع(هل)وذلكالسواليتضّمنعلىاالستفجامية
 .وهذاالسوالمهناسبةبالقواعدالصحي (.مفعولبه)،املباين(فاعل)

 املضمونمنحيثاحلركية .3
امل الباحثة يفعرضالبياناتعهند حيثاحلركية من باملضمون املتعلقة ضمون

:الكتابالتعليمي،مايلي
 اخلطواتاإلجراءات .أ
 اإلجراءاتاليتتقيمجاالتكاملوالدقة .ب
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 احتياجإىلكفاءةاخلصائصلالنتجاءالوظيفات .ج
 أقلالكفاءةاليتتقيمجا .د

بالدقةيفهذابعدأنمالحظةالباحثةعنالبحثوالتفتيشصفحةفصفحة
 أّن الباحثة ّتد كلّالكتاب، التعّلم عملية يف الهنقاط لتحقيقجا بّد ملعرفةال ه

 .القيمة
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

هياحدىاللغ العربية العجداتالسامية،اللغة العربالقدمية اْلّمة لغة وهي

املهنسوبةإليجايفالطرفالغريبمنأسيا الشائعةالذكراليتتسكناجلزيرة ظجورهذا.

وتلكيوثرإىلمجيعاملدارس.جحتتسياسةمناحلكومةعنتكميلاملهنججاجلديداملهنج

.باهلدفأنحيصلالتعليم.4101يفإندونيسياخصوصااملستخدمةاملهنججالدراسي

احملطوطة الغرض حسب على اْلربعة،. اْلساسية الكفاءة الدراسي للمهنجج

هذهكلجامشتملعلىالدروساملسرور.الروحاين،واالجتماعي،واملعريف،واحلركي:يعّن

.واجلذابةواملدافعةوالتفاعليةلدىالتالميذملعيارالتعليم

ججالذيمييلإىلالكفاءةالشموليةمتكونعلىهواملهن4101مهنججالدراسي

جمالاملعرفيةوالوجدانيةوالهنف احلركيةاليتمتكهنجممناالتصالباللغةالعربيةخصوصا،

وكذلكيهنتجهذااملهنججعلىالتالميذاجملدادنية.ْلنبعضاجملالاملتفرقةبعادهتماليومية

.واملهنتجيةمطابقاهبذاالزمان

ْلنللتالميذفرصةلإلكتشافاآلراءما.لتعليمدورالتالميذيفالفصلقّدمهذاا

يفذههنه املقّدمة. التدري من خبطة مطابقا البّد التعليم عملية عهند املعّلم دور وأما
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واالختتام والتطبيق . الدراسي باملهنجج التعليم بّد4101وعملية ال املستوى جلميع

واتمشتملةعلىاملالحظةوالتساؤلواملهنطقوالتجربةواخلط.باستخداماملدخلاملعريف

.وعلىاملعّلمتطبيقهذهاخلطواتبصفةمعريفية.واالتصال

إجراءعمليةالتعليمهومنتطبيقخطةالتدري الذيبتمتهنظيمهيفاْلنشطة

مجيععمليةالتعليمعموماجيبأنيصفّتربةالتالميذ.مقدمة،واْلساسية،واالختتام

:أماتفسريخطواتعمليةالتعليمكمايلي.يفحتقيقأساسيةالعهناصراخلمسة

 اْلنشطةاملقدمة .1

:هذهاملقدمةتتكونعلى

عملية - يف للمشاركة التالميذ إعداد هبدف التوجيه يتّم أن ميكن

.بشرحأغراضالتعّلمأوالكفاءاتاْلساسيةأرادتحتقيقجا.التعليم

سئلةمناللقاءاملاضياليتتتعّلقباملعرفةالسابقةأوميكنبإعطاءاْل

 .هلذهاملادةالدراسية

الدافعوهوإعطاءالتالميذدافعالتعلماملهناسبةللسياقوتطبيقاتيف -

 .احلياةاليومية
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 أنشطةالتطبيقة .2

وهيمنعمليةالتعليملتحقيقاهلدفالذييشريإىلاملجارةاْلساسية

بالتفاعلية واجلذابةيتّم اْلساسية. بالكفاءة املعريف مبدخله املهنججمشجور هذا

واحلركي ومعريف واجتماعي الروحاين على  حتتوي باملدخل. التعليم وأغراض

بعضلرت يفاملعريف التالميذ كفاءة ولتكوين املثقف، التفكري على التالميذ قية

التعليمعل واخرتعالتالميذحالة مهنظما، التعليمحتليلاملشكلة بأن ىاحتياجه

العلمية، املقالة لكتابة خصوصا اآلراء ابداع يف التالميذ ولتدريب له، مجّم

 .ولتطويرشخصيةالتالميذ

إىلعمليةحثاملعرفةوفيمايتعّلقباملوادالتعليميةمنويوكدهذااملهنجج

علىخاللجمموعةمتهنوعةمناْلنشطةوهيالعهناصراْلساسيةاحلمسةتتكون

.املالحظ،والساؤل،واملهنطق،والتجربة،واالتصال

 املالحظة .أ

مواقفحقيقية سياق وثيقا ارتباطا يرتبط التعليم أن املالحظة تقصد

واجتجتجايفاحلياةاليوميةاليتميكنأنيتّمذلكمنخاللاْلنشطةيعّن



013 

 

خبصائصالك وفقا يهناسبجا والقراءة، واالستماع، اليتحثاملعلومات، فاءة

.يتعنّيحتقيقجالدىالتالميذ

 التساؤل .ب

توديجاحيثميكنللتالميذبهناءاملعرفةيفالواقع،املفاهيمية،واإلجرائية،

املعريفية التفكري على والهنطرية القانون بشأن التالميذ. فأن وبالتايل،

هنقشة،ميكنعمليةإعطاءاْلسئلةمنخاللامل.لديجممجاراتالتفكريالعليا

.أوالعملاجلماعي،أواملهناقشاتيفالفصول

 املهنطق .ج

جبمعاملعلوماتأوأشياءمفيدةيفحماولةلزيادةمعرفةالتالميذيفتهنمية

والتواصل مجاراتاإلبداع ومراقبة. القراءة خالل ذلكمن يتم أن وميكن

البيان املعلومات على واحلصول معيهنة، أشياء أو أحداث أو اتأنشطة

.العلمية،ويعرضالهنتائجيفالكتابة،عنطريقالفمأوالصورة

 التجربة .د

وميكنأنيتمالتالميذمشاركةمنخاللاْلنشطةاملختلفةتشملعلى

.حتليلالبياناتأوتصهنيفجاأوختليصجاوتقديرها
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 االتصال .ه

وماتهيوسيلةلتحقيقنتائجيفشكلاللفظيةاملفاهيموالكتابةوالرس

البيانية الرسوة أو البيانية، والرسوم املخططات حيث. الهنشاط هذا ويتّم

وتطبيقجا واملجارات التواصالملعرفة على يستطيعون التالميذ طريقة. على

 .إبداعاتالتالميذمنخاللالقاريرأوالوظائف

 أنشطةاإلختتام .3

تلكامل التالميذخالصة املدرسمع يوّكد الفرصة، ادةيفهذه ويعقد.

املتابعة وختطيطأنشطة يفالتعليم، باالستمرار القيام اليتمتهبا يفالتقومي

على سواء الوظيفة وتقدمي اإلضافية، التعليم أو العالجي التعلم شكل

خطة إيصال واْلخري التالميذ لدراسة وفقا اجملتمع أو الفردي مستوى

.التدري يفلقائهالقادمإىلالتالميذ

باستخدام4101منوذجالتعلميفتطبيقالتعليمباملهنججالدراسيوأما

،أوالتعّلممنوذجاالكتشايف(التعّلمعلىأساسالتحقيق)حتقيقمنوذجالتعلم

اال) أساس على املشاريع،(شافنكالتعلم أساس على التعليم ومنوذج ،

املشاكل حل أساس على التعلم ومنوذج للهنموذجاحملدد. اختيار وفقاأما

 واالجتماعي)للمهنجج على(الروحّن تركز واملجاراتاليت املعرفة، وممارسة ،
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معني املتعّلمنيلتحقيقالكفاءة االمتثالللتجربة فإن. إىلذلك، باإلضافة

املواد أو اْلساسية إىلخصائصكفاءة بالهنظر أيضا التعليم منوذج اختيار

.التعليميةأوخطةالتدري 
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 سادسالالفصل 

 البحث واالقتراحات نتائجملّخص 

 البحث نتائجملّخص  .أ 

ا أوراق من الهنتائج الوصفوحتليل على املرتبطاستهنادا املهناسبلعمل

 :هباميكنأنختلصالباحثةإىلبأسئلةهذاالبحث

 دروس اللغة العربيةكتاب ال تصميم .1

 الكتاب هذا يف الباحثة الوجدت وهي الرئيسية الكفاءةكفاءة

بابوهوتاْلساسيةواملوّشرات قعيفأولواْلهدافالتعليميةيفكّل

الكتابمنسّتةأبواب،ويفكّلبابتكّونهذاوي.البابقبلاملفردات

الباب يف إال والكتابة، والقراءة، والرتكيب، واحلوار، االستماع، جند

الكتابمهناسبةباملدخل.السادسلي فيهاحلواركباباآلخرين وهذا

،ولكنضعيفيفجمالمتحّددكماالهنتائجيفالعلميمنحيثاحملتوى

.حتليلجابعدهذا

إو هذا جمالكتالّن من التعّلم عملية يف ابضعيفالستخدامجا

:،مهنجااتصالحْلّنههناكاْلشياءمجّمةحتتاجإىلاإل.متحّدد
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االستماع،احلوار،الرتكيب،)واملاّدةغريمرتّبةيفكّلباب:هيكلالعلمي .أ

والكتابة والقراءة،وال(والقراءة، واحلوار، االستماع، وهي لرتتيباملادة بّد

والرتكيب .والكتابة، وأيضا يف احلوار ههناك علىاللي  السادس، باب

احلواريف منبابالسادسْلنهمجميفالتعليموهوأحدالاملدّرسلزيادة

 .املجاراتاللغويةاْلربعة

 .ب املادة شرح : وجدتاليف باملادةالباحثةباباْلّول مهناسبة غري ،الصور

لتبديلالصورفلذلكال باملادةبّد املهناسبة علىالصوروالعباراتو، زيادة

اللغة الطالب حيب لكي للطالب ومهناسبة ومدفعة ملجمة اليت اْلخرى

 .العربية

والصحفكتابإرشادالطالباْلدواتاللي يف:تقييمعمليةوالهنتيجة .ج

واحلركية واملعرفية الوجدانية املواقف تقييم اْلدواتالف.عن لزيادة بّد

مجّمتلكاْلدواتْلنّ.تقييماملواقفالوجدانيةواملعرفيةواحلركيةالصحفو

 .للطالب
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 كية في الكتابالمضمون من حيث الوجدانية والمعرفية والحر  .2

 املضمونمنحيثالوجدانية .أ 

عرضالبياناتعهندالباحثةاملضموناملتعلقةباملضمونمنحيثالوجدانية
:مايلييفالكتابالتعليمي،

 الطاعةيفالعبادة .0
 الشكرعلىنعماهلل .4
 الصدق .1
 اْلدب .2

 املضمونمنحيثاملعرفية .ب
عرضالبياناتعهندالباحثةاملضموناملتعلقةباملضمونمنحيثاملعرفيةيف

:الكتابالتعليمي،مايلي
 السوالمهناسبةباملوشرات .1
 املوادالتعليميةمهناسبةبالكفاءة .2
 شرحالسوالباْلقصرواملدمجواْلوض  .3
 اللغةاملستخدمةمهناسبةبالقواعد .4

 املضمونمنحيثاحلركية .ج
عرضالبياناتعهندالباحثةاملضموناملتعلقةباملضمونمنحيثاحلركيةيف

:الكتابالتعليمي،مايلي
 .اخلطواتاإلجراءات .1
 .التكاملوالدقةاإلجراءاتاليتتقيمجا .2
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 .احتياجإىلكفاءةاخلصائصلالنتجاءالوظيفات .3
.أقلالكفاءةاليتتقيمجا .4

 االقتراحات .ب 

:بعداجراءاتهذاالبحث،قدمتالباحثةاملقرتحاتاآلتية

العربيةكاتبالكتاب،يرجيللكاتبالكتابإرشادالطالبدروساللغة .1

ب العلمي املدخل املعلى الدراسي املدرسة4101هنجج يف للصفالعاشر

الكتابو أنيجتّماهتماماجّيداالثانويةأنيصل اخلطيئةاملوجودةيفهذا

 .التعلميفهيكلالكتاب،وشرحاملادة،وتقييمعمليةوالهنتيجة

ترقيةكفائتجميفجمالمدّرسوناللغةالعربية،يرجيمنمدّرسياللغةالعربية .2

إن يصلحوه وأن التعليمي كتاب يف املوجودة اخلطيئة يعرفوا لكي التعليم

 .يعّلموه

البحث .3 هذا بإكمال يقوم أن التايل الباحث من يرجي التايل، الباحث

.اجلامعي،رجاءيأنيكونهذاالبحثنافعا
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