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 شكر وتِدير
احلمد هلل الذي أنعم  احلمد لّله رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين. 

على العباد فصب املاء صبا، وشق األرض شقا، ورزقهم خريات، وأطعمهم فاكهة وأبا، 
وال حتصى، وأشهد أنال إله أال اهلل وحده  أمحده سبحانه وأشكره على نعامه اليت ال تعّدة

 املال حبا مجا، أما بعد. ال شريك له القائل وحتبون

ه وعظيم عطائه متت كتابة هذا فله احلمد والثناء على جزيل نعممحدا وشكرا لّله   
 2013حتليل الكتاب الدراسي"دروس اللغة العربية" باملنهج البحث اجلامعي مبوضوع " 

ر . وتقدمت الباحثة أمجل الشكللفصل الثاين يف مدرسة حممدية الواحدة املتوسطة ماالنج
والتقدير إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث إىل خري الوجود ومل يبخلوا 

 أحدهم بشيء طلبت، وهم:
، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم ريستفضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاج .1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
علوم الرتبية والتعليم ستري، عميد كلية دكتور احلاج أغوس ميمون املاجفضيلة ال .2

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ستري، رئيسة قسم التعليم اللغة العربية مملوءة احلسنة املاجفضيلة الدكتورة احلاجة  .3

 النج.اجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م
ملشرفة اليت أفادت الباحثة علميا ستري، ااملاج حممدعبد احلميدفضيلة الدكتور احلاج  .4

وعمليا وتوجيها خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة 
الباحثة حىت اإلنتهاء منه، فله من الّله خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر 

 والتقدير.
وسطة املدرسة املتيف كرئيس عبد الوحد املاجستري  مساحة رئيس املدرسة األستاذ  .5

 " ماالنج.1"حممدية 
 ." ماالنج1"حممدية املدرسة املتوسطة كاملعلم اللغة العربية يف   أمرفضيلة األستاذ  .6
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اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  مجيع األساتذ واألستاذات يف قسم التعليم .7
النج، وهم الذين قدموا العلوم اجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م

 واملعارف واخلربات املفيدة. 
اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا  ومجيع الزمالء يف قسم التعليم .8

خاصة حسن ، 2015مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج مرحلة السنة 
وأمنين هلم دوام النجاح  على دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحثاحلميدة 
 والتوفيق.

مت هذا البحث بعون الّله وتوفيقه أسعدكم الّله يف الدارين وأشكركم جزيال الشكر 
على إهتمامكم وكرمكم والّله ويل التوفيق اهلداية. عسى اهلل أن مين علينا رمحته الحد 

حث اجلامعي هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك الباحثة أن كتابة هذا الب
وهناك بالتأكيد الضعيف أو القصور، تتوقع التقرير انتقادات واقرتاحات بناء من أي 

يل ولنا مجيعا. أمني  وهذا قد يكون البحث اجلامعي مفيدطرف ملزيد من التحسني، 
 يا رب العاملني. جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.
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 مسخلص البحث
للفصل  2013م. حتليل الكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية " بااملنهج  2019،  سوسرياتي

الثاين يف مدرسة حممدية الواحدة املتوسطة ماالنج .حبث جامعي.قسم تعليم اللغة العربية،  
 كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةماالنج. 

 اج حممد عبد احلميد املاجسترياملشرف : الدكتور احل
 

.2013: الكتاب الدراسي، املنهج الكلمات المفتاحية   
 

الكتاب الدراسي هو شيئ مهم يف عملية التعليمة وهي عاملية تأثر النتائيج الدراسة. 
والكتاب الدراسي هو وسيلة لتسهل املعلم يف إيصال املادة أو املعلمات إىل الطالبة. ومن ناحية 

تلعب الكتاب الدراسي أداة أو وسيلة لتحقيق معايري الكفاءة األساسية. ولذلك جيب على أخرى, 
كانت العناصر العديدة يف تعليم املعلمني أن خيتاروا الكتاب اليت مناسبة باملادة اليت سيلقيها املعلم.

م. بشكل عام، اللغة العربية. فاملادة التعلمية هي إحدى الوسائل املهمة لديهم حتقيق أهداف التعلي
تتكون املادة يف كتاب الدرس. ولذلك، جيب حملتيات املادة التعليمية أهداف واضحة. ألن 

 األهداف ستكون مرجعية يف صياغة املواد التعلمية.
 

للفصل  2013أما أهداف حبثه لتحليل الكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية " باملنهج 
سطة ماالنج من ناحية أهداف الكتاب ، وحمتوى الكتاب ، الثاين يف مدرسة حممدية الواحدة املتو 

. وأما نوع هذا البحث هي البحث املكتبة باستخدام املدخل الكيفي 2013ومناسبته باملنهج 
 الوصفي. وأما أسلوب مجع اليانات هي بطريقة الوثائق وحتليل بياناته هي حتليل املضموين.

لكتاب الدراسي عن األهداف غري مكتوب يف هذا ومن نتائج هذ البحث هي: يضمن هذا ا       
. 2013الكتاب لذلك ال وجد الباحث األهداف يف هذا الكتاب. أهداف غري مناسب باملنهج

( لكل املوضوع تدريبات 1. )األن الوجد الباحث األهداف يف هذ الكتاب. أما حمتويات الكتاب
ت اليت تعلق باملوضوع اللغة  العربية هي ( أما املهارا2تساعد الطلبة على فهم الكتاب الدراسي. )

غة العربية" مناسبا ( واحملتوى الكتاب الدراسي "دروس الل3اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.)
 2013باملنهج 
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ABSTRACT 
 Susriyati,2019. Analysis of arabic books “Darsa lughah Rabiyah” curriculum 

2013 in junior high school ” Muhammadiyah 1 “ Malang. Thesis. 

Education Of Arabic languange  Major, Education And teaching Faculty, 

Maulana malik Ibrahim State University of Malang. 

 Advisor  ; Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A 

 

 Keyword : Arabic books and curriculum 2013 

Arabic books are very important in the learning process and are factors 

that influence the quality of education. With the existence of arabic books, the 

role of teachers and students can be realized easily. Teachers are no longer the 

main or only source in obtaining information about learning material, so with 

students, they can freely access information about learning material. Of the many 

elements of learning, textbooks are one of the important tools to support the 

achievement of learning objectives. In general arabic book arranged in the form of 

text in a arabic book must have a clear purpose. Because these objectives will be a 

reference in the formulation of arabic books. 

The purpose of this study is to analyze the 2013 Lughah Rabiyah 

curriculum arabic book  class 2 MTS Muhammadiyah 1 Malang from several 

aspects including: Purpose, Material, and Media. In this study the author tries to 

analyze, has this book been in accordance with the 2013 curriculum ?. This 

research is a type of library research with a descriptive approach, whereas for the 

data collection techniques researchers used the method of documentation and data 

analysis using content analysis (content analysis). 

The results of this study the researchers did not find the purpose of the 

book in writing. The purpose not suitable with 2013 curriculum.Because 

researches did not find the purpose book of  the writing. As for the material in this 

book include (1) each theme and exercise helps students in understanding this 

book (2) Skills related to Arabic are istima ', kalam, qiro 'ah, and Kitabah (3) the 

material of this book is in accordance with the 2013 curriculum.  
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ABSTRAK 

 Susriyati, 2019.Analisis buku darsa lughah Rabiyah berdasarkan kurikulum  2013 

kelas 2 MTS Muhammadiyah 1 Malang. Skripsi. Pendidikan Bahasa 

Arab,Fakultass Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitass Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Pembimbing: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A 

Kata Kunci : Buku ajar, Kurikulum 2013 

 Buku ajar adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

dan merupakan faktor yang mempengaruhi mutu  pendidikan. Dengan adanya 

buku ajar, maka  peran guru dan siswa dapat terealisasi dengan mudah dalam 

proses pembelajaran . Guru tidak lagi menjadi sumber utama atau satu-satunya 

dalam memperoleh informasi tentang materi pembelajaran, demikian dengan 

siswa, mereka bisa leluasa mengakses informasi tentang materi pembelajaran. 

Dari banyak sumber pembelajaran, buku ajar merupakan salah satu sarana penting 

untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Pada umumnya buku ajar 

tersusun berbentuk teks dalam sebuah buku teks harus terdapat tujuan yang jelas. 

Karena tujuan tersebut akan menjadi acuan dalam perumusan buku ajar.  

  Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa  buku ajar darsa 

lughah rabiyah kurikulum 2013 kelas 2 MTS  Muhammadiyah 1 Malang dari 

beberapa aspek diantaraya: Tujuan, Materi, dan Media . Dalam penelitian ini 

penulis mencoba menganalisis, sudahkah buku ini sesuai dengan kurikulum 

2013?. Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif, sedangkan untuk teknik 

pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dan analisis 

datanya menggunakan content analysis (analisis isi). 

 Hasil dari penelitian ini peneliti tidak menemukan tujuan  buku secara 

tertulis . Tujuan dalam buku ini tidak tidak ada.Karena tidak ada secara tertulis 

dan peneliti tidak menemukan tujuuan dalam buku ini. Adapun materi dalam buku 

ini diantaranya adalah (1) setiap tema dan latihan membantu siwa dalam 

memahamu buku ini (2)Keterampialan berhubungan dengan bahasa arab adalah 

maharah istima’, maharah kalam, maharah qiro’ah, dan maharah kitabah (3) 

materi buku ini sesuai dengan kurikulum 2013.  



 ن
 

 
 البحث محتويات

 أ ............................................................... استهالل

 ب .................................................................. إهداء

 ج ........................................................... شكر وتِدير

 ه ......................................................... تِرير المشرف

 و .................................................... تِرير لجنة المناقشة

 ز .................................... تِرير عميد كلية علوم التربية والتعليم

 ح ...................................... قسم تعليم اللغة العربية كاتبتِرير  

 ط ........................................................ مواعد اإلشراف

 ي ...................................................... اقرار اصالة الطالبة

 ك ...................................................... مستخلص البحث

 َ ....................................................... حتويات البحثم

 الفصل األول

  اإلطار العام

 1 .................................................... خلفية البحث .أ
 4 .................................................... أسئلة البحث .ب



 س
 

 4 .................................................. أهداف البحث .ج
 5 ..................................................... أمهية البحث .د
 5 .................................................... حدود البحث .ه
 5 ................................................ السابقة اتالدراس .و
 7 ............................................... حتديد املصطلحات .ز

 الفصل الثاني

 نظرياإلطار ال

 9 ....................................... الكتاب الدراسيمفهوم  أ.
 9 ........................................ الدراسيمفهوم الكتاب .1

 10 .......................................... الكتاب الدراسي امهية.2

 11 ......................................... الكتاب الدراسي فوائد. 3

 11 ..................................... الكتاب الدراسي خضائص.4

 13 ...................................... الكتاب الدراسي مكومات.5

 13..... الكتاب الدراسي................................... عناصر.6

 16.أساس اعداد الكتاب الدراسي................................... 7

 22.مراحل اعداد الكتاب الدراسي.................................. 8

 23 ..................................... الكتاب التعليمي ىمحتو ب.

  25 .....................................  .2013مفهوم المنهج  .ج



 ع
 

 25........................................ 2013منهج الدراسي . 1
 26.........................................2013 اهداف املنهج. 2
 27 .. مقومات املنهج الداسي.......................................3
 27........................................املنهج الدراسي. مؤشرات 4
 28........................... 2013. أساس التطوير املنهج الدراسي 5
 30 ....................................... .خصائص املنهج الدراسي6

 ثلالفصل الثا

 منهجية البحث

 32 ................................................... مدخل البحث .أ
 32 ......................................... هامصادر بيانات البحث و  .ب
 33 ............................................. ع البياناتمج سلوبأ .ج
 33 ................................................... حتليل البيانات  .د

 الرابع الفصل

 عرض البيانات وتحليلها 

 35 ............................... أهداف الكتاب الدراسياملبحث األول : 
 37 ............................... الدراسياملبحث الثاين : حمتويات الكتاب 

 الخامس الفصل

 الخاتمة

 50 ...................................................... اخلالصة .أ



 ف
 

 51 ................................................... اإلقرتاحات .ب
 52 ................................................................ المراجع

 المالحق
 السيرة المباحثة

 



1 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام

 أ.خلفية البحث
ت واملعلومات والثقافات وغري الكتاب هو مصادر العلوم و ينال الناس املعرفا     
،وقال اجلهيذ عن أمهية الكتاب لدي األنسان" الكتاب وعاء مليئ علما،وبستان منه

ينطق عن املويت ويرتجم عن األحياء، وال أعلم رفيقا أطوع وال   حيمل يف ورد, وناطق
يستطيع الناس أت يستويل أفق الدنيا معلما أخضع ، وال صاحبا أظهر كفاية من كتاب. 

بقراءة الكتاب. أو الكتاب هو مصدر مستخدم يف عملية التعليم وأنشطة مباشرة ميكن 
دم كمصدر املواد التدريس واملواد أن تسهل التالميذ يف األهداف التعليمية اليت خت

واألدوات و املنهج و البيئة. والكتاب الدراسي هو أداة فعملية التعلم. الكتاب املدرس 
هو وسائل اإلعالم التعلم و يستخدمها املبادئ التوجيهية فيتعلم وتعلم االنضباطا 

واد كمصدر لعلمي. وجيب أن يكون الكتاب الدراسي من اجلوانب املختلفة فيتقدمي امل
  للمعلومات للجهور, والسيما الطالب و املعلمون. 

فال بد للمدرسة إذن يطلب وخيتار الكتاب املدراسي شامال, وقد يستخدم الكتاب     
املدراسي اجلديد. ألن عملية التعليم أي كان نوعها أو منطها أو مادهتا أو حمتواها تعتمد 

 اعتماداكبرياعليه. 
الكتاب الدراسي هو مهم جدا يف عملية التعلمية , والعوامل اليت تؤثر على جودة   

يف عملية التعليم والتعلم ، فلم  والطالب املعلمنيمواد تعليمية ، يتغري دور  . وجوالتعليم
 يعد املعلمون املصدر الرئيسي والوحيد يف احلصول على معلومات حول املواد التعليمية 
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كن للطالب أيضاا أن يكون أكثر مرونة ومرونة يف احلصول على ، وبالتايل مي
              1معلومات حول املواد التعلمية.

أثر اإلجيايب من الكتاب الدراسي هو املعلم سوف يكون املزيد من الوقت لتوجيه     
الطالب يف عملية التعلم، مما يساعد الطالب على اكتساب معارف جديدة من مجيع 

أو املراجع   املستخدمة يف الكتاب الدراسي، ودور املعلم كما يتم تقليل املعرفة  املصادر
 الوحيدة.

تصبح قدرة املعلمني على تصميم أو جتميع املواد التعليمية يف غاية األمهية يف حتديد     
جناح عمليات التعلم والتعلم من خالل املواد التعليمية. ميكن تفسري املواد التعليمية على 

هنا مجيع أشكال املواد مرتبة بشكل منتظم واليت متكن الطالب من التعلم من خالل أ
تصميم املنهج املنطبق. بوجود املواد التعليمية ، سيكون املعلم أكثر إحلاحاا يف تدريس 

 2املواد للطالب وحيقق مجيع الكفاءات اليت مت حتديدها مسبقاا.
ابقا هو الكتاب الدراسي , لذا يهتم إهتماما التعليم اليت تستخدم  كثريا س الوسائل    

عديدا ليصل الكتاب الدراسي ,املناسب , الكتاب الدراسي هو الكتاب الذي يرتكب 
على اهتمامعملية التعليم يصدر من البحث العلمي أو الفكرة عن الشيئ أو املنقاشة 

يم أو يسمى يركز إىل تركيب الكتاب الدراسي . الكتاب التعل التعليمية العنية مث 
بالكتاب الدراسي هو أحد وسائل التعليم من األلة السبكة , الوسائل التعليم  هو 

 اإلعالم للنص الذي حيتاج به العلم او العناصر اخلواط ودراسة عملية التعليم.
اجليد, هو الكتاب الدراسي  الدراسيحتليل البحث على ضوء ماسلو أن الكتاب     

 املناسب بني األهداف, اجملتويات , إسرتاجية والتقومي الكتاب على أساس املنهج

                                                           
1.M. Abdul Hamid (dkk), Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media), (Malang UIN Press, 2008) hal 69 
2 . Ika lestari, S. Pd., M.Si, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan ( Akademi) hal 1 



3 
 

الذي يركز على األنشطة التفاعلية يف الفصل  وجود  2013لقد وجد منهج        
عقبات عند تطبيقة يف هذ اجملال. ليس كل املدارس قادرة على توفري املرافق اليت ميكن أن 

يتطور التعلم يف إندونسيا مرتفعا وجيدد وزارة  بشكب جيد. 2013دعم تنفيذ املنهج ت
الشئون الدينية أن املنهج الدراسي لتحسني املنهج الدراسي وليحقق األهداف التعلم يعين 

كل الطالب عليه أن حيمل الكتاب الدراسي لكل املادة   2013بوجود املنهج الدراسي 
هداف اخلاصة ملنهج الدراسي للغة العربية هدفه وخصائصه املعينة ليسهل فهمهم. األ

 يعين :
يتطور املوزن بني التطوير الديين واإلجتماعي و املعريف وإبتكاري مع مقدار ذهية  .1

 واحلكيته
املدرسة هو من أعضاء اإلجتماعي يعطي اهلواية التعلمية مربجما الذي تطبيق  .2

ويستفيد اإلجتماعي مصادر  يتعلون يف املدرسة إىل اجملتمع الطالب كلما
 التعليم.

 تطور املوفيقي, املعريفي, واإلبتكاري وتطبيقةه فيحال اجملتمع و املدرسة. .3
 يعطي األوقات الواسع لتطوير املوفق, املعريفي واإلفتكار. .4
 أهلية يتحقق لتضمري أهلية لبة الفصل املتلي مع األهلية األساسي. .5
ألهلية األساسية, أن كل األهلية األساسية يف األهلية اللبة فيه العناصر املنظمة ا .6

 عملية التعليم متطور لتبليغ األهلية اليت تظهر عند األهلية اللبة.
األهلية األساسية متطور يف أساسية املبدأ الرتكيمي, يأكد ويتغىن بني املادة  .7

  التعليمية و املرحلة التعلمية و املرحلة الرتبية.
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لفصل ل"  حتليل الكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية ةيف هذ البحث تبحث الباحث    
املتوسطة. ألن يف هذ الكتاب قد معيان باألهداف  حممدية الواحدة مدرسة يف الثاين

 .2013ومميزات يف املنهج 
يف كتاب  ,أخدت هذالبحث أريد أن أعريف مالئمة الكتاب من األهداف, احملتوى   
يناسب أو ال باملنهج  ، توسطةحممدية الواحدة امل مدرسةس اللغة العربية يف و در 

.وألن يف كل الكتاب مل يكن كامال فطبعا كثري من األخطاء, فذلك حيتاج إىل 2015
 حتليل.

 

 ب . أسئلة البحث
للفصل  2013باملنهج  أهداف كتاب " دروس اللغة العربية"  كيف مالئم .1

 ؟ماالنج املتوسطةحممدية الواحدة  مدرسة  الثاين يف
للفصل الثاين  2013باملنهج  حمتوى كتاب " دروس اللغة العربية" كيف مالئم .2

 ؟ماالنج املتوسطةحممدية الواحدة مدرسة  يف

 ج. أهدف البحث
للفصل الثاين  2013باملنهج أهداف كتاب "دروس اللغة العربية"  مالئم وصفل .1

 .ة ماالنجاملتوسطحممدية الواحدة درسة م يف
للفصل الثاين  2013باملنهج  حمتوى كتاب "دروس اللغة العربية" مالئم وصفل .2

 .ما النج املتوسطةحممدية الواحدة مدرسة  يف
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 د.أهمية البحث
س اللغة العربية و الناحية النظرية: يرجي أن تفيد البحث يف حتليل الكتاب "در  .1

 .ماالنج توسطةحممدية الواحدة امل مدرسة  للفصل الثاين يف 2013"باملنهج 
الناحية التطبيقية: يرجي هذ البحث أن يكون نافعا مفيدا يف حتسني تعليم اللغة  .2

 العربية وتعليمها لغري ناطقني هبا.

البحث ه.حدود  
احلدود املوضوعة  : حدود الباحث موضوع البحث " حتليل كتاب "درس اللغة  .1

 .ماالنج 1" حممدية  العربية" للفصل الثاين يف املدرسة املتوسطة
 يف مدرسة حممدية الواحدة املكانية    : ينفذ هذ البحث يف الفصل الثايناحلدو  .2

 . ماالنج املتوسطة
 2019-2018حث يف العام الدراسي باحلدود الزمنية    : يعقد هذ ال .3

الدرسات السابِة و.  
(مرحلة بكالويا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 2017حممد دركون ) .1

" حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "دروس اللغة  احلكومية ماالنج.املوضوع
يف دور السنة  2013العربية" ملسروحني واالخريننن يف ضوء املنهج الدراسي 

". ومدخل هذا البحث باستخدام مدخل الكمي مبنهجج 2016/2017
 الوصف

. دراسة وصفية عن التقومي الكتاب التعلمي اللغة العربية 2013مفتاح الرمحة  .2

بية" للمدرسة املتوسطة. يهدف البحث إىل معرفة معايري إختيار "فصيح بالعر 

احملتوى و تنظيم املادة و معرفة مهارات اللغة املدرسة وأهداف التعلمية من 
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اللكتاب التعليمي " فصيح بالعربية " وأما منهج البحث هذ البحث هو منهج 

قة وأمهية الوصفي التقومي و نتيجة أن كتاب " فصيح بالعربية "   %  يف صد

 .يبلغ يف قابلية يف التعليم. % 60وميول ويبلغ درجة 

( مرحلة بكالويا جامعة مو النا مالك إبراهيم اإلسالمية 2016نور فردوس ) .3

احلكومية ماالنج. املوضوع حتليل الكتاب الدراسي لتعليم اللغة العربية الفصل 

باستخدام املدخل . ومدخل هذا البحث 2013الثاين الثانوية املنهج الدراسي 

 الكيفي الوصفي.

 المِارنة بين الدراسات السابِة والبحث لدي الباحث

الباح الموضوع السنة التشابهات االختالفات
 ث

الر 
 قم

يستخدم الباحث 
املنهج الدراسي 

لتحليل ۲۰۱۳
 احملتوى الكتاب

حتليل احملتوى 
 للكتاب

۲۰۱
۷ 

حتليل احملتوى للكتاب 
الدراسي "دروس اللغة 
العربية" ملسروحني واألخرين 
يف ضوء املنهج الدراسي 

۲۰۱۳ 

حممد 
 دركون

۱ 
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تقومي الذي يطبقة 
الكتاب و عناصر 
اللغة العرية يف كتاب 
ومهارات اللغواية يف 

 الكتاب.

منهج الوصفي 
 التقومي

 

201
3 

 

دراسة وصفية عن التقومي 
اللغة العربية الكتاب التعلمي 

"فصيحةة بالعربية" للمدرسة 
 املتوسطة.

مفتاح 
 الر محة

۲ 

الكتاب مناسب 
مؤشرات املنهج 

2013. 

. الكتاب 1
 الدراسي

للفصل الثاين 
 الثانوي

يستخدم  .۲
املدخل الكيفي 

 .الوصفي
 

۲۰۱
6 

حتليل الكتاب الدراسي 
لتعليم اللغة العربية للفصل 
الثاين الثانوي باملنهج 

 .۲۰۱۳الدراسي 

نور 
الفردو 

س 
 نزوال

۳ 

 ز. تحديد المصطالحات
ويستخدم يف هذ البحث عدد من املصطالحات, ولتسهل البحث سوف يعريف      

 الباحث املصطالحات املستخدمة كمايايل:
: هو الكتاب األساس للطلب ومايصبحه من املواد تعليمية الكتاب الدراسي .1

الرتبية و اللغة, و التقومي للدراسني مساعدة, واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف 
لتحقيق أهداف معينة يف مرحلة معينة بل يف صف الدراسي معينة و يف زمان 

 حمد.
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يليوا   15الرمسية يف التاريخ  2013: املنهج الدراسي  2013 الدراسياملنهج  .2
وأما  2013.هذا من املنهج اجلديد يقال باملنهج الدراسي للسنة 2013

  KTSPلدراسيالسابقة يعين ا
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 الفصل الثاني

 النظرى االطار

 أ.  مفهوم الكتاب الدراسي
 مفهوم الكتاب الدراسي .1

الكتاب الدراسي هو شيئ مهم يف عملية التعليمة وهي عاملية تأثر 
ومن ناحية أخىرى، نلعب مواد التعلمية أداة أو وسيلة لتحقيق 3النتائيج الدراسة.

األساسية. ولذلك جيب على املعلمني أن خيتاوا الكتاب اليت معايري الكفاءات 
 مناسب باملادة اليت سيلقها املعلم.

والكتاب التعلمي هو الوعاء الذي حيمل القمة السائعة الطيبة أو اللقمة 
املرئ املذاق اليت تقدمها الباحثة للطالب اجلائع،نننن واملعلم هو الوسلة أو 

هذه اللقمة للطا لب،نننن وهذه الوسيلة أو الواسطة الواسطة اليت تقدم بواسطتها 
ال يتوافر وجودها دائما بل تكون معدمة أحيانا يف عدم إعداده اإلعدام اجليد 
وإذا كان األمر كذلك فنركز اهتما منا على الوعاء أو احملتوى أال وهو الكتاب 

فيها، كما  والكتاب التعليمي يزود الدارسني باجلوانب الثقافة املرغوبالتعلمي.
ميدهم باخلربات واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدراهتم على النقد، وال جتاه 
العقلي حنو أحداثه كجزء من عملية التفهم، كما ميثل الكتاب التعليمي السلطة 

 يف فرض الفكرة، فهو يؤكد املعاين، ومن هنا شديد  التأثري علىى الدارسني له.
 

                                                           

3 . M. Abdul hamid (dkk) Pembelajaran Bahasa Arab (Pendektana, Metode, Strategi, Materi, dan Media 

)UIN Malang Press hal 69 
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العملية التعليمية. فإن الكتاب التعليمي هو  وإذا كان املعلم له دورا يف
الذي جيعل هذه العملية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من ما يريد 
من التعليم. فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب التعليمي 

 اجليد هو الذي جيذب اللتلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيهه نفسه.
د الدراسية أو الكتاب الدراسية هو الكتاب هو الكتاب األساس املوا

للطلب وما يصبحه من املواد تعليمية مساعدة، واليت من قبل املتخصصني يف 
الرتبية واللغة، وتقدمي للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مرحلة معينة بل يف 

 4صف دراسة معينة ويف زمان حمحد.
اسيا من مكونات املنهج، فهو يشكل الكتاب الدراسي عنصرا أس

إحدى ركائزة األساسيا يف أي مرحلة تعلمية، فمن حالل حمتوى اللغوي والقثايف 
تتحق األهداف اليت نريد تتحقها من العملية التعليمية، اإلضافة إىل املكونات 

 5األخرى للمنهج من أنشطة وطرق تدرس. 
 هذا إضافة إىل تعريفات متعددة نود منها يلي :

اب املدرس مؤلف تعليمي يقدم املفاهم اجلوهرية لعلم ما، أو الكت .1
 تقنية ما يتطلبة الربنامج التعليمي يف شكل ميسر.

هو منوال تعليمي، تعرض فيه عناصر منظمة ملادة عملية معطاة   .2
كتابيا ومناسبة لوضعية بيدا غوجية حمددة لكي يستوعبها 

ل يف صريورة تعلم املتعلم."هو أداة مطبوعة ومنظمة وموجهة لالستعا
 وتكوين متفق عليه".

 أهمية الكتاب الدراسي.  2
                                                           

 4 ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل، أساس اإلعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني با لعربية.) الرياض: دار الغايل. 1991( ص :9 
7( ص:1991.الناطقني بالعربية . )الرياض: دار الغايلناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل، أساس اإلعداد الكتاب التعليمية لغري  5  
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عترب الكتاب الدراسي أحد الروافد املهمة واملساعدة لعملية التعليم ي       
وأهدافه العامة املدرسي أمهية حيوية فهو من أقوى الوسائل يف تشكيل عقلية 

مساعدة الطالب تكوين التلميذ وحتقيق املفاهيم الصحيحة إذ هو وسيلة مثل يف 
قدراته وتنمية مواهية وزيادة معارفة بل وتزويده بالوعي وحسن السلوك وإكسابه 

 املعارف واملهارات املختلفة وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة.
وهذه األمهية للكتاب الدراسي جتعل املء يويل ذلك عناية متزايدة وبالتأين والتدقيق  

الصاحل شكال وموضوعا وحمتوى ألنه أداة مهمة يف  كثريا يف اختيار الكتاب
العملية التعلمية فينبغي تقومية بطريقة عملية وتربوية من فاحصني على دراجة عالية 

 6من الكفاءة والقدرة والتخصص واخلربة امليدانية.
 
 .7فوائد الكتاب الدراسي للمدرس وللطالب.  3

فوائد الكتاب الدراسي للمدرس   -  
 الوقت يف عملية التعلم.كفاءة  .1
 . تغيري دور املعلم من املعلم إىل امليسر .2
 .حتسني عملية التعلم لتكون أكثر فعالية وتفاعلية .3

فوائد الكتاب للطالب   -  
 ميكن الطالب التعلم بشكل مستقل.  .1
 ميكن الطالب التعلم يناسب الذي يريده .2
 ميكن الطالب التعلم يناسب لقدراهتم. .3

 يخصائص الكتاب الدراس .4
                                                           

 6طه علي حسني الديليمي . اجتاهات حدية ي تدريس اغة العربية ) األردان جدرا لكتاب العا يل : 1009 ( ص:5 6
7M. Abdul hamid (dkk) Pembelajaran Bahasa Arab (Pendektana, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media ) 

UIN Malang Press hal 74 
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ذكرها هنا، ومن تلك أن أللكتاب التعليمي اجليد خصائص ومميزات ينبغي 
 اخلصائص :

هداف التعليمية بعبارة ذن جيب وضع األإهداف التعليمية السلوكية. وضوح األ -
نتهائهم من تعلم مادة إواضحة حتدد السلوك املطلوب من املتعلمني بعد 

 الكتاب.
هنا ممكنة التحقيق فبضوء أهداف الكتاب املدرسي بالواقعة. واملراد هبا أتسام إ -

عداد املعلم الذي يقابل لتعليم الكتاب إالفرتة الزمنية احملددة، ونوع الطالب، و 
 التعليمي.

ىل تعليم اللغة إن يهدف الكتاب أمالءمة الكتاب التعليمي للمتعلمني. ميكن  -
تعلمني الناطقني بلغة ما، والناطقني مبنطقة العربية جملموعة معينة معينة من امل

جغرافية وحضارية حمددة حبيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية واحلياتية يف 
 احلسب.

ن يضع مؤلف الكتاب التعليمي أمالئمة الكتاب التعليمي للمعلمني. جيب  -
 نصب عينية للمعلم الذي سيستخدمها الكتاب يف الفصل.

ساليب والطريقة مرشد املعلم الذي يبني له األ شتمال الكتاب التعليمي علىإ -
ن يكون الكتاب التعليمي لتعليم اللغة أصبح من الالزم أالتعليمية. وكذلك 

خر أالعربية لغري الناطقني هبا متكامال حبيث يشتمل على كتاب للتمارين و 
 لالختبارات اليت يستخدمها املعلم يف فرتات منظمة.

اللغة العربية لغري الناطقني هبا هي الكتاب الذي  فضل الكتاب التعليمي لتعليمأ
ختبارات. و اإلأو التمارين أعداد الدروس عبثا جديدا وال تتطلب وقتا طويال إل
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عداد ما يلزم من التمارن إنفسهم يعين بأن يقوم مؤلف الكتاب التعليمي بأوهذا 
 8.ختبارات. حينئذ يوصف الكتاب كتابا جيداوالوسائل واإل

 الكتاب الدراسيمكومات .5
يصميم الكتاب الدراسي باملنظيم, ويتكامل املكومات بالتدعم يف           

عملية التعليم والتعلم حىت يستطيع الطالب اإليصال إىل حتقيق األهداف 
ضبطه. إن مكومات الكتاب الدراسي اليت تناسب باحتياجات التعلمية لتعلم 

 9اللغة العربية هن اآلتية :
 ام الكتاب الدراسيإرشاد الستخد .1
 الغرض التعلم خاصة أو عامة .2
 حمتوى اإلطار .3
 تصف حمتوى املواد التهلمية .4
 الرسم. الرسم التوضى .5
 مالحض .6
 التمرينات ومفتاح األجواية .7
 التمرينات .8

 هذه املكومات تستخدام يف تأليفة الكاتبة
 عناصر الكتاب الدراسي.6

  

                                                           
107(، ص.1979علي حممد القامسي، اجتاهات حديثه يف تعليم العربية للناطقني اللغة االخرى)الرياض:عمادة شؤون املكتبات،   5     

9 . M. Abdul Hamid (dkk), Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

dan Media), (Malang UIN Press, 2008) hal 81 
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إلستحدام يف عملية والتعليم. وقبله أستاذ ينبغي يستطيع لرتقية الكتاب الدراسي 
يهتم به عن عناصر الكتاب الدراسي لكى الكتاب الدراسي املرجو ميأل املعيار 

 أو موصفات الكتاب الدراسي اجليد. وعناصر الكتاب الدراسي األيت :
 .املضمون1

املضمون يف املواد التعلمية املتلق بثبات املادة أو صحة املادة أو التالؤم املادة 
على أساس القيام الذي يتبع اجملتمع أو الصعوب. عن الثبات املادة, لرتقية يف 
املواد التعلمية ينبغي على أساس النظري و الفكرة لتعلم اللغة العربية ونتيجة من 
التحقيق يف العلوم اللغة العربية.وأما عن التالؤم املادة, املادة يف كتاب التعليم 

 10يم وأسلوب احلياة يف بيئة الطلبة.اللغة العربية يناسب على الق
 دقة التغدية2

دقة التغطية تتعلق مبحتوى الكتاب التعلمية من حيث اتسعاعها ومضموهنا 
أواملادة, إىل تكامل املفاهيم القائمة على جمال اللغة العربية. حيث حيدد عمق 

للطالب جمتوى املواد التعلمية واتساعها مستوى املواد التعلمية اليت سيتم تطوير 
 يناسب بقدراهتم و مستوى تعلميهم.

 .هضم احملتوى3
 هبضم املادة الطالبة يستطيعون أن يفهموا عن املادة

 عناصر هضم املواد التعلمية:
 .منطقبة املادة يف التقةمي.1
 .ترتب املادة.2
 .أسئلة ة وتصوير يف الكتاب.3

                                                           

10 M. Abdul Hamid (dkk), Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

dan Media), (Malang UIN Press, 2008) hal 102 
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 .وسيلة التعليم يف الكتاب.4
 .ترتب واتساقا لتصميم.5
 عالقة وفوائد الكتاب التعلمي..ذو 6

 .اللغة املستخدمة4
اللغة املستخدمة لرتقية املواد التعلمية متعلق يف إختبار من أنواع اللغة العربية 

رة املفيدة. اللغة العربية 11الكلمة واستخدام اجلملة الفعل مث يف النظام الفق
يدة يتطيع أن بدفع املستخدمة يف املواد التعلمية هي اللغة العربية الفصيحة اجلد

وحث على الطالبة لقراءة ويعملون الواجب املرتيلي مث يربزون عن املعارف 
 لتعمقون يف املوضوع الذي يدرس له.

 . التصوير5
استخدام التصوير لإلعداد املواد التعلمية الدافع واإلتصالية ومساعدة  

وخطوط بيانه وصور الطالبة ليفهم املواد التعلمية بإستخدام اجلدوال ورسم البيان 
 والرموز ورسم ختطيط مث حمطط.

 . عناصر املتكاملة6
عناصر املتكاملة لرتقية املواد التعلمية اليت جتعل العناصر األساسي ويكمل مث 
اإلختبار من نتيجة التعلم و التعلم. العناصر األساسي يف املواد التعلمية حيتوي 

ميذ. التعليم األساسي هو املعلومات و املوضوع األساسي الذي يدرس التل
التعليم الطابعة مثل: املادة, القراءة, اجلوال, املنهج الدراسي. وأما من دون 
الطبعة مثل: الشريطة, الليل للتلميذ, األساتيذ الذي حيتاج على التعلم والتعليم 
تقدميا بوسائل التعليم و التعليم املتنوعة وأما من إختيار نتيجة التعليم هو البود 
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سئلة أو الة دون اإلختيار الذي استخدام التكويين جول عملية التعلم و األ
 التعليم اللغة العربية واإلختيار النهائي يف أخر التعليم و التعليم العربية.

 أساس إعداد الكتاب الدراسي .7
 .األسس الثقافية1

يف إعداد أو تطوير ميكن أن نضع جمموعة من الشروط واملبادئ اليت أن 
احملتوى الثقايف للمادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغري تراعي يف 

 12الناطقني به :
 أن تعرب املادة عن حمتوي الثقافة العربية واإلسالمية .أ

 أن تعطى املادة صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية .ب
أن نعكس املادة اال هتمامات الثقافية والفكرية للد ارسني على  .ت

 ختالفم.ا
أن تتنوع املادة حبيث تعطي ميادين وجماالت ثقافية و فكرية متعددة  .ث

 يف إطار الثقافة العربية اإلسالمية
 أن ترتبط املادة الثقافية خبربات الدارسني اسابقة يف ثقافتهما .ج
أن يقدم احملتوى الثقايف باملستوى الذي يناسب عمر الدارسني س .ح

 ومستواهم التعليمي
تقوميا وتصحيحا ملا يف عقول الكثريين من أفكار أن تقدم املادة  .خ

 خاطئة عن الثقافة العربية اإلسالمية
 أن جتتب إصدار أحكام متصعب للثقافات العربية .د
 أن جتتب إصدار أحكام ضد الثقافات  األخرى .ذ

                                                           
46-44حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمه , مرجع سابق , ص 8   
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أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدراسني ولكن أيضا أهداف  .ر
 العرب من تعليم لغتهم ونشها

 املادة جوانب احلياة العامة واملشرتك بني الثقافة.أال تغفل  .ز
أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصرالذي  .س

 يعسش فيه.
أن يثري احملتوى املتعلم ويدفعه إىل تعليم اللغة والستمرار يف هذ  .ش

 التعليم.
أت تقدم املادة املستوي احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى  .ص

 عنويامل
 

 .األسس النفسية2
من املعلوم أتن املتعلم يشكل عنصرا  أساسيا يف العملية التعليمية, فهو احملور 
الذي تركز عليه , وأنه هو أوال وأخريا هو اهلدف من العملية التعلمية , فما 
قامت هذه العملية إال أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم , ومن مث فإن 

م النفسية و العقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد معرفة خصائص التعلي
ومن األسس النفسية اليت جيب أن تراعي يف  13حمتوى املناهج الدراسة. 

إعداد الكتاب الدراسي : الدوافع واالجتاهات واجلنس و السن والذكاء 
 والفروق الفردية.

 .األسس اللغوي والرتبوية3

                                                           

  39-38حممد كامل الناقة رشد أمحد طعيمة ,مراجع سابق, ص 9
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من أصوات ومفرادات وتراكب اليت يقصد هبذ اجلانب املادة اللغوية املكونة 
تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا واألسلوب املناسب يف عرضها 

  14للدراسني, ومدى سهولة أو صعوبة تلك للدارسني.
وتناول اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على املستوى اللغوي 

 15اآليت:واملستوى الرتبوي. ويركز هذ اجلانب على 
اللغة اليت ينبغي أن تعلم, يعين أن دراس اللغة العربية من غري  .أ

الناطقني هبا يتعلمها إما بدافع وغرض التعبري عن فكره ومعرفة فكر 
العرب, وإما بدافع التعامل مع الناطقني هبا واالتصال هبم. وهذل 

, حيدد لنا منذ الوهلة األول نوع اللغة اليت ينبغى أن نعلمها لألجانب
وهي قد تكون اللغة العربية األلصليني وتسمى اللغة العربية املعاصرة ) 
لغة احلديث و اللغة احلياتية الفصيحة( وإما اللغة العربية املععربة عن 
الرتاث والفكر وتسمى اللغة العربية الفصحى ) لغة الرتاث ( فهي 

 تفيذه يف تنمية فكره عن  وثقافتهم القدمية.
اللغة، وتتكون اللغة العربية جمموعة من النظم هي : النظام  مكونات .ب

 الصويت والنظم الرتاكي والنظام اجملمعى.
مهارت اللغة، وتتنوع املهارت اللغوية إىل أربع مهارات رئيسة هي :  .ت

 مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
 

 ئ الرتبوية يف عدة جماالت آتية :وتتلخص هذه املباد                   
 ستمرار والتكامل.  مبادئ تنظيم املادة التعلمية وهي التابع واال .أ

                                                           

 المراجع نفسه،ص: 35
14 

48-35املرجع نفسه، ص:  51   
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 الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية.  .ب
 مبادئ تتصل بوضح املادة التعليمية وانقائيتها.  .ت
 مبادئ تتصل مبحتو املادة التعليمية.  .ث
   بة املادة وإمكانية تديسها.مبادئ تتصل مبناس .ج

وهناك بعض املبادئ الرتبوية اليت الميكن إغاهلا عند إعداد املواد التعليمية  
 األساسية ومنها :

  األهداف (1
ذلكككك أنككه ينغككي تنطلككق املككادة التعليميككة مككن أهككداف تعليميككة حمككددة 
تتصل بكل مهارة من مهكارات اللغكة، علكى أن تككون هكذه األهكداف 

سكلوكية يسكهل معهكا اختيكار املكادة التعليميكة، ويسكهل  مصاغة صياغة
 معها أيضا قياسها لدى املتعل

 التدريبات واالختبارات (2
حيككككث ال يتصككككور وضككككع مككككادة تعليميككككة أساسككككيةةة دون أن تتضككككمن 
جمموعكة مككن اللتكدريبات املتنوعككة التييكي تتنككاول مجيكع املهككاات املقدمككة 

أيضككككا جمموعككككة مككككن وتعمككككل علككككى تنميتهككككا وتثبيتهككككا واسككككتخدامها، و 
االختبككارات الككيت تقككيس حتصككيل الككدارس وتكشككف عككن مككدى تقدمككه 
يف التعلم. واحلديث التفصيلي عنن أنواع التدريبات وأمناطها وفنياهتا 

 حديث يطولل ليس هذا مكانة.
 الوسائل التعليمية  (3

عكككادة ماقكككاس جكككودة املكككادةة التعليميكككة مبقكككدار مكككا تقدمكككه مكككن وسكككائل 
لتعلم وتساعد علكى فاعليتكه، ومبقكدار ماتسكمحح تعليمية تعني على ا
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للمعلم باستخدام هذه الوسائل وبإضافة وسائل جديدة. ومن نافلكة 
 القول أن نتحدث عن أمهية الوسائل التعليمية واستخدام يف التعلم.

 املصاحبات (4
ونقصكككد هبكككا مايصكككاحب املكككادة التعليميكككة األساسكككية يف الكتكككاب مكككن 

طبيقكككككات، واملعكككككاجم األساسكككككية، تسكككككجيالت صكككككوتية، وكراسكككككات الت
ومرشد املعلم. وهكذه املصكاحبات تعتكرب جكزاء مهماومكمالاألساسكية 
األصككلية، وإمهاهلككا يعتككرب نوعككا مككن القصككور يف إعككداد املككادة التعليميككة 

 ويف مشوهلا وكفايتها.
 واضعو املادة التعليمية (5

وهككككذ يفضككككل عككككادة أن يشككككرتك يف وضككككع املككككادة التعليميككككة خككككرباء يف 
يككات ويف االجتمككاع والثقافككة، ويف علككم الككنفس والككتعلم واملنككاهج اللغو 

واملككككواد التعليميككككة، وأيضككككا خبككككاء يف الوسككككائل التعليميككككة وفككككن إخككككراج 
 الكتب، بل وأيضا مدرسون أكفاء.

   
 مبادئ اإلختبار الكتاب الدراسي .2

 16املبادئ يهتم ب ترتب الكتاب الدراسي  يعين:
 . املالئمة1

 تتعلق باملعيار الكفاءة و الكفاءة األساسية.جتب أن مواد التعليم 
 . االستقامة2

                                                           
16 Nur Sholeh, M.Pd.I. dan Ulin Nuha, M.Pd.I. Pengembagan Kurikulum Bahasa Arab (Analisis 

dan Panduan Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP) hal:184 
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إذا كان الكفاء األساسية اليت جيب أين يقدر الطالب أربعة أنواع, فالكتاب 
 الدراسي جييب أن حيتوى أربعة أنواع.

 . الكفاية3
املواد اليت يتم تدرسها كافية مبا يكفي ملساعدة الطالب على إتقان الكفاءة 

 ية اليت يتم تدرسها.األساس
 معاير اختيار الكتاب الدراسي .3

قدم اخلراء جمموعة من املعاير اليت ميكن أت خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج. 
إال أننا نوثر األحذ مبعاير نيكالس الختيار احملتة إذا أهنا أكثر صلة بربامج 

للناطقني تعليم اللغة الثانية. ومن مث أكثر إلتصاقا مبجال التعليم العربية 
بلغات ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نيكالس جمموعة من املعاير هي ما 

 يلي :
.مهاير الصق : يعترب احملتوي صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا 1

 عمليا, فضال عن متشيه مه األهداف املوضوعية,
 الب..معيار األمهية : يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة يف حياة الط2
.معاير امليول واالهتمامات: يكون احملتوى متماشيا مع اهتمامات 3

 الطالب.
.معيار قابلية للتعلم: يكون احملتوى قابال للتعلم عندما يراعى قدرات 4

 الطالب , متمشيا مع الفروق الفردية بينهم.
.معيار علمية: سيكون احملتوى جيدا عند ما  يشمل أمناطا من التعليم ال 5

 باحلدود اجلغرفية بني البشر.تعرتف 
 تنظيم حمتوى الكتاب الدراسي .4
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يقصد بتنظيم احملتوي, ترتيبة بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب 
 17قدر من أهداف املنهج. ويطرح اخلرباء تصورين لتنظيم املواد مها:

مرتبا يف ضوء املواد ذاهتا. أي مراعاة  التنظيم املنطقي : وهو تقدمي احملتوى .1
الرتيب املنطقي للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر عن مدى قابلية 

 الطالب لذلك. 
وهو تقدمي احملتوى يف ضوء حاجات الطالب  التنظيم السيكولوجي .2

وظروفهم اخلاصة, وليس يف بالرتتيب طبيعه املواد وحده. وال يلتزم هذ 
 قي للمادة.التنظيم بالرتتيب املنط

 
 مراحل إعداد الكتاب  .8

يرى عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان أن هناك عشر مراحل إعداد الكتاب      
 وهي :

 مرحلة التحضريية .1
 مرحلة ختطيط خريطة العمل  .2
 مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمنا التديبات .3
 مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية )مسودة( .4
 مرحلة الكتاب الفعلية )تبييض( .5
 مرحلة املراجعة الشاملة .6
 مرحلة طباعة الكتاب .7
 18مرحلة تطوير الكتاب، وهي مستمرة كلما اقتضت احلال .8

                                                           
 
68أمحد طعيمة, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ...ص. رشد 18    
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 محتوى الكتاب التعليميب. 

فكار هناك حمتويات عديدة يتضمنها الكتاب التعليمي من املعلومات واحلقائق واأل
ما. ويقصد به جل حتقيق هدف أواملفاهم، يتحملها رموز لغوية، حيكمها نظام معني من 

املادة اللغوية والثقافية اليت يقدمها الكتاب للطالب. من حمتويات الكتاب التعليمي كما 
 19يلي:

 هدافاأل .أ
ىل عملية التعليم والتعلم. حتديديد إوىل للوصول هداف هي اخلطوة األاأل
ن أن بسببه يستطيع املعلم هداف هو عمل مهم وجد يف عملية التعليم، ألاأل

 تغري سلوك التالمذ.ىل إيعرف 
 الوسائل  .ب

 20و املعلومات.أشياء تستخدم ملواصلة الرسالة الوسائل هي كل األ

 لغة الكتاب  .ج
ن يلتزم املؤلف بقواعد النحو والصرف أن تكون لغته فصيحة وصحيحة، فينبغي أ

 21مالء وسالمة الصياغة اللغوية.واإل
 املادة .د

كتساب التالمذ على مجيع مهارات اللغة. إىل إيهدف تعليم اللغات بشكل عام 
ستماع ومهارة الكالم ربع املهارات وهي مهارة اإلأىل إتنقسم املهارات اللغوية 

                                                                                                                                                               
  42( ، ص: 2012عبد الرمحن بن إبراهيم الفوازن، إضاءات ملعلمي اللغة العية لغري الناطقني با، اململكة العرية ) السعودة : العبية للجميع، 91

 .5۳. ص: 5۸9۱رشدي أمحد طعيمة. دليل عمل يف اعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. مكة: جامعة ام القرى، 19

20Azhar arsyad, media pembelajaran (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3 
 .۳4عبد الرمحن ابراهيم الفوزان. املرجع السابق. ص. 21
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ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. جبانب ذلك، يف املادة اللغوية للعربية هناك 
صوات واملفردات والرتاكيب. وهذه العناصر هي املادة العناصر العديدة وهي األ

احلقيقية تعني الطالب على تعليم مهارهتا، ومن مل يتمكن منها مل يتمكن من 
 املهارات اللغوية مبستوياهتا.

 احملتوي الثقايف .ه

جنبية وتعلمها، وتعترب مكونا كانت الثقافة يف مكانة مهمة يف تعليم اللغة األ
ن أد ساسيا ومكمال مهما حملتوى املواد التعليمية يف هذا امليدان، لذلك ال بأ

ختالطا كامال يف املادة التعليمية ويف مجيع إختلط العناصر الثقافية للغة املستهدفة 
 22هيئة التعلم ووسائله خاصة الكتاب.

 التدريبات والتقومي .و
ىل إن يكتسب املهارات، واملهارات حتتاج أتعد التدريبات ضرورية، واملتعلم يريد 

ساسيا من عناصر عملية أن التقومي الرتبوي يعترب عبصرا أتدريبات و التجريبة. 
هداف الرتبوية التعليم، فهو العملية اليت حنكم هبا على مدى جناحنا يف حتقيق األ

 23اليت ننشدها.

اصة اخلصائص اخلهلا  تعليميب الاعامة، فإن الكتالصائص اخلانب وجود جب 
 كما يلي:العلمية. هذه اخلصائص اخلاصة   ختتلف عن الكتبايضا 

 .دراسينهج الأساساملبناءا على  تعليميب الايتم إعداد الكت .1
 .املعينةهداف األعلى  تعليميب الاكز الكتترت  .2
 تعليميمجاالت التعليم املعينة.ب الاالكتيقدم  .3

                                                           
 .5۲۲عبد الرمحن ابراهيم الفوزان. املرجع السابق. ص. 22
 .۱۰۱ص.  .۲۰۱۰اوريل حبر الدين. تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة. ماالنج: 23
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 .أنشطة تعلم الطالبتعليمياىل ب الاالكتيوجه  .4
 .لاملعلم يف الفص تعليمأنشطة  اىل أن توجه تعليميب الاميكن الكت .5
 يف التعلم. تعليمياىل صفة إبداع الطالبب الاأسلوب تقدمي الكتيقدم  .6
وتطور  تالميذقدرات التعليميمالئمةمع الكتب ال اتأو حمتوى تقدميط الامنتكونأ .7

 أفكارهم.
الذهين أفكارهم  وتطور تالميذقدرات الأو حمتوياهتمالئمةمع  ط التقدميامنأعترب ت

وهذه املؤشرات ستكون مقياسا  24املعايري التالية:كانت أمناطه وحمتوياته تتكومنن   إذا
 ساسيا يف هذا البحث.أ

 عتمد على معرفة الطالب وخرباهتمت .أ
 تالميذال طريقة افكارعلى  تعتمد .ب
 تالميذعتمد على احتياجات الت .ج
 تالميذعتمد على إمكانية استجابة الت .د
  كفاءة لغاهتمعتمد على  ت .ه

2013مفهوم المنهج الدراسي ب.    
  2013منهج الدرسي   .1

ملكككنهج أو املنهكككاج هكككو الطريكككق الواضكككح، واخلطكككة املرسكككومة، ومنكككه: منهكككاج ا
الدراسة ومناهج التعلليم وحنوههما. واملنهج ايضكا هكو الطريكق املسكتقيم الواضكح، 
ومجعه وهنوج، ويقول :هنوج الطريق هنجا : أي وضكح واسكتبان أيضكا هنكج أمكره ،  

 كما يقال : هنج الطريق بينه وسلكة.
 

                                                           
24Muslich, Mansur. 2010. Text Book Writing. Jakarta: Ar-Ruzz media. Hlm 62 
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يتبدل تطوير املنهج الدراسي يف إندونيسياكثريا بناء على حتديات التطكوير 
وتكملية العقليات وتأكيد النظام الداسي واملادة. فاألولل يبحكث عنكنن مقتضكى 
التطككوير الرتبككوي مشككيال مككع مرورالزمككان السككيما يف العلككوم الدينيككة، والثككاين يبحككث 

لككككة العقليككككات لتحقيككككق كككككل ماحيتككككاج إليككككه عككككن طريككككق أسككككاس التفكككككري، عككككن تكم
والثالث يبحث عن وظائف املكدرس وتأكيكد اإلدارات املدرسكية وتأكيكد الوسكائل 
ملصكككاحل اإلدارات والتعلكككيم. واألخكككر التعميكككق والتوسكككيع علكككى مسكككتوى اإلتقكككان يف 

 املواد حسب الكفاءة األساسية.
علككككككككككى النظككككككككككائر الرتبويككككككككككة  2013ويعتمككككككككككد تطككككككككككوير املككككككككككنهج الدراسككككككككككي 

– standar(  وعلككى أسككاس الكفككاءة )competency sedواملعككايري)
based education  اككككدت الرتبيكككة الكككيت تؤسكككس باملعكككايري معيكككارا وهكككو .)

كاحلد األدن من اجلودة للمواطانني منها : معيار احملتوى ومعيار العمليكة ومعيكار 
لني يف جمكككال التعلكككيم ومعيكككار اإلدارات الكفكككاءة اخلرجييكككة ومعيكككار املدرسكككني والعكككام

 والتقومي الدراسي.
هو املنهج تطور من املناهج الدراسة السابقة .   2013املنهج الدراسي 

هو املنهج لتحسني عملية التعليم البالد و حتقيق  2013واملنهج الدراسي 
 الكفاءة التلميذ على املهارات اللغوية. 

 2013أهداف المنهج الدراسي   .2
الطالب من أجل أن هو تطور قدرات   2013أهداف املنهج الدراسي 

والفضيلة وخالفة،  و لنيل املعرفة تصبح االميان واخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل،
 .25ويصحبون مواطني يف دولة دميقراطية ومسؤلية   قادرة، مستقلة،

 املزايا من هذ األساس املنهج :
                                                           
25 Fadilah, Implementasi kurikulummmmmm 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTS,SMA/MA. Jogyakarta: PT. Arrus Media. Hal 16 
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ني بطريقة كفاءة السلوك و جودة التعليم بقسم الكفاءة ب حتسني .أ
 املهارة و املعلومات .

لتسهل كل معلم يف إعطاء املواد ويف إعداد إدراة التعليم, ألن احلكومة  .ب
 قد يعد مجيع مكونات املنهج مع الكراسات املستخدمة عند التعليم. 

 مِومات المنهج الدراسي  .3
 والكفاءةتتكون من الكفاءة األساسية  2013مقومات املنهج الدراسي 

 الرئيسة.فلكفاءة  األساسية , أنعواها كماياىل:
 املالحظة .1
 التساؤل .2
 املنطق .3
 التجربة .4
 االتصال .5

 والكفاءة الرئيسية, أنواعها كمايلي :
للجانب الروحاين.   (k-1)   1-. الكفاءة الرئيسة 1
للجانب اإلجتماعي.   (K-2) 2 -. الكفاءة الرئيسة2  

(K-3 ) للجا نب املعريف. 3-. الكفاءة الرئيسة 3   
للجانب احلركي.  (K-4)  4  4-الكفاءة الرئيسة  

 2013مؤشرات المنهج الدراسي  .4
املؤشرات , يعين : 18تتكون من  2013املؤشرة املنهج الدراسي    

موعة.. تقليد املباشرة بصوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية املس1  
ة املسموعة.والعبارة واجلملة العربي. إظهار الكتاب املناسب بصوت الكلمة 2  
. تعريض الصوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية املسموعة.3  
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ة املسموعة.. إظهار الصورة املناسبة بصوت الكلمة والعبارة و اجلملة العربي4  
. تعبري عن عرض احملاضرة املسموعة ملرة غديدة.5  
. تقليد املثل من التعبري البسيط.6  
اورة املناسبة باملثل التعبري املرتبة الصحيحة.. عقد احمل7  
رج الصحيح.. قراءة احلرف والكلمة والعبارة واجلملة العربية بالتنغيم واملخ8  
. تعيني معن املفردات يف النص.9  

. ترمجة البارة واجلملة العربية يف النص.10  
. استخدام املفراجات يف سياق اجلملة.11  
ورة إما بالنص أو إلظهار السؤال واجلواب يف احملا. تعريض التعبري البسيط 12

 بغري النص.
د مرة عديد.. تعبري املوضوع الدرس بالتعبري البسيط الصحيح واجلي13  
. تعيني املوضوع النص.14  
. تعبري عرض النص مرة عديدة.15  
. تلخيص النص اللغة العربية.16  
ل الصحيح.اسب باملث.كتابة املفردات واجلملة اإلعالمي عن املوضوع املن17  
نص الصحيح.. ترتيب اجلملة بتصميم معني مناسب باملوضوع وتركب ال18  

هو املنهج الذي مييل إىل الكفاءة املشمولية متكون على  2013منهج الدراسي 
والوجدانية و النفس احلركية اليت متكنهم من اإلتصال باللغة العربية  جمال املعرفية

تفرقة بعادهتم اليومية. و كذلك ينتج هذ املنهج على خصوصا, ألن بعض اجملال امل
 التالميذ اجملدنية و املنتحية مطابقا هبذ الزمان.

 2013الدراسي   المنهجأسس التطوير  .5
 أساس الفلسفي .1
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أساس الفلسفي  يف تطوير املنهج حيدد جودة الطالب بوسيلة املنهج, 
نتجة التعليم , وتعا مل واحملتوى , وعملية التعليم , وحمل الطالب , وتقييم 
بأساس الفلسفي  2013بني الطالب واجملتمع والبيئة عليها. تطوير املنهج 

 الذي تكون رأس األساس لتطوير كفاءة الطالب مجيعهم.
 أساس النفسي .2

إن الرتبية هتدف أساسا إىل تطبيع الفرض االنسان اجتماعيا لكي 
ورا رئيسا يف ذلك. يتفاعل بناجح مع جمتمعه. ويؤدي النظام التعلمي د

فالثقافة االجتماعية هي يف الواقع مرياث بشري جاء من أجايل سابقة عرب 
مسرية طويلة لإلنسانية، واإلنسان يولد يف بيئة ثقافية مثلما يولد يف بيئة 
طبيعة. الثقافة على مايراها "كلبا ترك" تعين كل ما صنعته يد اإلنسان وعقله 

ة االجتماعية, أي كل ماخرته االنساين أو من أشياء ومن مظاهر يف القبيل
 مااكتشفه و كان له دور يف العلمية االجتماعية.

 
 أساس األجتماعي .3

هذه األسس هي القوى االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهج وتنفيذه     
وتنمثل يف الرتاث الثقافية للمجتمع، والقيم واملبادئ اليت تسوده، واحلاجات 

 واملشكالت اليت يهدف إىل حلها, واألهداف اليت حيرص على حتقيقها.
عي وهذ القوى تشكل مال مح الفلسفة االجتماعية أو النظام االجتما

ألي جمتمع من اجملمعات، ويف ضوءها حتدد فلسفة الرتبية اليت بدورها حتدد 
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حمتوى املنهج وتنظيمه واسرتاجيات التدريس والوسائل واألنشطة اليت تعمل  
 26كلها يف إطار مستق لبلوغ األهداف االجتماعية املرغوب يف حتقيقها.

 
 املعريفأسس  .4

إلنسان، واملعرفة هو نتائج هذا إن الذكاء من املميزات األساسية للكائن ا
الذكاء، وملا كانت املعرفة أساسية يف النمو اإلنساين حيث المنو بدوهنا، فقد 

 اعتربات أساسا هاما من األساس اليت جيب أن يراعيها املنهج الدراسي.
إن أساس املعرفة من املعارف هلا أبعاد ذاتية، وهلا أبعادموضوعية، وهلا 

ومن واجب املنهج أن يهتم مبوضوع املعرفة وجماهلا  انعكاساهتا على منهج،
 27أي بتوضيح األشياء اليت يكلف الطالب مبعرفته.

 
 2013خصائص المنهج الدراسي .6

 هي : 2013املنهج الدراسي  أن خصائص هذا    
تطوير التوزين بني سلوك الروحي واإلجتماعي واإلبداعي والتعاملي بالكفاءة  .1

 الفكرية واحلركية.
واملدرسةة جزء من اجملتمع وتقدم إليهم اخلربة التعليمية حيث أن التالميذ  .2

 يطبقون على ما يتعلموهنا للمجتمع وينتفعون هبا مصدرا للتعلم.
تنمية العواطف واملعارف واملهارات وتطبيقها يف أية حالة حول املدرسة  .3

 واجملتمع 
 واملهارات.تعطي الوقت الوسيع لتطوير العواطيف واملعلومات  .4

                                                           
 26 المرجع نفسه، ص:: 76-75

  27 رشدي أحمد طعيمه، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، المرجع السابق، ص: 99
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 تتحق الكفاء الكفاءة اجلوهرية وتفضل الكفاء األساسية يف املواد. .5
كانت الكفاء اجلوهرية يف الفصل عنصر التنظيم للكفاءة األساسية حيثما  .6

 تطوير الكفاءة األساسية والتعليمية للوصل إىل الكفاءة اجلوهرية.
إلثراء ين املواد يعتمد تطوير الكفاءة األساسية املبادئ الرتاكمي التعزز وا .7

 28ومستوى التعليم.
 
 

 

 
 
 

 
 
 

   
 

 

 

                                                           
28 Ibid, h.5 
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 الفصل الثالث

 منهجة البحث 

 أ.مدخل البحث

إن مدخل هذ البحث هو املدخل الكيفي الوصفي. وهذ البحث يسمى  
. يستخدام هذ البحث  Qualitatif Research Method املدخل الكيفي )

تصميم وفروض البحث وال تستعمل ألن هذ البحث ال حيتاج إىل  هو املدخل الكيفي.
  29الباحثة الرقم يف التفسري عن النتائج.

 بيانات البحث ومصادرها. ب
إن البيانات يف البحث النوعي أو الكيفي ليست كما أن البيانات يف البحث 
الكمي, فالبيانات يف البحث الكمي تكون من األرقام و البيانات األساسية ولكن يف 

يفي الكلمات املكتوبة و املنطوقة والسلوك واملبحوثة, أما الوثائق البحث النوعي أو الك
املكتوبة تكون  بيانات زائدة. إن هذه الدراسة دراسة كيفية أو نوعية ألن جيمع البيانات 

 من الكلمات من األرقام. وبيانات هذ البحث يسمى بالبيانات الكيفية.
 انوي.إن مصادر البيانات يف هذ البحث تتكون من مصادر ث

املصادر األساسي, هي مصدر للمواد, ومصادر البيانات األساسية يف هذ  .1
البحث هي الكتاب التعليمي اليت يستخدمها الطالب يف الفصل أو يف عملية 

 2013التعليم حتت املوضوع " حتليل كتاب الدراسي اللغة العربية باملنهج 
ا وزارة الدينية على للفصل الثاين يف املدرسة املتوسطة. وهذ الكتاب موص هب

 .2013الكتاب الدراسي. ويشري إىل للمنهج الدراسي 
                                                           
29 Suharsimi Arikunto ,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka cipta. 

2010) hal 12 
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املصادر الثانوي، هي أحد مصادر البيانات اليت هتدف إىل باحثة اجلواب يف هذ  .2
البحث. وهذ املصادر البيانت تأخذ من الكتاب. والنوص العلمية, واملقاالت, 

 .واملوقع يف وسائل إلكرتوين الذي يتعلق هبذا البحث
 

 ج. أسلوب جمع البيانات
تكون أن هذ البحث نوعان من البحوث املكتبة فإن مجع البيانات واألخبار فيه 
يتم مبساعدة املواد املوجدة يف املكتبة. مث حتدد جودة البيانات جبودة آلة اليت تأخذها 

 30البيانات.
وعلى العموم أن أساليب مجع البيانات يف البحث الكيفي تشمل على 
األساليب التفاعلية بوسائل الوثائق املكتوبة. وفقا لنوع هذا البحث يعين الكيفي أو 
الوصفي، فأسلوب مجع البيانات يف هذا البحث هو طريقة الوثائق الكتابية 

(Documentary وهي أن يقرأ الباحثة رواية أوالد حارتنا عدة مرات ليستخرج )
العناصر املرتد   لبيانات ويصنفها حسبمنها البيانات اليت يريدها، مث يقسم تلك ا

 حتليلها لتكون هناك بيانات عم الشخصيات وبيانات عن الرسالة.
 د. تحليل البيانات

 contentوأما أسلوب حتليل البيانات يف هذ البحث هو حتليل املضمون )
analysis كما يعرف بريلسون حتليل املضموين بقوله أنه، أسلوب من أساليب احلث .)

ي الذي يستهدف الوصف املوضوعي املنظم والكيفي للمحتوى الظاهر ملادة العلم
 31االتصال.

 وأما خطوات حتليل البيانات يف هذا البحث هي :

                                                           
30 Sumadi Suryabrata, Metodologo Penelitian (jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm 84 

 31  رشدي أمحد طعيمة. 198 دليل عمل يف إعداد املواد التعلمية. مكة: ص: 37 
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 حتديد البيانات، وهي هتتم الباحثة معاير األسس يف إعداد الكتب الدراسي.  .1
تصيف البيانات، وهي حتل الباحثة عن الكتاب إرشاد الطالب. مناسبة أو  .2

 .2013غري مناسبة بنظرية املنهج الدراسي 
 عرض البيانات وحتليلها، وهي جتعل الباحثة امللخص عن التحليل السا بق. .3
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها

س اللغة بالتناسب عن الكتاب الدراسي "در  عرض البيانات عند الباحثة ملتعلقة
 " ماالنج، مايلي :1الثاىن يف املدرسة املتوسطة "حممدية للفصل  2013العربية" باملنهج 

للفصل  2013البيانات العامة عن كتاب درس اللغة العربية على أساس املنهج   
 " ماالنج.1الثاين يف املدرسة املتوسطة " حممدية 

 : المبحث األول

حممدية  مدرسة للفصل الثاين يف 2013س اللغة العربية" باملنهج و أهداف الكتاب "در 
 املتوسطة ماالنج. الواحدة 

س اللغة  العربية " لدي الطلب  على أربعة املهارات. ولذلك هذ الكتاب  و "در 
االستماع والكالم والقراءة والكتابة لتأكيد هذه املهارات  أي املهاراتمكون على أربعة 

املفردات ينبغي التالميذ أن يستعيب املهارة اإلضافة مثل عناصر اللغة هي األصوات و 
 )التعابري السياقية والعبارات االصطالحية( والرتكيب النحوية.

يف تعليم اللغة العربية ينبغي للمدرس أن يعرف عن ثقافة العرب، إما ثقافة 
 اللسان أو الكتابة، وذلك يطبق املدرس عن هذه كلها حىت جيعلهم كتكلم يف عاداهتم.
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ية التوازن بني كفاءة السلوك، التأكيد يف أمه 2013من وحد املنهج الدراسي 
واملعرفة، واملهارة. وهذ تتطالب تعليم اللغة العربية هلا دور يف تكوين سلوكية التالميذ 
مبخالظة القيم اإلسالمية وثقافة شرق األوسط وثقافة اإلمجال املعاص اليت ختلف مع 

 اإلسالم.

قدرة على هو إعداد إنسان اإلندونسي ليكون لديه ال 2013اهلدف باملنهج 
احلياة كأفراد ومواطني يتمتعون باإلنتاجية واإلبداع واإلبتكار والعاطفي والقدرة على 

تطوير  2013ملسامهة يف حياة العامل واألمة والدولة واحلضارة ي العامل. وتصيم املنهج    
التوازن بني تطوير املوقف الرحى واالمجاعي ، والشعور بالرغبة تعريف ، واإلبداع ، 

 عاون مع القدرات الفكرية والنفس.توال

 يشاهد  يف الكتاب "درس اللغة العربية " يف هذ الكتاب كمايايل:

.يرتكز أربع املهارات اللغة العربية والقادرة أيضا على إنشاء املهارات كمثل 1
 عناصر اللغة .

.واملادة الدرس يف كل الدرس يعين املفردات والعبارات و احلوار والرتكيبب 2
 اءة والكتابة.والقر 

 .ينبغي لديهم أن يهفم أربعة املهارة.3

األهداف غري مكتوب يف هذا الكتاب و يف كل الدرس ال توجد األهداف يف 
 تعليم اللغة العربية. لذلك ال توجد الباحث األهداف غري مكتوب يف هذ الكتاب.
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 المبحث الثاني : 

   مدرسة للفصل الثاين يف  2013س اللغة العربية " باملنهج و حمتحوي الكتاب"در 
 املتوسطة ماالنج.حممدية الواحدة 

 .ذاية الكتاب 1

للفصل الثاين   2013املنهج  عنوان الكتاب : كتاب دروس اللغة العربية على أساس 
 ماالنج. حممدية الواحدة املتوسطة مدرسةيف 

 اسم املؤلف : وزان النشؤن الدينية

 بلد النشر : جاكرتا

 م 2015تاريخ النشر : 

 حجم الكتاب vi+صفحة  88 

 تقسم الكتاب الدراسي على سبع الدروس وتوجد املوضوع يف كل الدوس.             

الدرس األول : الساعة، الدرس الثاين :يومياتنا يف املدرسة، الدرس الثالث :يومياتنا يف 
الدرس السادس: البيت، الدرس الرابع : املهنة، الدرس اخلامس : الالعبون الرياضيون، 

املهنة الطبية، الدرس السابع: التداوي. ولكل الدوس يقسم على أربعة أقسام منها : 
 احلوار والرتكيب والقراءة والكتابة.
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للفصل الثاين يف املدرسة املتوسطة  2013كتاب دوس اللغة العربية على أساس املنهج
 " ماالنج. 1"حممدية 

 سيموضوعات ا لكتاب الدرا الدروس الرقم

 الساعة الدرس األول 1

 يومياتنا يف املدرسة الدرس الثاين 2

 يومياتنا يف البيت الدرس الثالث 3

 املهنة الدرس اللرابع 4

 الالعبون اللرياضيون الدرس اخلامس 5

 املهنة الطبية الدرس السادس 6

 التدداوي اللدرس السابع 7
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 2013لى أساس اللغة العربية عتشتمل حمتويات الكتاب الدراسي يف كتاب درس 
املتوسطة ماالنج لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة حممدية الواحدة  درسةللفصل الثاين يف م

 بعض الكتاب كما يايل :2015

 . شرح الكفاءة اجلوهريةوالكفاءة األساسية واملؤشرات.1

 .قائمة املفردات اجلديدة والصعوبة اللغة يف املستوى الثاين2

  مدرسة للفصل الثاين يف  2013س املنهج لكتاب درس اللغة العربية على أسا.هلذا ا3
بعض الكتاب  2015املتوسطة  ماالنج لطبعة وزارة الشئون الدينية سنة حممدية الواحدة 

الدراسي وهي سبعة دروس ولكل درس موضوع أربعة أقسام وهي احلوار والرتاكب 
 ريبات.والقراءة والكتابة ويف كل مهارات هناك تد

 . املادة الداسية2

 :هي سبع باب ولكل باب موضوع  كما يايل تقسم املادة الداسية على األقسام

الباب األول ) الساعة( وحيتوي على أربع املهارات : احلوار والرتاكيب والقراءة .1 
 والكتابة

والرتاكيب الباب الثاين ) يومياتنا يف املدرسة ( وحيتوي على أربع املهارات : احلوار .2
 والقراءة والكتابة.
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الباب الثالث )يومياتنا يف البيت ( وحيتوي على أربع املهارات : احلوار والرتاكيب .3
 والقراءة والكتابة.

 لباب الرابع ) مهنة ( وحيتوي على أربع املعارات : احلوار والرتاكيب والقراءة والكتابة..4ا

ي على أربع املهارات : احلوار والرتاكيب الباب اخلامس )الالعبون الرياضيون( وحيتو .5
 والقراءة والكتابة.

الباب السادس )املهنة الطبية ( وحيتوي على أربع املهارات : احلوار والرتاكيب والقراءة .6
 والكتابة.

الباب السابع ) التداوي( وحيتوي على أربع املهارات : احلوار والرتاكيب والقراءة .7
 ةوالكتاب

 كل الباب كما يلي منها :  أربعة أقسام يف 

 احلوار (1

احلوار أو الكالم هي القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات للتعبري عن أفكارهم 
يف تعليم احلوار جيب الطالب أن  32واآلراء والرغبات أو املشاعر إىل شريك احملحادثة.

ميرس بالكالم اللغة العربية، يف هذا الكتاب توجد النصوص احلوار،وينب املدرس الطريقة 
عن احلوار. يف كل الباب التدريبات عن احلوار خمتلف، التدريبات يف الباب األول تدريب 

( أجب األسئلة 3)( صل بني اآلتية الصورة املناسسة، 2( أجر احلوار وفقا للصورة ،)1)
                                                           
32Asep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa arab, (Bandung Remaja 

Rosdakarya:2011)hal,135 
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اآلتية مبا يناسب حالك، يف الباب الثاين أجر احلوار كما يف املثال، فيي الباب الثالث 
أجر احلوا مع زميلك وتبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك مستعينا باألسئلة اآلتية، يف 
 الباب الرابع جيري احلوار مع صديقك، يف الباب اخلامس أجر احلوار كما ي املثال، يف
الباب السادس تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك، يف الباب السابع أجرى احلوار كما 

 جرى بني الصيدلية وبني الرجللل فيما يلي.

 

   

 التداوي

 املريض   : هل عندكم هذه األدوية الثالثة ؟

 الصيديل : الدواء األول موجود، حبه واحدة قبل النوم ؟

 الثان ؟املرييض  : والدواء 

 الصيديل : والدواء الثاين موجود، ثالث حبات يوميا بعد األكل.

 املريض  : والدواء الثالث ؟

 الصيديل : آسف، غري موجود اآلن ميكن أن تشرتيه من الصيدلية األحرى.

 احلوار



42 
 

 ( أجر احلوار كماجى بني املريضة والصيديل فيما يلي !2تدريب )

 املريض     : كيف آخذ هذا الدواء ؟

 دالنية : هذا فرص، تأخذ ثالث مرات يف اليم، يف كل مرة فرصا واحداالصي

 املريض    : وهذا الدواء السائل ؟

 الصيدالنية : تأخذ ثالث مرات يف اليوم يف كل مرة ملعقة واحدة

 املريض     : هل ميكن أن آخذ الدواء كله مرة واحدة

 الصيدالنية : ملاذا ؟

 !!املريض     : أريد الشفاء حاال 

 الرتكيب (2

أو القالب  الرتكيب هى احدى عناصر اللغة اهلمة ويقصد بالرتكيب هي الصيغة أو النمط
يف هذا الكتاب توجد الرتاكيب يبحث عن النحو والعناصر  ل.الذي تبىن عليه اجلم

اللغة، وبا النحو والعناصر اللغة يساعدان الطالب يف فهم النصوص يف املادة التعلمية. 
توجد الرتاكيب يف كل الباب. يف هذا الكتاب توجد الرتكيب يف املادة ادراسية . توجد 

خرت الصحيح مما بني القوسني ، يف الرتكيب يف كل الباب منها :  يف الباب األول إ
الباب الثاين يبحث عن اجلملة االمسية واجلملة الفعلية واملفعول به، يف الباب الثالث 
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يبحث عن الضمائر للمفرد والضمائر جلمع، يف الباب الربع يبحث عن فعل مضارع + 
دس ل ( ، يف الباب السا–لن  -أن + فعل مضارع، يف الباب اخلامس  يبحث عن ) أن

يبحث عن الفعل املاضي، يف الباب السابع يبحث عن املصدر، أن + مضارع = 
 مصدر.

 ا

  

 

 

 

 

 

 اجلملة العلية اجلملة االمسية

 يدرس الطالب الدرس الديين الطا لب يدرس الدرس الديين

 الرتكيب

 اجلملة

اجلملة 
 االمسية

ليةاجلملة الفع  
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 املدرس يرجع إىل الصف مرة ثانية

 أمحد يعمل الواجب املنزيل

 لعب الكرة ينتهي يف الساعة اخلامسة

 يرجع املدرس إىل الصف مرة ثانية

 يعمل أمحد الواجب املنزيل

ينتهي لعب الكرة ينتهي يف الساعة 
 اخلامسة

 فاطمة تعمل الواجب املنزيل

 االسرتاحة تنتهي يف العاشرة والنصف

 تعمل فاطمة الواجب املنزيل

 االسسرتاحة يف العاشرة والنصفتنتهي 

 أنا أقرأ القصة

 حنن نستعري بعض الكتب

 أقرأ القصة

 نستعري بعض الكتب

 القراءة  (3

مهارة القراءة: هي ترمجة جملموعة من الرموز ذات العالقة فيما بينها واملرتبطة 
والقراءة . 33تصال تتطلب سلسلة من املهاراتإبدالالت معلومات معينة، وهي عملية 

ساسي يف بناء الشخصية وصقلها، فهي تزود القارئ باملعارف واخلربات اليت قد أل عام
داة الطالب يف أهنا هي أال من خالل القراءة، كما إن يكتسبها مباشرة أال يستطيع 

                                                           
 33مهارة القراءة والكتابة املدربة: أ/ هنالء البنيان. ص: ۲۱.
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مهارة القراءة له طرق كثري . 34حتصيل علومه الدراسية، فمن ال يقرأ جيدا ال حيصل جيد
املؤلف أن تكون لديهما دراية وعلما هبذ لطرق. وعلى املعلم أو ، فينبغي على املعلم أو 

املؤلف ال بد باستخدام التمارين القراءة الكثرية ومن خالل تتيح فرصة متكننن ملعلم من 
 وجود مكونت القدرة لدي الطالب.

مهارة القراءة أي تقدمي املادة على نصوص لكي يفهمم الطلبة عن مادة القراءة . 
هل لطلبة على توجد يف مادة القراءة الكثرية والطاويلة كل الدرس لكي يسونصوص اليت 

 ترقية فهم املقروء.

 من يوميات الطالب والطاللبات

 )أ(  

أنا طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية . أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة 
الصالة أقرأ القرأن يف والربع صباحا. أتوضأ مث أصلي الصبح يف املسجد مجاعة . وبعد 

غرفة املذاكرة أو أذاكر بعض الدروس . أذهب إىل احلمام وأنظف األسنان بالفرشة 
 عد تناول الفطوروأستحم ، مث أرتدي مالبس املدرسة . أذهب إىل املدرسة ب

 )ب(

ويف املدرسة ، أقضي األيام الدراسية يف جد ونشط . مث أرجع إىل البيت بعد 
 املدرسة  صالة الظهر يف مصلى

                                                           

  34عبد احلميد عبد اهلل و ناصر عبداهلل الغايل. اسس اعداد الكتاب التعليمي لغري الناطقني بالعربية. دار االعتصام. ص.5۷
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 )ج(

يف البيت ، بعد تناؤل الغداء يف غرفة األكل . أسرتيح قليال مث أصلي العصر 
وبالتاليييي أذاكر بعض دروسي أو أحتدث مع أفراد أسريت. أصلي املغر والعشاء مجاعة يف 

مسجد قريب من بييت . وبعد ذلك أذاكر بعض دروسي  وأعمل الواجبات املنزلية . 
فزيون قليال وأستمع إىل األخبار. مث أنام متبكرا ألستيقيظ من النوم وأحيانا أشاهد التل

 مبكرا.

 )ه(

وأصدقائي من الطالب ، هم يصلون الصبح أيضا يف مجاعة . وبعد الصال ة 
يقرؤون القرآن ، أو يذاكرون دروسهم ، مث يذهبون إىل املدرسة. هم ييقضون أوقاهتم يف 

 البيت ويف املدرسة يف جد ونشط.

 تدريبات على القراءة

 ( : قل صحيح )ص( أو خطأ )خ( وقفا لنص القراءة !1تدريب )

 خ ( ينام الطالب يف الساعة الرابعة والربع صباحا.-) ص  -1
 خ( يقرأ الطالب القرأن يف غرفة من املسجد-)ص -2
 خ( ينظف الطا لب األسنان يف احلمام-)ص -3
 خ( يرتدي الطالب الزي املدرسي قبل تناول الفطور-)ص -4
 خ( تنتهي الدراسة بعد صالة الظهر مجاعة-)ص -5
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 ( : أجب عن األسئلة اآلتية !2تدري )

 مىت تستقيظ الطال ب ؟ -1
 ماذا يفعل الطالب بعد صالة الصبح ؟ -2
 أين يسرتحون ؟ -3
 هل يصلون العصر يف مسجد املدرسة ؟ -4
 هل يذاكرون دروسهم يف بيوهتم ؟ -5
 أين تقضي الكالبات أوقاهتن ؟ -6

 (الكتابة4

الكتابة أي تقدمي عن الرتكيب أو القواعد اجليدة يف اجلمل املفيد. الكتابة مهارة 
 تشتمل على اخلط وإلمالء والرتكيب والتعبري عند تعليم الكتابة على املعلم أو ملؤلف .

واملهارة الكتابة هي شكل واحدة من قدرات مهارات اللغة املختلة من متعلميي 
والكالم والقراءة. مقارنة مع ثالثة املهارات اللغوية اللغة العرية بعد مهارات اإلستماع 

األخرى، املهارة الكتابة أصعب إلتقان. إلن مهارة الكتابة يعتمد إىل الغة اليت هي 
 35نشيطة ومنتجة.

يف هذا الكتاب عملية التعليم ي تعليم الكتابة مبشارة يف تطبيق  ، ويوجد هذ 
 التطيق يف التدريبات.

                                                           
35 Prof. Dr. Iskandarwassid, MPdd, dan Dr. H.Dadang Suhendar M. Hum, Strategi Pembelajaran 
Bahasa, (Bandung :2008s. PT. Remaja Rondakarya) hal.248 
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 1( كمل اجلمل اآلتية وفقا للضمائر مع تغيري ما يلزم!1) التدريب

 أَناَ أَُذاِكُر بَعض دروسي ، مث أشاهد التلفزيون بعد ذلك أحيانا

 --------------، مث  ---------------َ.أْنَت 1

 --------------، مث  ---------------.أَْنتِ 2

 ---------------، مث  --------------.أَنْكُتمْ 3

 ---------------، مث  --------------.هم4

 ---------------، مث  -------------.هنَّ 5

 ( أجب عن األسئلة اآلتية مبا يناسب حالك !2تدريب )

 من أنت  ؟ -1
 يف أي ساعة تستقيظ َصبَاحاا  ؟ -2
 أَْيَن تصلي الصُّْبِح  ؟ -3
 ماذا تفعل فيي بيتك بعد صالة الصُّْبِح ؟ -4
 يف اَلمْدَرَسِة  ؟مىت تنتِهْي الدِّراَسِة  -5
 ماذاَ تْفعل يْف بيتك بعد الظهر   ؟ -6
 ماذا تفعل بعد النوم  ؟ -7
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هذا الكتاب موجه للطلبة اللغة العربية املستوى املتوسطة. وتتكون سبع  
 املوضوعات يف كل موضوع  توجد التدريبات. 

 2013حتليل احملتوي الكتاب الداسي باملنهج 
الطلبة على فهم الكتاب الدارسي. وكذلك يف .لكل املوضوع تدريبات تساعد 1

  .هذه التمرينات أسئلة تتعلق باملوضوعات اليت قد درسوها الطلبة
.أما املهارات اليت تتعلق مبوضوعات اللغة العربية هي اإلستماع و الكالم 2

 والقراءة والكتابة.
.وجمال تعليم هذ الكتاب ييتضمن على املوضوعات اليت تتعلق باخلطابات 3

 الشفهية والتحرية وتصورة باحلكاية البسيطة أو احلوار البسيط.
  2013.احملتوى الكتاب الداسي " درس اللغة العربية " مناسبا باملنهج 4
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة أ

س اللغة و حتليل الكتاب الدراسي "در  يبحث الباحث رسالة حتت املوضوع بعد أن
بني  حممدية الواحدة املتوسطة ماالنج  مدرسةللفصل الثاين يف  2103باملنهج  العربية" 

 هذ البحث يف األبواب السابقة فأخذ الباحث استنباطا كمايلي:

للفصل الثاين يف مدرسة  2013أهداف الكتاب "درس اللغة العربية " املنهج   (1
 حممدية الواحدة  املتوسطة ماالنج.

 الدرس يف هذا الكتاب. األهداف غري مكتوب يف كل.1

للفصل الثاين  2013ية املنهج حمتويات الكتاب الدراسي يف كتاب درس اللغة العرب (2
 املتوسطة ماالنج.حممدية الواحدة درسة يف م

حيتوي على سبعة دوس ولكل درس موضوع ويف كل موضوع احلوار املفردات واحلوار  
 ك تدريبات.والرتكيب والقراءة والكتابة ويف كل مهارات هنا

.لكل املوضوع تدريبات تساعد الطلبة على فهم الكتاب الدارسي. وكذلك يف 1
  .هذه التمرينات أسئلة تتعلق باملوضوعات اليت قد درسوها الطلبة

.أما املهارات اليت تتعلق مبوضوعات اللغة العربية هي اإلستماع و الكالم والقراءة 2
 والكتابة.
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ييتضمن على املوضوعات اليت تتعلق باخلطابات .وجمال تعليم هذ الكتاب 3
 الشفهية والتحرية وتصورة باحلكاية البسيطة أو احلوار البسيط.

  2013.احملتوى الكتاب الداسي " درس اللغة العربية " مناسبا باملنهج 4

 ب.اإلقرتاحات

 أما اإلفرتاحات هلذاالكتاب هي:

كل الدرس، لكي يسهل يف ينبغي توجد األهداف يف تعليم اللغة العربية يف   (أ
 تعليم اللغة العربية.

ال توجد نصوص اإلستماع يف التدريبات على اإلستماع يف باب األول حىت  (ب
 باب السابع يف هذا الكتاب.

ينبغي الصورة املتنوعة . أرجو الصورة املتنوعة  يف هذا الكتاب ، إلن حيب    (ت
 التالميذ الصورة املتنوعة يف الفصل الثاين املتوسطة.

 ينبغي يستخدم اللغة السهل يف الدرس السابع.  (ث
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