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 إهداء 

 :إىل اجلامعي  البحث هذا يأهد

 مشافعة  أمي 

ين منذ صغاري وبدون رضاها وحبها ما  ت}عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واألخرة اليت قد ربي

 وجدت النجاح{ 

 اريس عبد احل وأيب 

 يف سالمة الدين والدنيا هبقايفظه هللا و حيالذي شجعين على التعليم وعسى هللا أن يرمحه و }

 { واألخرة

 وأخي احملبوب أمحد رمي 

 }الذي يدعوين للنجاح يف مجيع أموري{ 
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 تقدير الو  شكرال كلمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ن اإلسالم، وجعل اللغة العربية لغة اإلسالم اليت ياحلمد هلل رب العاملي الذي بعث رسوله بد 
على لسان أعظام الناس حممد صلى هللا عليه وسل م. والصالة اكثر العبادة إال  هبا، وجعلها  الصالة    التصح  

 والسالم على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله وأصحابه الكرام يف الدنيا واألخرة.
  ” Fasih berbahasa arab”حتليل الكتاب الدراسىقدمت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع "  

يف   (S-1)سارجاان    " لنيل درجة  (BSNP)لفصل الثامن الثانوي على ضوء هيئة املعايي الرتبوية الوطنية  

والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،   الرتبويةقسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم  

 ة هذا البحث وهم:تابدين على كتقدير إىل من قد ساع السرين أن أقدم جزيل الشكر وعظيم  يف

فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستي بوصفه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .1
 احلكومية مباالنج. 

والتعليم جامعة موالان   الرتبويةفضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستي بوصفه عميد كلية   .2
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستي والدكتور أمحد مبلغ املاجستي بوصفهما رئيسة وكاتب  .3
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج على دعمهما 

 .خراج هذا البحث اجلامعي هبذه الصرورةالروحي حىت يتم إ 
املاجستي  ا احل  الدكتور فضيلة .4 بشري مصطفى  النافع ج  اإلرشاد  وتقدمي  يفضل إبشراف  الذي 

 .هات املفيدة اليت ساعدين إشراف هلذا البحثيوالتوج



 ه
 

ان جبامعة مواليف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  مجيع األساتيذ واألستاذات   .5
إ احلكومية   راهيمبمالك  الذي  اإلسالمية  و نو  ي    ن ماالنج  بعلومهم  تتم كتابة هذا ار  رشاداهتم حىت 

 البحث اجلامعي. 
وحممد صفيان   ،وذرة النافسة  ،رزقي ووالن فرماات ساري  ،أيو نور رمحة،أان زهرة النورنية    يأصدقائ .6

 نين دائما.و نين ويشجعو يساعد   الذين
 ين يف هذه الفرصة النبيلة.و قد صاحب  نالذي  الثناء جلميع إخواين وأخوايت وخالص الشكر وجزيل   .7

محة ر هلم على أن جيزيهم أبحسن ماعملوا. إايه أسال ال   هللا  أقول جزيل الشكر إليهم مجيعا وأدعوا
 ،هم هللا خي اجلزاء يف الدين والدنيا واالخرةأوالتوفيق واهلداية والنفع. تقبل هللا منا بقول حسن وجز 

 امي ايرب العاملي. 
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 تخلص البحث سم

"لفصل الثامن الثانوي على   Fasih berbahasa arab حتليل  الكتاب الدراسى  ، 2020أنيس ، ،  رمحوايت
كلية   ،قسم التعليم اللغة العربية  ، البحث اجلامعي.  (BSNP)  الوطنيةالرتبوية    ضوء هيئة املعايي 

املشرف :   جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  ،والتعليم  الرتبويةعلوم  
 احلاج بشري مصطفى املاجستي   الدكتور 

 (BSNP)هيئة املعايي الرتبوية الوطنية    ،الكتاب الدراسي  حتليل،    احية :تالكلمات املف

لكل الطالب أن ميلكه يف تعلم   ب د    الا , والدراسية  املناهج  يف  الرئيسية  العناصر  حدأ   كتاب الدراسي هو
يعين    (BSNP)هيئة املعايي الرتبوية الوطنية  جي د جيرتح معيار    كتاب الدراسيال   أين وجب على اللغة العربية  

لكن حقيقة مازال كثي من الكتاب الدراسي مل يناسب مبعيار التقييمه.   يف احملتوى، العرض، اللغة، الرسم.
على "  بناء  الدراسي  يف كتاب  الرسم  اللغة،  العرض،  احملتوى،  يعرف  أن  يريد  الباحثة   Fasihذالك، 

Berbahasa Arab  "  الرتبوية الوطنية  هيئة املعايي مضبوط مبعيار التقييم . 

العرض يف   ،"Fasih Berbahasa Arab: احملتوى يف كتاب الدراسي "  ملعرفة هذا البحث  يهدف    
الرسم    ،"Fasih Berbahasa Arabاللغة يف كتاب الدراسي "  ،"Fasih Berbahasa Arabكتاب الدراسي "

 . الرتبوية الوطنية  هيئة املعايي على ضوء    "Fasih Berbahasa Arabيف كتاب الدراسي "

  احملتوى الباحثة مبنهج التحليل    ت ستخدم او   ، ابملدخل الكيفي  تبيةنوع البحث املستخدم هو املك  
بياانت أيخذ من احملتوى الكتب مزيد ال.  (BSNP)  الوطنيةالرتبوية    هيئة املعايي التقييم    واتاألد  ابستخدام

 ليزيد البياانت الذي حتتاج الباحة. 

البحث  ائجنتأما   الدراسي  احملتوى(  1:   هذ  مناسب Fasih Berbahasa Arab"  يف كتاب   "
الكفاءة يف   التقومي   اليوجد و   لكن قائمة املراجع  مل حيديث  هيئة املعايي الرتبوية الوطنيةمبؤشرات احملتوى  

الدراسي "(  2.  أخر الدرس هيئة " مقبول مبؤشرات العرض  Fasih Berbahasa Arabالعرض يف كتاب 
 و  قاموس املصطلحات ال يوجد  و   ، الرتمجة العربية واإلندونسيةقائمة  ال يوجد  لكن    املعايي الرتبوية الوطنية 

مبؤشرات   ناسب جدا" مFasih Berbahasa Arabيف كتاب الدراسي "  لغةال  ( 3مادة مسعية.  و   الفهرس



 م
 

الوطنية  لغةال الرتبوية  املعايي  "  رسم ال(  4.  هيئة  الدراسي   مناسب "  Fasih Berbahasa Arabيف كتاب 
يفرتق   التفريق بي الفقرة واضح قليل وكثي من الرسملكن    املعايي الرتبوية الوطنية هيئة    رسممبؤشرات ال

 بنص ه. 
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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Anis. 2020, Analisis kualitas buku ajar “Fasih Berbahasa Arab” untuk 

kelas 8 Tsanawiyah menurut pandangan BSNP. Skripsi. Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr.H. 

Bisri Mustofa, M.A 

Kata kunci : Analisis Isi, Buku ajar, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

Buku ajar merupakan salah satu unsur utama dalam kurikulum pembelajaran 

yang penting untuk dimiliki setiap siswa dalam mempelajari pelajaran bahasa arab, 

dimana buku ajar yang baik harus memenuhi standar yang telah ditentukan Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yakni dalam Isi, penyajian, bahasa, dan ilustrasi. 

Namun pada kenyataannya masih banyak buku ajar yang belum disesuaikan dengan 

standar penilaiannya. Berdasarkan itu peneliti ingin mengetahui isi, penyajian, bahasa, 

ilustrasi pada buku ajar “Fasih Berbahasa Arab” disesuaikan dengan standar penilaian 

BSNP. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) isi pada buku ajar “fasih 

berbahasa arab”, (2)  penyajian pada buku ajar “fasih berbahasa arab”, (3) bahasa pada 

buku ajar “fasih berbahasa arab, (4) ilustrasi pada buku ajar “fasih berbahasa arab” 

menurut standar penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Jenis penelitian yang dipakai untuk menganalisis data yaitu jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode pengumpulan data yaitu analisis isi dengan dibantu instrumen penilaian buku 

ajar bahasa arab oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Data tambahan 

diambil dari beberapa buku yang dikutip isinya untuk menambah data yang dibutuhkan 

oleh penulis.  

Adapun hasil analisis dari penelitian ini adalah : 1)  isi buku ajar “Fasih 

berbahasa Arab” sudah sesuai dengan indikator-indikator isi BSNP namun pustaka 

yang dijadikan acuan tidak mencerminkan pustaka yang mutakhir dan tidak terdapat 

evaluasi kemampuan pada setiap akhir bab. 2) penyajian buku ajar “Fasih berbahasa 

Arab” cukup sesuai dengan indikator-indikator penyajian BSNP namun tidak ada 

daftar transliterasi Arab dan latin, glosarium, dan indeks. 3) Bahasa pada Buku ajar 

“Fasih berbahasa Arab” sangat sesuai dengan indikator-indikator bahasa BSNP. 4) 

ilustrasi/kegrafikan buku ajar “Fasih berbahasa Arab” sudah sesuai dengan indikator-

indikator ilustrasi BSNP namun pada pemisahan paragraf dalam tekas kurang jelas dan 

ilustrasi banyak yang terpisah dengan teksnya.  
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ABSTRACT 

Rahmawati, Anis. 2020. Analysis of The Textbook Quality “Fasih Berbahasa Arab”  

for 8th Grade of Junior High School according to BSNP View. Thesis. Arabic 

Language Education. Tarbiyah and Teacher Training Faculty. Islamic State 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis advisor: Dr.H. Bisri 

Mustofa, M.A 

Keywords : Contents Analysis, Book of teaching, national standard of education's     

(BSNP) 

The textbook is one of main components in the learning curriculum that is 

important for each student to have in learning an Arabic lesson, where a good book 

must meet the established standards of the national standard of education (BSNP) in 

content, presentation, language, and illustration. But in reality there are still many 

textbooks that have not been adjusted to its standard of assessment. Based on that, 

researchers want to know the content, presentation, language, and illustration of the 

textbook "Fasih Berbahasa Arab" adjusted to the national standard of education's 

(BSNP) standard of assessment.  

The research to aims for: (1) content of the textbook"Fasih Berbahasa Arab", 

(2) presentation of the textbook"Fasih Berbahasa Arab" , (3) the language of the 

textbook "Fasih Berbahasa Arab" (4) the illustration of the textbook "Fasih Berbahasa 

Arab" according to the standard assessment of the national standard of education 

(BSNP). 

The kind of research used to analyze data, the type of literature research (library 

research), using a qualitative approach and data collection method of content analysis 

aided by the national standard of education (BSNP) book assessment. Additional data 

is obtained from several of the books quoted in content to supplement the writer's need. 

 As for an analysis of this study: 1) the contents of the textbook "Fasih 

Berbahasa Arab" are consistent with the national standard of education's (BSNP) 

content indicators but the reference library does not reflect the advanced library and 

does not evaluate the ability at the end of the chapter. 2) the presentation of the textbook 

"Fasih Berbahasa Arab"  corresponds sufficiently with the indicator of the national 

standard of education's (BSNP) presentation, but there is no list of Arab and Latin 

transliterations, glosarium, and index. 3) the language of the textbook "Fasih Berbahasa 

Arab" harmonizes well with the national standard of education's (BSNP) language 

indicators. 4) the illustration/grafting of the textbook "Fasih Berbahasa Arab" is in 

harmony with the illustrative indicators of the national standard of education's (BSNP) 

but in the subtext of a paragraph is unclear and many are separated from the text. 
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 األوال   الفصل

 مقدمة 

 ية البحث فخل  .أ

طريقة لطالب باوتنمية كفاءة   تشجيع والتوجيهالتعليم اللغة العربية هو عملية تربوية هتدف إىل  
ولتحسي اللغة  املوقف   فعالة  يف  مفهوم  العربية  اإلجيايب  إىل  ابلنسبة  قال   الفصحى.  التعليم، 

يف عملية   تساعد ساردميان ىف كتابه " أن التعليم هو حماولة تكوين الظرف أو تنظيم البيئة اليت  
الطالب حىت يتطوروا   تنظيم البيئة حول التعليم، وعند انان سوغااي "أن حقيقة التعليم هي عملية

تاب التعليم منها تتعلق ابلك  عملية  أهداف   النجاح يف حتقيقالعجز و ويدفعوا يف جمال التعليم. وأما  
 ىف التعليم اللغة العربية.  أمر مهمكتاب الدراسي  الفلذالك  الدراسي,  

إحدى  الدراسي  باالكت من  يف   املنهج   يف  املهمة   العناصر  هي  األساس  وبناء  الدراسي 
الدراسي  التعلم ييتحقق من خالل الكتاب الدراسي. أما الكتاب    من   التعليمي، والغرض  املستوى

التعليمية أو اللغوية،  العريب الذي يستخدمه املعلم يصبح كتااب دليال مهما سواء كان من اخللفية
من العربيي أو عجميي، وحيتاج إليه لفهم املنهج وشرح املخرج والصوت واملفردة وتركيب اجلملة. 

الطالب وشخصية  املبادئ  تضمي  يف  يعرف كفاءته  املعلم  الطال 1وكذالك  يستطيعون وأما  ب 
العريب كمصدر  الدراسي  الكتاب  وابلنسبة  مرة  ويكررونه  تعليمي  استخدام  للمعلمي   أخرى، 

 2معرفتهم  العربية وإثراء  اللغة  يف تعليم  املواد  مصادر   كإحدى 

ملونة العربية  اللغة  تعليم  وأما   املناهج   تغيي  خبالل  يتحرك  املنهج   الدراسية.  وتطوير  تغيي 
KTSP     هو املنهج الذي   2013اختالفات حقيقية. واملنهج    لديه  2013املنهج  يتوجه إىل

  املعرفة وتقييم جوانب   جوانب  للتقييم منها تقييم  جوانب  يستخدمه احلكومة حىت اآلن وله ثالثة

 
1 Abdullah Hamid, Menyusun buku ajar bahasa arab, (Padang;academia, 2012), hlm.xii 
2 Ibid, hlm.8 
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 يف   13  املنهج   تطبيق  أيًضا  لذلك جيب   احلالة،   هذه   والسلوك. يف   املوقف   املهارات وتقييم جوانب
 .املواد اللغة العربية  املواد خاصة يف   فهم  على   الطالب  لتسهيل دراسيال  باالكت

املعلم يف   لكن األخطأ، ال حياْذر   ومن  العريب إلرشادات  الواقع  الدراسي  الكتاب   اختيار 
جدا اليت تسبب   ضحال   أو  جدا  جًدا، عميقا  قليلة  أو  جًدا  واسعة  املادة  املعلم  التعليم حىت يعطي 

لذالك  اختيار الكتاب الدراسي مهم جًدا ليقوم به املعلم الطالب يتعس رون يف فهم املادة العربية.  
  الدراسي   الكتاب  يف اختيار أو حتليل مهم جدا.تيار كتاب الدراسي  فلذالك خت,  قبل عملية التعليم

طريقة فعالة العملية التعليم يف الفصل ب احملك ه حىت املدر س يستطيع أن يدير  ينظر إىل   واجب
 ابلغاية.   العربية  والطالب يستطعون أن يتبعوا عملية التعليم

اهداف يف تعليم اللغة العربية عرضة ليكتسب أربعة مهارات اللغة يعين: اإلستماع، الكالم، 
الطالب   مهم كيف  الدراسي  اللغة كتاب  املهارات  ليكتسب  الكتابة.  مناسب   يزدادالقراءة، 

 درجته.

يف هذا احلال الباحثة يهتم  ب كتاب الدراسي أتليف احلج دارصنوا و ت إبراهيم مبوضوع 
"Fasih Berbahasa Arab  الكتاب يسرد" لفصل الثامن الثانوي مكتوب مبدخال العلمي. هذا   

ستة املوضوع يف عملية التعليم يف السنة هم: الساعة، يومي اتنا يف املدرسة، يومي اتنا يف البيت، 
الر ايضي ون، املهنة الط ب  ي ة، عياد املريض. يف املواد حيتوي املفردات، اإلستماع، القواعد، الكالم، 

 القراءة، الكتابة.   

حيتاج إىل املراجعة. بناء على حتليل الباحثة، الكتاب املستخدم يف هذا التعليم اللغة العربية  
ميلك مؤس سة اخلاص ليدير املعيار الرتبوية   ندونسيإالباحثة حيل  مناسب عنصر يف هذا الكتاب.  

هو املؤس سة    (BSNP)  , هيئة املعايي الرتبوية الوطنية(BSNP)  هو هيئة املعايي الرتبوية الوطنية
   .كتاب الدراسيتوى، عرض، لغة، رسم  حملو منو عات  املسؤول ليلصق احملك   

كتاب الدراسي املؤه ل أو مناسب جيب أن يستجيب ألربعة األانصر   تقوميالتدبي أو اليف   
يعين احملتوى، العرض، اللغة،     (BSNP)هيئة املعايي الرتبوية الوطنية  كتاب الدراسي على ضوء  
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هيئة      عي  األداة تقومي كتاب الدراسي الذي يت  يتوس ع يف   كتاب الدراسية األانصر  عأربمن  الرسم.  
الوطنية   الرتبوية  كاتب )   كل اشخاصشكل املؤشرات بنوع خاص، حىت  يف    (BSNP)املعايي 

 .يستطيع يطب ق  (عام ة الناس  طالب،الدرس،  امل كتاب الدراسي،  ال

يف در جة املدرسة هو كتاب الدراسي املستخدمة    (Fasih Berbahasa arab)كتاب الدراسي  
احلج دارصاان و ت ابراهيم الذي ميلك ثالثة الكتب لدرجة املدرسة الثانوية، وهذا الكتاب يرتت ب  

  الثانوية.

، (BSNP)الرتبوية الوطنية    هيئة املعايي  يتعي  الذي  كتاب الدراسي  التقييم    األداة  بناًء على
ة اد" لفصل الثامن وفًقا ألFasih berbahasa arab الكتاب الدراسي " هل  ستقوم الباحثة بتحليل  

 من احملتوى , العرض, اللغة, الرسم.  BSNP  تقييم هيئة املعايي الرتبوية الوطنيةال

 أسئلة البحث  .ب

 fasihومن هذه العبارة مسألة من هذا البحث هي حتليل كتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربية "  

berbahasa arab"    الثامن الثانوي وأسئلة البحثها هي:  لفصل 

 لفصل"   fasih berbahasa arabكتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربية "يف  احملتوى    حتليل.كيف  1
 الرتبوية الوطنية؟ الثامن الثانوي على ضوء هيئة املعايي

 لفصل    "fasih berbahasa arab"  كتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربيةيف  العرض  حتليل  . كيف  2
 الرتبوية الوطنية؟ الثامن الثانوي على ضوء هيئة املعايي

العربيةيف  اللغة    حتليل. كيف  3 اللغة  الدراسي فصيح ىف   لفصل  "  fasih berbahasa arab"  كتاب 
 الرتبوية الوطنية؟ الثامن الثانوي على ضوء هيئة املعايي

 لفصل    "fasih berbahasa arab"كتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربية  يف   الرسمحتليل  . كيف  4
 الرتبوية الوطنية؟ الثامن الثانوي على ضوء هيئة املعايي
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 أهداف البحث ج.   

 لفصل    "  fasih berbahasa arab"  ب الدراسي فصيح ىف اللغة العربيةكتايف  احملتوى    وصف .  1
 الرتبوية الوطنية الثامن الثانوي على ضوء هيئة املعايي

الثامن   لفصل  "  fasih berbahasa arab"كتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربية  يف  العرض    وصف.  2
 الرتبوية الوطنية الثانوي على ضوء هيئة املعايي 

الثامن   لفصل"     "  fasih berbahasa arab"كتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربية  يف  اللغة    وصف .  3
 الرتبوية الوطنية الثانوي على ضوء هيئة املعايي 

الثامن   لفصل   "  fasih berbahasa arab"  كتاب الدراسي فصيح ىف اللغة العربية  يف    الرسم  وصف.  4
 الوطنيةالرتبوية   الثانوي على ضوء هيئة املعايي 

 فواعد البحث د.  

الثامن يف املدرسة   لفصل الكتاب الدراسي للغة العربية    تقييمالنظرية: يرجي أن تفيد البحث يف   .1
 الثانوية.

 للجامعة, أن يكون هذا البحث مفيدا للبحث التالية و لتطوير الدراسة التعليمية. .2
العربية   .3 اللغة  تعليم  نظرية  فهم  هلم يف  مساعدا  يكون  أن  الكتاب للقراء,  استخدام  نظرية  و 

 الدراسي للغة العربية.
 للتالميذ, يسهل التالميذ يألخذ كتاب الدراسى  .4
 و حتليل الكتاب الدراسي و نظريته.  التقييمللباحثة, أن يزيد هذا البحث خبة و معرفة عن   .5

 حدود البحث   ه.
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املوضوع  الباحثة    يرتك ز حتت  الدراسى  حتليلالبحث  العربية    الكتاب  اللغة  ىف   fasih"فصيح 

berbahasa arab"    الوطنيةالثامن الثانوي على ضوء هيئة املعاييالرتبوية    لفصل  BSNP    على
 ا يلي:كمحتديد البحث  

 لصفل  2013كتاب الدراسي يف هذا البحث هو كتاب اللغة العربية ابملدخل العلمي ملنهج عام  
على الرسم  ، و البحث هي احملتوى، العرض، اللغة  اهذ   مقياس حتليل الكتاب الدراسي يف   ، الثامن  

 .   BSNP  الوطنية ضوء هيئة املعاييالرتبوية  

 .حتديد املصطالت و

  توجد املصطالحات املتعلقة بعنوان البحث الىت تشرحها الباحثة فيما ايىل:

الدراسي وبناء   املنهج   يف  املهمة  العناصر  هي من إحدى  الدراسي  باالكتكتاب الدراسي هو   .1
 3التعلم ييتحقق من خالل الكتاب الدراسي   من   التعليمي، والغرض   األساس يف املستوى

  BSNP  الوطنيةهيئة املعاييالرتبوية   .2
املعاييالرتبوية   ولرصد هي    BSNP  الوطنيةهيئة  لتطوير  الرسالة  هيئة مستقلة وحمرتقة حلمل 

ميلك ملك إحدي   BSNP، هيئة املعاييالرتبوية الوطنية  الوطنيةولتقييم تطبيق املعايي الرتبوية  
 كتاب الدراسي.  الرسماحملتوى ، العرض ، اللغة    تقييممنها  

 الدراسة السابقة   ز.

 من الدرسات السابقة الىت تتعلق هبهذ البحث: 

حتليل كتاب الدراسي اللغة العربية’دروس اللغة   مبوضوع  ،فيتا بسمياتى  تالبحث الذى كتاب  .1
. من قسم التعليم اللغة العربية األطفال" ىف املدرسة اإلبتدائية واحد فلوس كرواي جيالجف

الدراسى   ة نتائج هذا  البحث: كتاب.  2016ووأتهيل املعلم فورواكارات     الرتبويةالعربية كلية علم  

 
3 Abdullah Hamid.dkk, Menyusun buku ajar bahasa arab, (Padang:academia, 2012), hlm. ix 
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لكن حيتج إىل حتس ن ىف إنقسام. يثبط مبتفق   ، صعيد كتاب الداسى جي د كفى إسحقاق  
 كان احملتوي املادة مناسب مبرحلة حجة الطالب. ،عليه أن التعليم اللغة العربية اجلاري

حتليل كتاب الدراسي اللغة العربية ’دروس مبوضوع    ، حممد إقبال البار  البحث الذى كتابته .2
. نتائج 2018 ،الوطنية للمعيار الرتبوىاللغة العربية" لزين املتقي واألخرينفى ضوء املؤسسة  

. املهارات اللغوية مناسب ابملادة واهلدف التعلمية إال ىف املهارة اإلستماع 1هذا البحث:  
أبهنا ىف الباب الثاين }العاملون ىف املدرسة{ التديبات على اإلستماع }أ{ و}ج{    ، غي جيد 

وىف الباب الرابع }الوان{ التدريبات على اإلستماع }ج{   ،ال حيتاج اإلستماع للجواب عنها
وأيضا ىف الباب السابع }من يوميات األسرة{   ، موجود األجوبة وراءها ىف الكتاب للطالب

الكتاب الطالبستماع }د{ موجود  التدريبات على اإل للجوابب وراءها ىف  وأما   ، الفقرة 
  (BSNP).والنظرية احملتوايت هليئة معايي الوطنية للتعليم  2املهارات الثالثة مناسبتها كامل.

ألن األلوان   ،وصفها كما يلي: }أ{ مناسبة املادة ابلكفاءة األسسية: }تكامل املادة قيمته
 لباب "األلوان"{. والصور غي صرحيان ىف ا

الذى كتابته .3 الدراسيمبوضوع    ،البحث  ابملنهج   حتليل  كتاب  العربية   بابل  2013اللغة 
: يوكياكرات  ، . حبث العلمى"علم اإلجتماعي واللغة    ،التاسع للمدرسة العالية قسم علم الطابعي
علوم   العربية كلية  اللغة  العليم  قسم  يوكياكراتجامعة  والتعليم    الرتبوية ىف   سوانن كاليجاكا 

هذالبحث:  2017 نتائج  تناسب يف 1.  اليت  املكوانت  العربية حيتوي  اللغة  {كان كتاب 
{ العوامل اليت تناسب يف هذا الكتاب الدراسي تغي 2الكتاب الدراسي عند عبد احلميد.  

طوير الكتاب الدراسي العريب. وكالمها يدالن على أن كتاب الطالب للغة العربية ابلكفاءة فيت
العلم الطبيعي والعلم    ابملقارب العلمل للصف احلادي عشر ابلبانمج  2013مبنهج التدريس  

الدراسي  الكتاب  يف  وجودمها  ينبغي  اليت  املعايي  على  ابلكفاءة  يعتب  واللغة  اإلجتماعي 
  ويستحق أن يكون كتااب مرجعيا يف تعليم اللغة العربية.
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كتاب  اللغة العربية املقرر   صالحيةدراسة مقارنة على  مبوضوع حتليل    ،البحث الذى كتبته .4
يوكياكرات: ىف فسم التعليم اللغة   ،حبث علمى  ،للصف السابع   2013ي  بسنحة منهج الدراس

عل جامعة    الرتبويةم  و العربية كلية  املعلمي  أتهيل  احلكوميةو  اإلسالمية   ،سوانن كاليجاكا 
على أن الكتاب   ،دلت نتائج البحث على كل نواح يف الكتاب املقرر اللغة العربية.  2017

الشئون وزارة  يف    إبصدار  واللغوي   52،78والتقدميي    87،50احملتوي    صالحية الدينية 
احملتوي   صالحية . وأما الكتاب إبصدار طه فوترا يدل على  86،58والتخطيطي    87،50
 . 95،83واخلطيطي   75واللغوي   83،33والتقدميي    90،28

البحث،الباحث الرقم   ، موضوع 
 سنة البحث 

 اإلختالفات التشبهات 

بسمياتى 1 حتليل كتاب   ،فيتا 
الدراسي اللغة العربية’دروس 
ىف  األطفال"  العربية  اللغة 
واحد  اإلبتدائية  املدرسة 

جيالجف كرواي   ، فلوس 
2016 

كتاب  حتليل 
 الدراسي اللغة العربية 

الدراسي  كتاب  حتليل 
مدرسة  من  ألطفال 

 اإلبتدائية 

البارحممد   2 حتليل   ،إقبال 
كتاب الدراسي اللغة العربية 
لزين  العربية"  اللغة  ’دروس 
ضوء  واألخرينفى  املتقي 
للمعيار  الوطنية  املؤسسة 

 2018  ،الرتبوى

كتاب  حتليل 
 الدراسي اللغة العربية 

الدراسي  كتاب  حتليل 
ضوء  ىف  العربية  اللغة 
للمعيار  الوطنية  املسسة 

 الرتبوي 
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هداية 3 نور  حتليل    ،نوفيا 
اللغة العربية  كتاب الدراسي

التاسع   باب ل  2013ابملنهج  
اإلجتماعي  علم  ا  للمدرسة 

 2017  ، "واللغة  

احملتوى كتاب  حتليل 
مبنهج الدراسى  

2013 

حتليل  البحث  هذا  ىف 
الدرسي   تناسب كتاب 

مكوانت كتاب الدراسي 
 ضوء عبد احلميد

هداية 4 فضلي  دراسة   ، حممد 
كتاب    صالحيةمقارنة على  

بسنحة  املقرر  العربية  اللغة 
الدراسي    2013منهج 

 للصف السابع

كتاب  حتليل 
الدراسي اللغة العربية 

وجه   هيئة من 
 املعاييالرتبوية الوطنية

دراسة مقارنة على كتاب  
 اللغة العربية 
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 الثان   فصلال

 اإلطار النظرى

 

 الكتاب الدراسى .أ
 مفهوم الكتاب الدراسي  .1

الدراسىي هو كتاب سق اطة   الدراسةمل الكتاب  أهلم  ادة  كتاب القواعد    يرتع و   هكتب 
كتاب   ،يرتت ب كتاب الدراسي بطريقى ومنطقى مناسب على التعليم.  ي  الرمس  يرتتبالدراسي و 

و يرتت ب أن يتوص ل على هدف التعليم أو   ، جة التعليم الطالبالدراسي يرتت ب مناسب حب
 كفائة. 

الدراسي الطالبيرت   كتاب  معرفة  ،ت ب حبجة  وجه  من  العامل   ،حجة   ،مثال عن علم 
خمتلفة من الطالب   ،املتواسطة إبتدا أن يفهم لكن حيتج عن اإلرشادالطالب من املدرسة  

 4املدرسة العالية. 
 مهمة الكتاب الدراسي .2

ة ، سواء عن املضمون أو عن تسهيالت ألنشطة التعلم املستقل    دراسي ب الاتوفر الكت 
حتتوي الكاتب على معلومات حول ،بشكل عامالعرض التقدميي.بناًء على عملية التعلم ،  

املؤلفه ل إىل اآلخرين ابستخدام الرموز املرئية يف شكل   يصدراملشاعر أو األفكار أو معرفة 
هي   للكتاب  الرئيسية  الوظيفة  فإن   ، وابلتايل  أخرى.  أشكال  أو  صور  أو   وسيلةرسائل 

 .ملعلوماتا

 
4 Samsul arifin, dkk, sukses menulis buku ajar dan referensi, (jakarta:PT Grasindo, 2009), hlm.56 
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الكت الاحتتوي  القدرات للطالب   دراسيب  على مواد تعليمية ميكن أن توفر 
حتقي مراحل يف  وهي  الدراسية  املناهج  يف  احملددة  لألهداف  على وفًقا  التعليم  أهداف  ق 

 5املستوى املؤسسي وأهداف التعليم الوطين. 
املبادئ التوجيهية للتعلم ، بينما   للطالب هي   دراسيب الاالكت  مهمة ،    بكلمة  

سي من الناحية الفنية ادر اليعمل الكتاب    .ماد ة الدراسةيف تعلم الطالب   دليلللمعلمي ،  
استخدامه كمرجع   دليل الدراسة للطالب يعين الطالب.  6وظيفية للغاية   للمعلم والطالب 

 رئيسي يف: 
 باب الدراسة يف ال  إلعداد بشكل فردي أو يف جمموعات قبل األنشطةا .1
 بابالتفاعل يف عملية التعلم يف ال .2
 . القيام ابلواجبات اليت قدمها املعلم 3
 . االستعداد لالختبارات أو االمتحاانت التكوينية واخلتامية 4

 املعلم فهو كتاب مرجعي يف : أما  
 . إنشاء تصميمات تعليمية1
 . إعداد مصادر التعلم األخرى2
 . تطوير مواد التعلم السياقية3
 . إعطاء املهام للطالب 4
 التقييم. ترتيب مواد  5

لذلك من الوصف أعاله ، على األقل حيتوي الكتاب على أربعة وظائف ، وهي: أوال ، 
. اثلثا تقييمواد مرجعية مرجع الطالب. اثنياً ، الكتاب كمادة كمادة أو ماب الدراسي  الكت

الكت الدراسي،  الكت  اب  الرابع  املناهج.  تطبيق  يف  تربوي  الدراسي  كمساعد  كأحد اب 
 حمددات طرق التدريس أو تقنياته سيتم استخدامها من قبل املعلمي. 

 
5B.P Sitepu, Penulisan Buku Pelajaran (Bandung: Rosda Karya, 2015), hlm. 12 
6 Masnur Muslich, Text Book (yogyakarta: Aruzz Media, 2010), hlm. 57 
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 الرتبوية الوطنية   هيئة املعايري . ب
هيئة املستقلة اليت هلا وظيفة لرتقية مقياس الوطنية هي   BSNP  الوطنيةالرتبوية    هيئة املعايي 

منها   إحدي   ميلك ملك   BSNP  الرتبوية الوطنية هيئة املعايي  ،  7للتعليم ومراقبة تنفيذه وتقييمه. 
  .يسا الدر كتاب  يف ال  الرسم احملتوى ، العرض ، اللغة و  تقييميعين  

 صر اعنال  من ذالك  هي   BSNPالرتبوية الوطنية    هيئة املعايي  تقييمإحدى من مزااي معيار  
، املعلمي   ، مؤلف كتاب الدراسيكتاب الداسي  حىت الباحثة  الدقائق  يف شكل مؤشرات  يوس ع 

 يطب قوا. يستطعون أن    والطالب
، التقييم كتاب الدراسي  كأساس  يستطيع أن يستخدم  األداة  ه هذ ،  تاب الدراسيالك  باحثةلل

كأساس لتطوير أو كتابة كتاب   يستطيع أن يستخدم    األداة   ه هذ   ، الكتاب الدراسيللكاتب  
 يستطيع أن   األداةللمعلمي والطالب واجلمهور العام ، هذه    .ال تنحرف  حىت حصله  دراسيال
 . يف مرحلة وحدة الرتبويةيستخدم ألجل التعليم  كتاب  احلاسم  ستخدم كأساس  ي

 تقييم   األداةيتطور    (BSNP) الرتبوية الوطنية هيئة املعايي،    تاب الدراسي الك  تقييمتتعلق ب  
. الدراسي دراسي ليتم تصنيفها ككتاب  الكتاب      لتحديد  األداةهذا    يستخدم   كتاب الدراسي.
الذي الدراسي جيدة هو كتاب الدراسي    ، كتاب   BSNP  املعاييالرتبوية الوطنيةمن نظرية هيئة  

 8. الرسم احملتوى ، العرض، اللغة و  العناصر يعين األربعة    يوجد
 العناصر واملؤشرات كل منها كما يلي:  من األربعة  شرح اما

 احملتوى   تقييم  .أ
الشرح   توافق(  1ملحوظة وهي )  احملتوى ، هناك ستة مؤشرات جيب أن تكون عنصر  من حيث  

املواد ،  (متأخر3( دقة املواد ، )2، )  (KD)  والكفاءة املعيارية(  KI) ابلكفاءة األساسيةاملادة  
احملتوى هو اجلزء األول   تقييم،( التخصيب6، )  التقييم ( التدريب و5( مناسبة ابلثقافية ، ) 4)

 
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 
http://akhmaddrajat.files.wordpress.com/2009 04/pemendiknas-no22-tahun-2006.pdf, diakses 
pada tanggal 3 april 2020 
8 Masnur Muslich, Text Book (yogyakarta: Aruzz Media, 2010), hlm. 291 

http://akhmaddrajat.files.wordpress.com/2009%2004/pemendiknas-no22-tahun-2006.pdf
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حيتوي املادة على موضوع  الكتاب األساسي هوكتاب الدراسي. تصبح مهمة ، ألن   التقييميف  
 يعين:   هيئة املعاييالرتبوية الوطنية يوس ع    سيعطى للطالب. 

 (KD)والكفاءة املعيارية  ( KI) ابلكفاءة األساسيةالشرح املادة    توافق  1)
 أبهداف التعلم   توافقأ.  

األساسية والكفاءة املعايرية يف خبة املواد املعروضة تشمل جبميع املادة املضمونة يف الكفاءة  
  وعمل التعليم الديين الذي يوجد يف محاسة التعليم

 املواد  سعة ب.  
الشرح الذي يساعد إىل ترقية كل الكفاءة املعارية )االستماع والكالم والقراءة   املواد تصو ر على

والكتابة( تتطو ر املواد بشكل متناسب اليت تشمل على العنصر اللغوي والثاقفي ، حلىت ال يوجد 
 .بي األبواب أو الفصول  ،أن يتداخل املواد

 ج. عمق املواد
مر  يوافق على  التعليم  تتم ة  تعطي  والكفاءة   الرتبويةحلة  املواد  األساسية  الكفاءة  ويوافق على 

بكفاءة الفهم وتطبيق واهتمام ابلرتكيب   ، املعيارية. مرحلة صعوبة املفهوم يوافق بتطو ر الطالب
  .اللغوي وعناصر الثقايف وفًقا ابلعالقة املعيذنة استخدامهما

 دقة املواد (2)
 دقة القواعدأ.  

)علم الصوت ، والصرف ، والنحو ، واملعاين ، واملعجم( ، بطريق الفهم  تطبيق املفهوم القواعد  
وتستخدم املنهج املناسب بقواعد اللغة   ، والتفكي والعرض يف النحاية الواقعة والناحية التجريدية

 . وتشرح ابستخدم اللغة اإلندونسية الفصحى واللغة العربية الفصحى املعاصر  ،العربية
 رداتاملفب. دقة املصطلحات و 

 ، العربية  اللغة  واملفردات  ابملصطلحات  مناسب   املستخدمة  اللغة  واملفردات  املصطلحات 
  مناسب على املوضوع واملشكلة
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 الرسمج. دقة الصور و 
 ويسهل على الطالب يف فهمها بحثمعر ض يوافق على املالرمسو   
 متأخر املواد   (3)

 املواد بنماء اللغة العربية   توافقأ.  

  املواد املعروضة تتوافق بتطو ر اللغة العربية

 دقة األمثلة والقضيةب.  

 9دقيقة أي تصو ر احلادثة الصحيحة وتناسب ابلعلقة. تعكس  والتدريبات  املواد واألمثلة  
 الرسمواقعية و ج.  

و   ك ال  الرسمكان  مفض ل  الثقايف   ،واقعيةاملعروضة  لعناصر  ينظر  الذي  الكايف  ابلشرح  وجمه ز 
 الصحيح 

 األمثلة والقضية املعرضتان تتوافق وثقافة اإلندونيسية واللغة العربيةد.  
 .اللغة العربية  اإلندونيسية  تتوافق وثقافة   عرضتانامل  لقضيةاألمثلة وا

 حتديث الكتب املراجعه. 
  وحتديث ابهتمام مناسبة العنصر اللغوي احملتاجاملراجع يستخدم كتب املتعلق  كتب    

 مناسبة ابلثقايف  (4)
 املوضوع   احتواءأ.  

املوضوع يشتمل على املوضوعات املتعلقة ابلثقافة العربية واإلندونيسية كما يف الكفاءة األساسية  
 .والكفاءة املعايية اليت تشي إىل الكفاءة األساسية

 نظر وطين  ب.  
 

 
9 Djuandi,...... Ibid 
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املادة أن   والعادات والدين وجتنبمتكن  الثقافية  الطالب الحرتام االختالف  نظر   تفتح 
العربية   الثقافة  الثقافية متوافقة مع عناصر  العناصر  اإلنسان ونوعية. جيب أن تكون  وحقوق 

 . )اإلسالمية( والثقافة اإلندونيسية اليت تعزز الشعور الوطين لدى للطالب
 ميو التقالتدريب و  (5)

 التقوي أ. تدريب  
تدريبات املعروضية بشكل تدريبات القوعد وتدريبات النمط وتدريبات اتصالية لفهم وتتطبيق  

 املواد املعل مة 
 كفاءة تقومي الب.  

الطالب على املواد املعل مة وهو يعطي يف أخر الدرس ويف   كفاءةعرض التقومي املقصود لتقييم  
 .أخر نصف السنة

 التخصيب  (6)
 أ. مواد ختصيب املفردات 

، واليت   عاييةحتتوي مواد التخصيب على تطوير املفردات اليت تتطلبها الكفاءة األساسية وامل
  الفعلية   توج ه إىل املفردات االمسية و املفردات

 دب. مواد ختصيب قوي
تطوير   على  التخصيب  مادة  مناسب حتتوي  الصرف  القواعد  سواء   ، الطالب   ملستوى 

(morfologi)  حنوي ، أو   (sintaksis) 
  املهارات  ختصيبمواد  ج. 

)أربع( مهارات اللغة ، خاصة يف مهارة   4حتتوي مادة التخصيب املهارات تتكون من تطوير  
 .10الكالم ومهارة القراءة

 
10 Djuandi,”instrumen penilaian buku teks pelajaran Tahun 2014” http://bsnp-indonesia.org, akses 14 
april 2020 

http://bsnp-indonesia.org/
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 العرض   تقييم ب .  

رضاعة أو تقدمي هو إحدى من جزء   ، املادة للغة العربية جيدة إذا يرتتب جبيد الاعتباطي
 جيب أن يكون توفي املواد وفًقا للمعيار من البسيط إىل املعقد.  مهم من كتاب الدراسي.

بسيطة إىل معقدة. جيب أن تعكس اسرتاتيجية العرض تتعلق  بي املواد يف حال العرض، 
( دعم العرض ؛ 2العرض ؛ )   ة( تقني1ملحوظة ، وهي )  هناك أربعة مؤشرات جيب أن تكون 

 أعتقد.  ( التماسك واجلص4إسرتاتيجيات تقدمي املواد التعليمية ؛ )  (3)
 أ. تقني ة العرض 

 العرض متاسك نظام .  1
مادة  / احملتوى   ، املقدمة  منها  العرض  نظام  تكون يف  معرض   ، أن  التقومي   ، التدريب 

 . ماسك يف كل الباب والباب الفرعيلت

 العرض   تناسق.2

تقدمي املواد متناسقا من املواد السهلة إىل املواد الصعبة ، والبسيطة إىل املعقدة ، من 
تظهر   الطالب.  حياة  عن  البعيدة  املواد  إىل  القريبة  املواد  من  التجريدية،  إىل  الواقعية 

املشكالت   يظهر  واألمثلة  شكل التدريبات  يف  االجتماعية  احلادثة  أو  االجتماعية 
 لكفاءة األساسيةموضوعات حىت يقدر الطالب ليطب ق املفاهيم العلمي بشكل كامال اب 

(KI)    والكفاءة املعيارية(KD) 
 الفرعية  األبوابوبي    األبواب. توازن عرض املادة )اجلوهر( بي  3

ابلكفاءة شرح املادة بي الباب متناسب )املنعكس يف عدد الصفحات( ابلنظر    يكون  
بشكل متوازن مناسبامبا حيتاجها الرمستعاسدها    (KD)والكفاءة املعيارية    (KI) األساسية

 . حبجة لكل املبحث
 النظام األبواب.4
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  والكفاءة املعيارية  (KI) ابلكفاءة األساسيةلكل الباب يكون النظام العرض يشمل:    

(KD)    مقدمة الباب ، احلوار / القراءة ، املفردات ، قواعد اللغة ، الكتابة ، والتدريبات ،، 
 . التقومي 

 دريبات .جمموعة الت5

التدريبات والتقومي بشكل متنو ع جبلة الكافية لكل الدرس، وينظ ر اجلوانب: املواقف   يوجد  
 .واملعرفة واملهارات

 ب. عماد العرض 
 كلمة التعريف .  1

الشرح يف بداية الكتاب أن حيتوي على هدف التأليف ، وطريقة التعلم ليعرف الطالب   
 . التعليم أو أعمق يف حمتوايت الكتاباملواد اليت ستقد م حىت يكون ج ابي إىل  

 .مقدمة 2

والكفاءة  (KI) لكفاءة األساسيةتوجد الشرح املختبة الذي يصف حمتوايت الباب مناسب اب  
 . )عادة معر ض بشكل اجلدوال( دون توضيح موضوع املقدمة  (KD)املعيارية  

 واإلندونسية.قائمة الرتمجة العربية  3

العربية واإلندونسية اليت تصو ر من مراجع العلمي املعي  وت ستخد م بشكل توجد قائمة  الرتمجة   
/ ، "ط" مرتجم إىل   t، "ت" مرتجم  إىل/    / bاملثال احلروف "ب"   مرتجم إىل /    ،متماسك

/  th /  وغيها ، . 

 قاموس املصطلحات .4

ايوجد   املهمة يف  العربية  قائمة املصطلحات  الذي حيتوي على  املصطلحات  لنصوص قاموس 
 . ويرتتب أجبداي  ، ويتبعها البيان عن تلك املصطلحات
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 .الفهرس 5

الفهرس هو قائمة الكلمة املهمة واملصطلح العربية املنتجة اليت يتبها رقم الصفحة اليت تقع يوجد    
 . تلك الكلما

 .قائمة املراجع6

تبداء ابسم قائمة املراجع املستخدمة يف الكتاب مكتوبة حسب النظام املستعمل. مثال :  
املؤلف  )مرتبة أجبداًي( ، وسنة الطبع ، وعنوان الكتاب / اجمللة / الورقة / املقالة / املكان ، 

 . ومكان الطبع وامسه ، وعنوان  واملوقع )إذا يستخدم مصدار الذي ميلك املواقع(
 املراجع اللغة العربية جيتمع على حدة بكتابة العريب. 

 املثال:
. )النسخة املنقحة( ابندونج: نور ساعة  24تعلم اللغة العربية  .  2010حممد.    عبد هللا، 

 الشام 
  العربية بي يديك.    ،عبد الرمحن إبراهم  ، الفوزان 

http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 juli 2009 

. سيمارانج: 1. الكتاب الدراسي اللغة  العربية ملدرسة عالية. اجمللد  2008هد.    ،هداية
 السية الذاتية. توها بوترا 

اجلزيرة 2008اثريك،افضال.   العربية". يف شبه  اللغة  النحوي يف  "التطابق والتصحيح   .
 8العربية.اجمللد  

 املراجع العربية 
 العربية لغي العرب. القاهة: دار الكتب العريب . مشكلة تعليم  1966احلديدي على. 

 . تعليم العربية لغي الناطقي هبا. الرابط: اسيسكو1989رشدى أمحد.   ، طعيمة

 سمعية ال.مادة  7
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تقد م مادة السمعية أبيقونة مسعية)بشكل صورة الشريط( مساعدة أو مصاحبة غي مفصولة   
املادة السمعية تعطي احلث  واحلل  إما   من حمتوى الكتاب. وهذه املادة مكوبة يف الباب.

للطالب أم للمدر س تفو ق صعوبة التعليم. مادة السمعية متكن أن تساعد الطالب على 
 . تعل م األلفاظ العربية جي دا وصحيحا

 املواد التعليمية  قدمي ج. إسرتاتيجية ت
 التشاركي(   - التعلم على أساسي النشاط )التفاعلي  .  1

املواد تفاعلي وتشاركي.   املادة عرض  أن تكون     التعليمية. عرض  الطالب كفاعل  يضع 
يف عملية التعلم   مساعدة ابألنشطة أو التدرابت اليت تنمي مستقل  الطالبحىت املواد  

املثال من خالل وظيفة املستقلة. أن تكون عملية التعليم تور ِّط الطالب عملياً ، املثال: 
 . بصوت العايليف تعلم القراءة ؛ الطالب يقراء  

 دفع إشرتك الطالب اإلستقالل واجلمعي التفاعلي مبصدر التعليم.2

عرض املواد مطو ر من أنواع احلادثة االجتماعية حول الطالب ، يستخدام أمثلة / صور   
 . مأخوذة من احلادثة احمللية ، حىت يسه ل على الطالب لفهم

 .تشجيع التفكي النقدي واإلبداعي واملبتكر3

املادة  حيث  الطالب على يسألوا إىل املدر س أو الوالدين أو شخص أخر عن األشياء عرض    
النقدي  التفكي  على  الطالب  يثي  والتدريب  التوضيحية  الرسوم  تشجع  املتعل مة.  املادة 

 . واإلبداعي و اإلبتكاري
 العلمي والعناصر بي الثقافة   املدخل .  4
 . مع عناصر ثقافية العربية املغري والوثيق  ، يعرض املادة بين على أساس املدخل العلم.  

 د. التماسك والتجاعيد تدفق الفكر 

 اب واألبواب الفرعية والفقرة بو تعلق بي  األ.  1
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 اب واألبواب الفرعية يعكس التناسق  واأللتصاق )تعل ق املضمون( بو إلقاء املادة بي األ  

 والفقرة وحدة املعاين بي األبواب واألبواب الفرعية  . 2

املادة املعروضية اليت نفس الباب أو الباب الفرعي أو الفقرة تصو ر وحدة املعىن وتدل  
 على استدامة املعاىن حىت لتشكيل معىن كامال )متماسك( 

 اللغة   تقييم ج.   

اللغة و )ب( جوانب املهارات  حتتوي اللغة بشكل أساسي على جانبي ، مها )أ( اجلوانب  
 يف إعداد الكتاب الدراسي العربية ، اللغة مهمة ألنه مقدمة للمادة.  ،11اللغوية   رة اهأو امل

وفقا للنظرية اللغوية  اعطيت لشعب إندونيسيا ، اللغة العربية هو لغة الثانية نظرية اللغة.
)اللغات اإلندونيسية أو اإلقليمية( ، يتم احلصول عليها من  ، تلك اللغة الثانية  دون اللغة األم

من انحية    طفولته. يكاد يكون من املؤكد أن الطالب ال يدرسون اللغة العربية لم اللغة .تع
اللغة العربية. جيب أن تصبح  أخرى ، حتتوي مجيع اللغات على قواعد قياسية ، مبا يف ذلك

حنوي )حنوي( ومورفولوجي  يف إعداد الكاتب العربية. على األقل الرجوع إىل القواعد مرجًعا أيًضا
 صرف(.)

من حيث اللغوية ، هناك مؤشرات جيب أخذها يف  اللغوية مهمة ابلفعل لقياس جودهتا.  
( مدى 4) ة قواعد اللغة ؛ ومتماسك(  3( التواصلية ؛ و )2( الدقة ؛ )1) االعتبار ، يعين

 مالءمة تطور الطالب. 
 أ. الدق ة 
 . دق ة تركيب اجلملة 1

 
11 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab: Teori dan praktek, (Malang: Misykat Indonesia, 
2014), hlm.17 



20 
 

وترجع إىل قواعد اللغة العربية وتناسب   والبي  اجلمل املستخدمة تصو ر النصوص املنطيقية  
ابلكفاءة الفكرية للطالب. املثال يف الكتاب يشرح املفهوم التجريدي. الشرح الواقعي مفهوما 

 والشرح التجريدي مفك را لدى الطالب   ،لدي الطالب
 . فعالية اجلملة 2

املستخدمة سهلة للفهم وتنتقل مباشرة إىل املبحث. أن تكون تركيب اجلملة مناسبة اجلملة  
 .برتكيب اللغة العربية حىت يسهل فهمه

 فصاحة املصطالحات .  3
واللغة  العربية  اللغة  لقواعد  مناسب  فصيح  و  صحيح  هو  املستخدمة   املصطلحات 

  اإلندونسية الفصحى 
 التواصل  .ب
 . فهم الرسائل 1

 الرس عروضة ابللغة اجلذ بة واملفهومة وداعية الطالب إىل قراءته إىل األخر، توضح  الرسائل امل
 . توضيح املادة وتصدر حول البيئة  مناسب مبجمل العلميم

 ج. توافق القواعد اللغة 
 قواعدال  دقة .  1

أو إشارة ترجع إىل قواعد اللغة   ،األمر  ، أن تكون قواعد اجلملة املستخدمة ليبل غ الرسائل
 . اإلندونسية أو اللغة العربية الفصحي

 اهلجاء   دقة .  2
اليت مت حتسينها   اهلجاء  ترجع إىل  املستخدمة  أو علم   EYDاهلجاء  اإلندونيسية ،  للغة 

  .يف اللغة العربية الفصحى  (orthography)اإلمالء  
 د. توافق لتنمية الطالب

 يف الفكري الطالب  التطوراملرحلة    مناسبة. 1



21 
 

  اللغة املستخدمة ليشرح الفكرة  جيب أن تكون مناسبة بتطور الفكري الطالب 
 يف االجتماعي و العاطفي للطالب   مناسبة اللغة بتطور . 2

التطو ر االجتماعي والعاطفى للطالب ، مناسب بتطور  اللغة املستخدمة مناسبة مبرحلة 
 عمرهم. 

 الرسم   تقييم د.   
( حجم الكتاب. 1يف الكتاب الدراسي وهي ) هناك ثالثة مؤشرات جيب أن تكون   

هيئة املعاييالرتبوية ويوس ع    ( تصميم حمتوى الكتاب الدراسي.3الكتاب و ) ( تصميم جلدة2)
 يعين:   ،عناصر  54  الوطنية

 توافق حجم الكتاب  .1

مم{ و   x  297مم    210}  A4الوصف : حجم الكتاب عند املنظمة الدولية التقييس هو  
5B  {176  ممx 250   }مم. 29-0حتم ل خمتلفة احلجم بي    12مم 

 توافق احلجم ابملادة الكتاب  .2

 الرتبوية أن يكون اختيار حجم الكتاب مناسب مبادته وختصيص موضوع التعليم واملرحلة    

 وضع عناصر نظام املوضوع    .3

 والطباعية معروضة بشكل مندمج. الرمستصميم وجه الكتاب وعجزه وطهره له وحدة. األلوان و 

 وضع عناصر املوضوع مندمج  .4

 . وجود مساوة التناسق يف مظره عناصر النظام املوضوع يف غالف الكتاب

 اجليدة و حاد  (point center)إظهار نقطة النظر    .5

 
12 Badan Standar Nasional Pendidikan, Dskripsi Butir Instrumen 1:Penilaian Buku teks Pelajaran 
Bahasa Arab {PDF file),hlm.1 (http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-
Arab.zip   
diakses tgl 2 juni 2020 pukul 14.34 WIB) 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
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 واأللوانالرمسالكتاب له صحة ومناسبة وتغاير يف إختيار الباعية و أن يكون غالف  

متوازنة بنظام موضوع   )وغيها  ، اللغوىغرامالرمس  ، املؤلف  ،العنوان (مزيد عناصر نظام املوضع   .6
 احملتوى 

حبجم الكتاب   )وغيها  ،اللغوىغرامالرمس   ،املؤلف  ،العنوان (وجود املتوازنة بي حجم نظام موضع  
 13وله إدماج بنظام مواضع احملتوى.

 حجم عناصر نظام املوضع متناسب حبجم الكتاب .7

 العناصر املصاحبة(متناسبة.  ،الرسم  ،مقارنة احلجم بي حجم عناصر نظام املوضع )الطبتعية

 ألوان عناصر نظام املوضع مندجمة وموضحة املادة  .8

 يعيت الفارق املعي  املناسب مبادة الكتاب. اهتمام مظهر األلوان على شكل عام الذي  

 إظهار التغاير اجلي د .9

 وعنصصر الزينة.الرمسغالف الكتاب يوضح مظهر النصوص و   

 مظهر عناصر نظام املوضع متماسك )متناسبا ابلنمط(  .10

وضغ عناصر نظام املوضع يف غالف الكتاب حمتوى الكتاب معروض على أسس النمط املثبت 
 البداية.يف األوال/ منذ  

 وضع عناصر نظام املوضع متماسك يف سلسلة واحدة  .11

التناسق( يف سلسلة   ،النمط  ،ليس هناك إختالف بي مظهر تصميم غالف الكتاب )الباعية  
 واحدة. 

 حجم  حروف العنوان الكتاب أبرز من اسم املءلف والناشر .12

 
13 Ibid. 
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الكتاب وبشكل مناسب أن يكون العنوان الكتاب يعيت املعلومات بشكل أتصايل عن ماد ة  
 مبوضوع التعليم. 

 لون عنوان لكتاب أكثر تغايرا من لون خلفي ة  .13

 14لون عنوان الكتاب أوضح من لون خلفية. 

 حجم احلروف متناسب من حجم الكتاب  .14

حجم احلروف موافق حبجم الكتاب وهامشة. حجم احلروف يف ظهر الكتاب وموافق بغالظ 
 الكتاب.

 روف ال يستخدم جمموعة من نوع احل .15

 إستخدام نوعان من األحروف ألن ال يشو ش مظهر عناصر تظام املوضع األخرى. 

 ال يستخدم حروف الزينة .16

 .حروف الزينة متكن أن تنق ص مقرئية ووضوح املعلومات املعروضية

 مناسب بنوع احلروف حملتوى الكتاب .17

إما أحروف غالف الكتاب أم أحروف   ،الكتاب له التماسك يف نوع األحروف املستخدمة
 حمتوى الكتاب 

 تصو ر حمتوى/ مادة الكتابالرمس .18

. الرمس  في غالف الكتاب تصو ر حمتوى الكتاب بسرعة يف موضوع التعليم املعي 

 تكشف إىل صفة املوضوع الرمس .19

 
14 Ibid. 
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 15اللغة/..(. في غالف الكتاب تكشف إىل موضوع التعليم )التاريخ/علم احلساب/علم  الرمس

 حجمها مناسبة ابلواقع  ،لون   ،شكل .20

الختطأ يف التفسي والتعريف والتفهيم لدى  ،الصورة التوضية يف غالف الكتاب مناسبة ابلواقع 
 الطالب.

 وضع عناصر نظام املوضوع )مناسب ابلنمط(  .21

ويف   ،متمسك( يف أو ل كل  الباب  الرسم  ،العنوان الفرعي  ،وضع عناصر نظام املوضوع )العنوان 
 . كل الصحيفة يتبع النمط واتناسق املثبتان 

 التفريق بي الفقرة واضح .22

 التفريق بي الفقرة واضح )هناك الفراغ بي الفقرة(. 

 (widow & orphans) الفراغ بي الفقرات مناسب و ما وجد  .23

 النص يف اخر الفقرة مفصولة بشكل واضح ابلنص يف الفكرة التالية. 

 العنوان ومثله متماسك وضع   .24

 وضع العنوان ومثله يتبع النمط املثب ت. 

 عرض الطبع واهلامش متناسب  .25

 متناسبة عرض الطبع واهلامش تسه ل املقرئية.

 موافقالرمس الفراغ بي النص و  .26

 . الرسموهو وحدة بي النص و   

 اهلامش بي صحيفتان اجملاورة متناسب  .27

 
15 Ibid. 
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 16نظام املوضع يف الصفحة الوتر جانبة. نظام املوضع يف الصفحة الشفع يؤثر إىل  

 وحجم نظام الوضع   ، لون   ،يوافق الشكل .28

 عناصر نظام املوضع ولوهنا وحجمها معروضة بشكل جذ اب وموافق ومتناسب. 

 عنوان الباب .29

 يقد م عنوان الباب بشكل كامل ويتبه رقم الباب. 

 عنوان فرعي الباب  .30

 بطقة النسخة كتابة عنوان فرعي الباب وماحتته مناسبة  

 رقم الصحيفة  .31

 ووضعه مناسب بنمط نظام املوضع.   ، كتابة الرقم الصحيفة تتابعة

 الرسم  .32

وتناسب مبوضعها احلقيقي نوع الصورة الوضحية للمدرسة الثانوية هو صورة   ،توضح املوادالرمس
 اخلط وصورة النغم الكامل. 

 بيان الصورة  .33

 واحلرف املستخدم أصغر من حرف النصوص.   ،لرسمبيان الصورة يوضح متقاراب اب

 (white space)    فرغ األبياض .34

النصوص و  فرغ اخلايل بي  األبيض هو  فرغ  الصفحة غي مكتظ   حىت  الرمس من  يكون مظهر 
 ويسه ل الطالب لفهم ولقراءة املعلومات املعروضة. 

 وضع احلاية/الصور )خللفية الصفحة( اليشوش العنوان والنص ورقم الصفخة  .35

 
16 Ibid. 
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 17أن يكون وضع احلاية/الصور )خللفية الصفحة( اليشوش وضوح املعلومات وإلقاءها.   

 ن الصورة ال يشوش الفهم وضع العنوان والعنوان الفرعي والصورة وبيا .36

العنوان والعنوان الفرعي والصورة وبيان الصورة موضوعة على أسس النمط املثبت حىت الخيطأيف   
 تفسي املادة. 

 ال يستخدم جمموعة من نوع األحراف  .37

املعروضة.  املعلومات  فهم  الطالب يف  نوعان حىت ال يشوش  أكثر من  ال يستخدم احلرف 
 . (italic، bold، small-capital)يستخدم متنو عة األحروف    ميكن أن  ،الختالف النصوص

 (italic، bold، small-capital)األحروف  

 ال يستخدم أحروف الزيين.  .38

 . أحروف الزينة ينقذص املقرئية

 غي مبالغة   (bold، italic، capital، small capital)يستخدم متنوعة األحراف   .39

 املثال للتمييز أو تشديد النصوص املهم ة.   ، فقطمتنوعة احلروف مستخدمة لغرض معي   

 حجم األحراف مناسب مبرحلة تربية الطالب .40

 14إىل    18نقطات }للمحتوى{ و   10إىل   12حجم األحراف ملرحلة املدرسة الثانوية هو  
 نقطات }للعنوان والعنوان الفرعي{.

 نوع احلروف مناسب مبرحلة تربية الطالب .41

 الثانوية هو احلرف املوصولة وغي املوصولة.نوع احلروف ملرحلة  

 واسع تركيب النص  مناسب حبالوة القراءة يف مرحلة الطالب  .42

 
17 Ibid. 
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ومضمونة فيها   ، طبيعات  78واسع تركيب النص  يؤثر على املقروئية. أكثر عرض النض  هو  
 الفرا وعالمت الرتقيم.

 احلي ز بي صفوف النص  متوس ط .43

 %.   140%  إىل    120احلي ز بي صفوف النص  عادة 

 احلي ز بي احلروف متوس ط    .44

 غي مرتصع جدا أو متحاف جدا.  ، احلي ز بي احلروف متوس ط

 طبقة العنوان واضحة ومتماسكة .45

 صنعت طبقة تركيب النص  من إختالف نوع احلروف أو حجمه أو متنو عة. 

 الطبقة العنوان املختلفة  .46

 18الف حجم احلروف املنتبة. طبقة العنوان معروضة بشكل متناسبة واليستخدم اخت

47.  .  ليس هناك الطريق األبيض يف تركيب النص 

 .  الطريق األبيض ميكن أن يشو ش مقروئية تركيب النص 

 (hypenation)الفاصلة الكلمة   .48

 أكثر الفاصلة هي موجودة يف صف ي متتبعي. أكثر منها يشو ش مقروئية.

 تكشف املعاين من املوضوع  .49

 املادة حىت يفهم الطالب املعلومات. تهدف إىل إيضاح  الرمس

 شكل متناسب  .50

 
18 Ibid. 
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 متناسب حىت التسب ب إىل اخلطاء يف التفسي لدى الطالب. الرمس شكل  

 الشكل واملقياس مناسب ابلواقع .51

 19أي يصو ران مثاال صحيحا لدى الطالب.   ،واقعي يالرمسأن يكون شكل ومقياس  

 مجيع الصورة التوضحيحية موافقة  .52

 التوضحيحية موافقة بعناصر املادة األخرى )العنوان والنص  وبيان الصورة(. مجيع الصورة  

 واضح وقوي  (raster)اخلطوط والنقطية   .53

 اخلطوط والنقطية واضح ملنع الطأ يف الفهم.   الرسم

 الصور التوضيحية إبكاري  ودينامي   .54

 .تقد م الصورة من كل  جانب بشكل دينامي  لزايدة فهم املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Badan Standar Nasional Pendidikan,Ibid. 
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 الثالث  لفصلا

 منهجية البحث 

 

 مدخل البحث ومنهجه  .أ
املدخل  الباحثة  املوافق و   ،الكيفي  تستخدم  اخر  فلسفة  على  بناء  البحث  هو 
(Philosophy postpotivism)  أين الباحثة هو ميث ل على   ،متعو دي على أتم ل حالة الط بعي

إجراائت البحث   ،حتليل البياانت  ،أسلوب مجع البياانت  ،أخذ ععي نة مصادر البياانت  ،العي
.20 

هو الطريقة الذي ينفذ ابستحدام   ،البحث املستخدمى فهو الطريقة املكتبية  نوع وأما  
 21املطبوعات إما بشكل الكتاب أو التدوين أو تقرير نتائج البحث الدراسات السابقة. 

البياانت املكتبية وهي هتدف   إىل وصف الظواهر أو األحداف أو ألنه يتضمن على 
الظروف  ووصف  عنها  واملعلومات  احلقائق  جيمع  أن  االباحثة  يريد  الذي  املعنوية  األشياء 
اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما يوجد عليها ىف الواقع الذي يرابطه ويالزم الواثق ابلواقع الظاهر 

 حي وقوع البحث مث حيليلها الباحثة حلصول النتيجة البحث. 
امل التحليل  مبنهج  الباحثة  البياانت   ، ضمون تستخدم  على مجع  يقتصر  ال  املنهج  هو 

 ولكنه يشمل أيضا على حتليل ترمجه.   ،وتنطمها
 البياانت ومصادرها . ب

البياانت هي املعلومات التجربية او الوثيقة اليت توجد لتؤكد البحث وهو شيئ 
ع فىحقيقة جتربية، ينفع البياانت ليل معتمد  او املعرفة، املراد مبعىن املعرفة يعين ما وق

 
20 Sugiono, Metode penelitian pendidikan, (2018), hlm.15 
21 M. Iqbal Hasan, pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi, (Bogor;: Ghalia 
Indonesia,2012), hlm. 11 
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ىف    العبة عن احلال او املشكلة ألداء التقرير او التحليل أبن كل مشكلة فيه اإلمتام.
 هذا البياانت أيخذ الباحة  من النتائج التحليل  كتاب الدراسي.

 مصادر البياانت ىف هذ البحث تتكون من البياانت أساسي و البياانت فرعي: 
 البياانت األساسي  .1

 أما البياانت األساسي ىف هذ البحث هو كتاب الدرسي "فصيح ىف اللغة العربيية"  
(fasih berbahasa arab)     2013مبنهج    لفصل الثامن الثانوي  كاتبه دارصنو وإبراهيم 
 البياانت األساسي الفرعية

 كاتب: البياانت األساسي الفرعية هو البياانت الرافدة متعد ي على  
  BSNP  الوطنيةهيئة املعاييالرتبوية    كتاب الدراسي  لتحليل  األداة  ،األوىل

البياانت أمكان من يصف احملتوى كتاب الدراسي "فصيح ىف  كان مصادر 
 BSNP  الوطنيةهيئة املعاييالرتبوية  اللغة العربية" على ضوء 

  ج. أسلوب مجع البياانت 
العديد من األسلوب للحصول على البياانت ،حىت   ةالباحثيف مجع البياانت ، يستخدم  

 هذا البحث تستطيع أن ينتهي بشكل جيد. تقنيات اجلمع يف هذ البحث  كما يلي ؛ 
 دراسة الواثئق  .1

دراسة الواثئق هو يبحث البياانت حول األشياء أو املتغيات يف شكل جريدة 
ت ، وجدول. لذلك ، نصوص ، كتب ، صحف ، جمالت ، نقوش ، حماضر اجتماعا

فإن هذا البحث هو حبث يف املكتبة ،  فإن البياانت املستخدمة واملطلوبة كمواد حبثية 
هبذا  الصلة  ذات  وغيها  الكتاابت  وبعض  واجملالت  الكتب  من  عليها  احلصول  يتم 

 البحث. 
 البياانت حتليل  أسلوب   .د



31 
 

 ،بطريق جيد خاص ة رسالةهولسيت يقول حتليل احملتوى هو منهج متعو د على ليستنتج  
منهاج  ينتفع  البحث  منهجية  هو  احملتوى  يقال حتليل  ويبي  ومنتظم.  بتجر د  يعمل  و 

 22ليستنتج احلق من كتاب أو وثيقة. 

 كاتب حيليل  كتاب الدرسي "فصيح ىف اللغة العربيية"    ،ىف هذا حتليل احملتوى

(fasih berbahasa arab)   بتفاق الدراسى ويتعلق  البياانت احملتوى من كتاب  ليأخذ 
 .الوطنيةهيئة املعاييالرتبوية  التطبيقية  

حتليل البياانت النوعية هو جهد يعمل شيئ بطريق يعمل ابلبياانت، وتنظيم البياانت 
، وتقسيمها إىل وحدات ميكن التحكم فيها ، وتوليفها ، يبحث وجيد خط ة ، جيد  

 23يدرس، وحتديد ما ميكن إخبار اآلخرين.  شيئ مهم و ما
هولسيت يقول حتليل احملتوى هو   ،ىف حتليل البياانت كاتب يت خذ حتليل احملتوى 

 و يعمل بتجر د ومنتظم.  ،منهج متعو د على ليستنتج بطريق جيد خاص ة رسالة
 وأما خطوات حتليل البيامات ىف هذ البحث: 

العربيىة   .1 اللغة  ىف  "فصيح  عن كتاب  الباحثة  حيل  يعىن  البياانت   fasihتصنيف 

berbahasa arab   الوطنيةهيئة املعاييالرتبوية  على ضوء الثانوي     ثامن ال  لفصل . 
 عرض البياانت وحتليلها يعين يقوم الباحثة ابمللخص عن التحليل .2

لتعيينالدرجات اليت يستخدم يف حتليل   (likert scale) الباحثة مقياس ليكرتستخدم  
ألن هذا البحث يريد النتيجة   4إىل    1الكتاب. تستخدم مقياس ليكرت من درجة  

  24غي حمايد.  ،املائلة }جي د أم ال{

 

 
22 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.220 
23 Ibid, hlm.248 
24 “skala likert” https://id.wikipedia.org/skalalikert diakses pada tanggal 11 mei 2020 pukul 10.10 WIB 

https://id.wikipedia.org/skalalikert
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 الرابع  لفصلا

 وحتليلها   عرض البياانت

 هي:   الثامن الثانوي  فصل " لFasih Berbahasa Arabالدراسي "  شخصية الكتاب 

لطالب مدرسة الثانوية   2013: كتاب الدراسي لغة العربية ابملدخل العلمي ملنهج عام   عنوان الكتاب
 الثامن   باب يف ال

  9786022578031:    (ISBN)رقم الكتاب على األساس الدويل  

 " fasih berbahasa arab"ىف اللغة العربية  : فصيح  موضوع الكتاب 

 ت.إبراهم  -احلج دارصنو:    املؤلف 

 PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri:   الناشر/ الطابع

 الثامن(  بابل(: املدرسة الثانوية    الطبقة

 128:   عدد الصحفة 

 : الثانية طباعة/ جمل د

 هيئة معايي الرتبوية الوطنية    على ضوء    الدراسيبعد أن تعرض الباحثة البياانت عن الكتاب            

(BSNP)،   ستعر ض الباحثة حمص لة من التحليل الذي يتواجد يف الكتاب الدراسي "فصيح ىف اللغة

هيئة   لطالب مدرسة الثانوية موافق ابألوصاف اليت ثبتتها    2013العربية" جمل د الثاين ملنهج عام 

 . معايي الرتبوية الوطنية  

 احملتوى   ال:  األو    املبحث .أ
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 والكفاءة املعاير  (SK)املواد ابملعاير الكفاءة  توافق(1يعين )  عناصر, احملتوى تتكون من ثالثة الوصف:
(KD)،  (2)هيئة معايي الرتبوية الوطنية    يوس ع    عناصرمن ثالثة     25واملواد لدعامة التعليم.  (3)  ،دقة املواد 

(BSNP)  يف كتاب "  هيئة معايي الرتبوية الوطنية    على ضوء    تقييم احملتوى  ،ىف األداتهFasih Berbahasa 

Arab:يعين "  
 توافق أبهداف التعلم }كمال املادة{ .1

والكفاءة املعايرية  الوصف : املواد املعروضة تشمل جبميع املادة املضمونة يف الكفاءة األساسية  
 26ي يوجد يف محاسة التعليم. ذ يف خبة وعمل التعليم الديين ال 

 2.اجلدول   
 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

أبهداف   توافق.  1
 التعلم

 

تشمل  3 املواد  تصو ر 
املضمونة  املادة  جبميع 
األساسية  الكفاءة  يف 
يف  املعايرية  والكفاءة 
التعاليم  وعمل  خبة 

يوجد مجل اليت الديين.  
البعد  على  دل ت 
البعد  ويوجد  الروحي, 
لكن  اإلجتماعي 
الباب.  يف كل  ليست 

 

 
25 Muslich Masnur, Text Book (yogyakarta: Aruzz Media, 2010) hlm.292 
26 Djuandi,”instrumen penilaian buku teks pelajaran Tahun 2014” http://bsnp-indonesia.org, 

akses 14 april 2020 

http://bsnp-indonesia.org/
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من البعد املعريف، املواد 
يف كل الباب مناسبة مبا 

يف   الكفاءة تكون 
والكفاءة  األساسية 

يف   عايريةامل تكون  كما 
األساسية  الكفاءة 

املعايرية ، والكفاءة 
ستة  املوادعن  يوجد 
وستة  موضوعات 

 تراكيب. 
ه وا "  البعد الروحييوجد مجل اليت دل ت على    ،يف هذا الكتاب مناسب  كمال املادة    

يااًء واالقامارا  نِّْيا وااحلِّسااب" معرفة الشمش ن وِّرًا و قاد راه   ال ذِّي جاعالا الشاْمسا ضِّ ماناازِّلا لِّتاعِّلام وِّا عاداد الس ِّ
الدرس األو ال  {(6اهلجرية )مشس يف اإلسالم}صفحة   اللغة   يوجد اجلملة   ،يف  "فوزان يدرس 

( يف 26العربيةكثيا ألن ه يريد أن يدر س الدين اإلسالمي ويكون طبيبا مسلما صاحلا" )صفحة  
يف الدرس   ( 44) صفحة    "ذهب فوزان إىل املسجد ويصلي الظهرملة "يوجد اجل  ، الدرس الثاين

)   " االن عجبت بوصول عدد كبي من احلج اج إىل مك ة واملدينة وجد ة  يوجد اجلملة "   ،الثالث
صالة اجلمعة   ،"الوضوء  " عمل الديين مثلال مثل املادة يشرح عن  و     ، ( يف الدرس الرابع 77صفحة  

 . " يف كل مادة احلوارنطق السالم"  ،{52}يف صفحة 

( يف الدرس 101من البعد اإلجتماعي يوجد املواد ابملوضوع "عياد املريض" )صفحة   
 السادس
الكفاءة األساسية والكفاءة املواد يف األبواب هي املواد اليت كانت يف  ،من البعد املعريف 
يف الدرس والرتكيب فيه عن العدد الرتتييب ) مشروحة      : املواد عن "الساعة"  . املثال املعايرية
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مفعول به/ مجلة   ، اخلب  ،"  والرتكيب فيه عن املبتداء   ويومي اتنا يف املدرسة   املواد عن "   ، األو ل(
مجلة  "  والرتكيب فيه عن  يومي ياتنا يف البيت املواد عن " ،(الثاين يف الدرس اإلمسية ) مشروحة 

 املصدار الصريح  "  والرتكيب فيه عن الرايضي ون املواد عن "  ، (الثالث  يف الدرس) مشروحة    الفعلية
ل+   ، لن  ، معرفة أن   "  والرتكيب فيه عن املهنة الط ب  ي ةاملواد عن "  ، (الرابع   يف الدرس ) مشروحة  
شرح   والرتكيب فيه عن "   عياد املريضاملواد عن "  ، (اخلامس  يف الدرس) مشروحة    فعل املضارع 

  . يف الدرس() مشروحة    ل+ فعل املضارع   ، لن  ، أن 
 سعة املواد .2

الكفاءة املعارية )االستماع والكالم   كلالشرح الذي يساعد إىل ترقية    املواد تصو ر علىالوصف:  
والقراءة والكتابة( تتطو ر املواد بشكل متناسب اليت تشمل على العنصر اللغوي والثاقفي ، حىت 

 27بي األبواب أو الفصول.   ،تداخل املوادأن يال يوجد  
 3.اجلدول   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

هذا  4 املواد  سعة .2 يف  املواد 
تصو ر على  الكتاب 
الشرح الذي يساعد 

املهارات ترقية  ، إىل 
أربعة  على  حيتوي 
يعين:  املهارات 
الكالم،  اإلستماع، 

 القراءة، و الكتابة 

 

 

 
27 Djuandi,...... Ibid. 
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الشرح الذي املواد يف هذا الكتاب تصو ر على    ، اة جد يف هذا الكتاب مناسب  سعة املواد 

 ، القراءة  ،)احلوار(الكالم  ،حيتوي على أربعة املهارات يعين: اإلستماع  ،يساعد إىل ترقية املهارات
هناك التدريب "اجعل الكلمات التالية مجلة مفيدة" هذا يدل   18. املثال: يف صفحة  و الكتابة

 . القراءةنص   وجد النص  بشكل  ييف مهارة اإلستماع  لكن  و   مهارة الكتابة.على املواد اليت ترقية  
 كل مادة  املهارة مناسب على املوضوع كل الباب. 

 عمق املواد .3

ويوافق على الكفاءة األساسية    الرتبويةالوصف : املواد تعطي تتم ة التعليم يوافق على مرحلة  
بكفاءة الفهم وتطبيق واهتمام   ،يوافق بتطو ر الطالب  املفهوم   مرحلة صعوبة.  والكفاءة املعيارية

تتم ة الدرس متكن أن    28.مااستخدامه  ابلعالقة املعيذنةابلرتكيب اللغوي وعناصر الثقايف وفًقا  
 29تظهر من انحية حمتوايته  ومن انحية مدة التعليم.

 4.اجلدول   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 . عمق املواد 3
 

الكتاب  4 هذا  يف  املواد 
الثانوية  مناسب مبرحلة 
وتعطي تتم ة التعليم من 

 انحية مادة التعليم 

 

 
28  Ibid 
29 Pemendikbud Nomor 104 Tahun 2014 (PDF file) 
(http://www.al-maududy.com/2014/11/ketuntasan-belajar-menurut-pemendikbud.html diakses 
pada tgl 3 Juni2020 pukul 16.47 WIB) 

http://www.al-maududy.com/2014/11/ketuntasan-belajar-menurut-pemendikbud.html
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املواد يف هذا الكتاب مناسب مبرحلة الثانوية   ،جدا  عمق املواد يف هذا الكتاب مناسب  
ويوجد السؤال مناسبا  ، يف أو ل الدس يوجد املفردات  ،وتعطي تتم ة التعليم من انحية مادة التعليم

 . يف مرحلة الثانوي ة

 دقة القواعد  .4

، والصرف ، والنحو ، واملعاين ، واملعجم( ،   الصوتالوصف : تطبيق املفهوم القواعد )علم  
وتستخدم املنهج املناسب   ،بطريق الفهم والتفكي والعرض يف النحاية الواقعة والناحية التجريدية

العربية اللغة  الفصحى   ،بقواعد  العربية  واللغة  الفصحى  اإلندونسية  اللغة  ابستخدم  وتشرح 
 30املعاصر. 

 5.اجلدول   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

على  4 .دقة الرتكيب 4 طب قت  املاواد  يف 
ال  ، املفهوم  صوت 

 ، والنحو   ، والصرف 
 واملعاين ، واملعجم(. 

 

صوت الاملفهوم     طب قت علىيف املاواد    ،مفهوم القواعد يف هذ الكتاب  مناسب جدا  
وتشرح    ،وتستخدم املنهج املناسب بقواعد اللغة العربية، والصرف ، والنحو ، واملعاين ، واملعجم.  

املثال : يوجد يف الكتاب   ابستخدم اللغة اإلندونسية الفصحى واللغة العربية الفصحى املعاصر.
مصدار   ، (46مجلة فعلية  وفعل فاعل)يف صفحة    ،(28تركيب مبتداء خب ومجلة إمسية )يف صفحة  

أن   ،(72الصريح يف صفحة ) املضارع)يف صفحة    ،لن  ، معرفة  فعل  ابللغة (108ل+  يشرح   .

 
30 Djuandi,...... Ibid. 
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وترمجتها يف اللغة   ،مناسب مبوضوع البحث يظهر ابللغة العربية الفصحى  اإلندونسية الفصحى. 
  ، الكلمة العربيةحىت الطالب يستطيع أن يفهم تركيب وكلمة األساسية و يؤل ف    ، اإلندونسية املعيار

  لسان أو كتابة.

 دقة املصطلحات واملفردات  .5
  : اللغة الوصف  واملفردات  مناسب  ابملصطلحات  املستخدمة  اللغة  واملفردات  املصطلحات 

  31العربية ، مناسب على املوضوع واملشكلة.
 6.اجلدول    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

املصطلحات  .5 دقة 
 املفرداتو 

يستخدم  4 الكتاب  هذا 
و  املفردات املصطلحات 

بدقة،  العربية  اللغة 
مبوضوع  مناسب 

 البحث ومشكالة 

 

جدا  مناسب  الكتاب  ههذا  يف  واملفردات  املصطلحات  يستخدم   ،دقة  الكتاب  هذا 
يف الدرس     مناسب مبوضوع البحث ومشكالة. املثال :  ، املصطلحات واملفردات اللغة العربية بدقة

 كلمةيوجد ال 23يف صفحة  و    ، 26"يعاجل" يف صفحة   اليت معنها الثاين يوجد الكلمة "يساعد" 
 . ""مبك را" اليستخدم بكلمة "صباح جدا

 الرسم دقة الصورة و  .6
 32ويسهل على الطالب يف فهمها.   بحث معر ض يوافق على امل  الرسمو :  الوصف  

 7.اجلدول    
 

31. Ibid. 
32 Ibid. 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

الصور  .6  ة دقة 
 االلرسمو 

الرسم يف و   ة الصور كان   4
الغربية   اللغة  الكتاب 
لكل  مببحث  مناسب 

الكتاب   موضوع 
يف  الطالب  ويسه ل 

 فهمه

 

ربية  عالكتاب اللغة ال   هذا   فيالرمس كان     ،الصور التوضحية يف هذا الكتاب مناسب جدا 
صورة الساعة يف يوجد  :  .املثالممناسب مببحث لكل موضوع الكتاب  ويسه ل الطالب فهمه

)يف صفحة   )رزانمة( وصورة سنة مشسية  ، عن املبحث الساعةالنص   (12)يف صفحة  املادة احلوار  
)يف صفحة  م  صورة الطالب يلعب كرة اليد وكرة القد عن سنة املسحي ة وسنة هجري ة. ( النص  6

 املهنة الطبي ة.    عن   النص  (  83)يف صفحة  الصورة الطبيب يعاجل املرضى    ،النص  عن الر ايضي ون   ( 65

 توافق املواد بنماء اللغة العربية  .7
هدف تعليم اللغة العربية   ،هذا الزمان 33.بتطو ر اللغة العربية  مناسبةاملواد املعروضة الوصف :  

  34هو لإلتصال. 
 8.اجلدول    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
33 Ibid, hlm, 2 
34 Cahya Edi Setyawan dan Muhammad Fathoni, “Pengembangan pembelajaran Kemahiran Berbicara 
Bahasa Arab Menggunakan Pendekatan Cross Cultural Understanding” (PDF file) Ar ta’dib Journal, 
Vol.12, No 2, Desember 2017, hlm 163, 
(http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/1182/pdf6 diakses pada 
tanggal 3 Juni 2020 pukul 17.28 WIB).  

http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/1182/pdf6
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بنماء    توافق .7 املواد 
 اللغة العربية 

الكتاب  4 هذ  يف  املادة 
تصو ر  العربية  اللغة 

 ابللغة العربية

 

املعروضة مناسبة بتطو ر ابللغة العربية. من وجه مناسبة   املواداملادة يف هذ الكتاب   
أي استخدمت اللغة العربية الفصحى. املثال :   ،املواد  ت وقد انسب ،القواعدها بتطور اللغة العربية

فعل املضارع   ،أنوع اجلمع  ،املفعول به  ،الفاعل  ، اجلملة الفعلية  ،بي  املواد تركيب اجلملة اإلمسية 
 فع املاضي. وهي مناسبة بتطور اللغة العربية   ،املصدار الصريح

تركز إىل ترقية مل  املواد املعروضة   ،من وجه مناسبة وظيفتها بتطور اللغة العربية   
 يف إتصال. ما زال انقص  ،لإلتصاليعين     مهارة الكالم

 دقة األمثلة والقضية  .8
املواد واألمثلة والتدريبات دقيقة أي تصو ر احلادثة الصحيحة   والتدريباتاملواد واألمثلة    : الوصف  

 35وتناسب ابلعلقة. 
 9.اجلدول     

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

األمثلة  .8 دقة 
 والقضية

واألمثلة  4 املواد 
 مناسبة جدا   والتدريبات

احلادثة  تصو ر 
وتناسب  الصحيحة 

يف ابلعلقة مثال   ،
الدرس األو ال املادة عن 

 

 
35 Djuandi,...... Ibid 
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وسنة  املسحي ة  سنة 
لكل  يشرح  و  اهلجري ة 
عشر  اثنا  السنة كان 

وهي   الشمس،
صفحة  )يف  صحيحة 

6 ) 
مثال   ،تصو ر احلادثة الصحيحة وتناسب ابلعلقة   ،مناسبة جدا  املواد واألمثلة والتدريبات 

األو ال  يف اثنا عشر   الدرس  السنة كان  لكل  اهلجري ة و يشرح  املسحي ة وسنة  املادة عن سنة 
املواد واألمثلة يومياتنا يف املدرسة    يف الدرس الثاين عن  (.6وهي صحيحة )يف صفحة    ،الشمس

)يف صفحة مادة الدراسة وهو صحيحة  و   يعين الدراسة  والتدريبات يشرح عن الكفاءة يف املدرسة
املواد واألمثلة والتدريبات يشرح عن الكفاءة يف يومي نا يف البيت    . يف الدرس الثالث عن (25

صفحة    البيت صحيحة)يف  الرايضي ون    . (44وهي  املادة  الرابع  الدرس  واألمثلة  يف  املواد 
(. يف الدرس 70 صفحة  الرايضي ون يعين كرة القدام وهي صحيحة )يفعن    والتدريبات يشرح

الصحة وهي صحيحة   ،املستشفى  ،عن يعاجل املرضى  املواد يشرح  ،اخلامس عن مهنة الطبعي ة
وهي أسلوب حياة الناس يف حكم اإلسالم   (. يف الدرس الثامن عن عياد املريض 88)يف صفحة  

 36(. 101وهي صحيحة )يف صفحة  
 الرسم واقعية و  .9

 الثقايفاللغوي    عناصر ابل   املهت م   الكايف  الشرح   ويصحبها   ،واقعيةال الرمس عرض    مفض ل :  الوصف  
 38الواقعة هي وجودة واقع أو حقيق.   37. الصحيح

 10.اجلدول    

 
36 Darsono. Ibrahim “Fasih Berbahasa Arab” (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017) 
37 Djuandi,...... Ibid, 
38 Pius Partanto dan M.Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, tt), hlm. 24 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

هذا  4 واقعية وااللرسم   .9 يف  االلرسم 
 الكتاب هو الواقعية.

 

 ، القراءة  ،القصةيف  نوع الصورة الذي خملوق ليشرح منت الكتاب اليت مكتوب    وه  الرسم 
 39بند وغي ذالك ليفهم مقود وحمتوى املواد.  ،إخباري

يف يف هذا الكتاب هو الواقعية. املثال صورة   الرسم  ،  جدا  مناسب  يف هذا الكتاب  الرسم  
األو ال" الشمسالدرس  املدرسة" ةيسنة  يف  صورة"الدراسة  يعين  الثاين  الدرس  يف  و"الساعة".   "

الدر اجات"  و"اجلامعة"  يعين  صورة "معر ض  الثالث  الدرس  "صالة اجلمعة".يف وو"املكتبة". يف 
. يف الدرس اخلامس يعين صورة "طبيب القدام"  " كرةو  الدرس الرابع يعين صورة "لعب كر ة اليد" 

  ". يف الدرس السادس يعين صورة "عياد املريض"و"املستشفى".و"املستشفىيعاجل املرضى"
 والقضية اإلندونيسية والعربية   ثالامل  استعمال  .10

 .40والقضية املعرضتان تتوافق وثقافة اإلندونيسية واللغة العربية  ثالامل:  الوصف  
 11.اجلدول    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

استخدم  .10
والقضية  األمثلة 

اإلندونيسية  
 والعربية 

والقضية   4 يف األمثلة 
مناسبة  الكتاب  هذا 
علي  وافق  جدا. 
والثقافية  املبحث 

اإلندونسية 
  والعربية،مثال: 

 
39 Sumanto, Pengembangan Kreatifitas seni Rupa Anak Sekolah Dasar,(Jakarta: Depdiknas, 2006) hlm. 58 
40 Djuandi,...........Ibid. 
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 : العريب  الثقفة  يف 
اجلمعة،  صالة  تقوم 
اهلجرية، سنة   معرفة 

محيد،  العريب:  اسم 
الرمحن  عبد  عزيز، 

{.  77}صحيفة  
مدينة  معرفة 
يعين  اإلندونسي 
اسم  جاكارات، 

:فوزان 0إندونسي
 { 34}صحيفة 

وافق علي املبحث والثقافية اإلندونسية   مناسبة.يف هذا الكتاب  والقضية    ثالاملعمال  است 
 مثال:   ،والعربية

عبد الرمحن   ،عزيز  ، اسم العريب: محيد   ، معرفة سنة اهلجرية  ،تقوم صالة اجلمعةقفة العريب :  يف الث
 {.34:فوزان }صحيفة  0اسم إندونسي  ،معرفة مدينة اإلندونسي يعين جاكارات  .  {77}صحيفة  

 حتديث الكتب املراجع .11
 .41ابهتمام مناسبة العنصر اللغوي احملتاج   املتأخرة كتب املتعلق و   تصو ر   املراجع كتب   :الوصف  

 12.اجلدول    
 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
41 Djuandi,Ibid. 
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حتديث  .11
 املراجعالكتب  

قائمة  2 يستخدم 
املتعل ق  املراجع  
مناسبة  ابهتمام 
اللغوي  العنصر 

، لكن قائمة احملتاج
حيديث  مل  املراجع  
املراجع  قائمة  الن  
من  املأخوذة 
سنة  يف  املطبوع 

1976  ،1980 .
و وأحداث املراجع  
السنة  يف  مطبوع 

2003  . 

 

املراجع  الكتب  مناسبة  حتديث  أقل  الكتاب  هذا  امليستخدم    ، يف  املراجع    تعل ق قائمة 
املأخوذة   قائمة املراجع   لكن قائمة املراجع  مل حيديث الن    ،ابهتمام مناسبة العنصر اللغوي احملتاج

 .  2002- 2003السنة  مطبوع يف  املراجع    أحداث. و 1980 ، 1976  يف سنة من املطبوع

 املوضوع   احتواء .12
املتعلقة ابلثقافة العربية واإلندونيسية كما يف الكفاءة املوضوعات على  املوضوع يشتمل :الوصف 

 .42األساسية والكفاءة املعايية اليت تشي إىل الكفاءة األساسية
 13.اجلدول    

 
42 Ibid, hlm.2 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

املادة حيتوي موضوع الذي  2 املوضوع  احتواء .12
العربية  ابلثقافة  مناسب 
لكن يف ثقايف إندونسية مل 

 مناسب. 

 

ألن يف هذا الكتاب يوجد موضوع السنة   ،ةمناسبأقل  املوضوع يف هذا الكتاب    احتواء 
( 34الدراسة يف املدرسة اإلسالمية)يف صفحة   ، (51يف صفحة ) و صالة  ( 6يف صفحة  )اهلجرية 

 {الثاقفية العربية  }

يشتمل على املوضوعات املتعلقة أقل من املوضوع  لكن  {  الثاقفية اإلندونسي ة  }وسنة املاسحي ة    
 ابلثقافة واإلندونيسية

 نظر  وطن   .13

والدين :  الوصف   والعادات  الثقافية  االختالف  الطالب الحرتام  نظر  تفتح  أن  املادة  متكن 
الثقافة  وجتنب الثقافية متوافقة مع عناصر  وحقوق اإلنسان ونوعية. جيب أن تكون العناصر 

 43ية( والثقافة اإلندونيسية اليت تعزز الشعور الوطين لدى للطالب العربية )اإلسالم

 14.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

تصو ر املادة ال حيتوي  3 نظر  وطين   .13
احلاس س  عاقبة  العناصر 

(SARA)   تطو ر و 

 

 
43 Djuandi,Ibid. 
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على  الوطين  حب 
املواد   : مثال  الطالب. 
نوعان:  السانة  يعين 

.}سنة اإلندونسي يعين 1
أو  مسيحية  سنة 

.}السنة 2ميالدية{،  
العريب يعين سنة اهلجرية{ 

 . 6يف الصفحة 

الكتاب  هذا  يف  وطين  احلاس س   تصو ر   مناسب.   نظر  عاقبة  العناصر  حيتوي  ال  املادة 
(SARA)    القدم اعلى الطالب. عناصر الثق   وطين  الو تطو ر حب يف اإلندونسي والعريب  على 

  ، .}سنة اإلندونسي يعين سنة مسيحية أو ميالدية{1املواد يعين السانة نوعان:  املساواة .مثال : 
 . 6.}السنة العريب يعين سنة اهلجرية{ يف الصفحة  2

 تدريب التقوي  .14

 وهي  تدريبات املعروضية بشكل تدريبات القوعد وتدريبات النمط وتدريبات اتصايل :  الوصف  
  44لفهم وتتطبيق املواد املعل مة. 

 15.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

يف هذ الكتاب لكل مهارة  4 تدريب التقوي  .14
ثالث  إىل  وحد  ميلك 

 

 
44 Ibid, hlm. 2 
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وحد  املفردا  التدريبات. 
اإلستماع  التدريب، 
التدرابن، القواعد اثين إىل 
الكالم  التدريبات،  ثالث 
وحد إللى التدرابن، القراءة 
التدرابت،  اثين إىل ثالث 

 والكتابة ثالث التدريبات 
يوجد تدريب القواعد يف الدرس األو ال موجود   ،مناسب  يف هذ الكتاب  تدريب التقوي

يف الدرس   ،28يف الدرس الثاين موجود يف صفحة    ،يف الدرس موجود يف صفحة  ،10يف صفحة  
الرابع موجود يف صفحة    ،47الثالث موجود يف صفحة   الدرس  الدرس اخلامس   ،73يف  يف 

 .املثال: 110يف الدرس السادس موجود يف صفحة    ، 90موجود يف صفحة  

 اكتب عددا مما أييت كما يف املثال  

201   ......... : 302   ........... : 

 املثال اجعل كل  الفعل بي القوسي مصدرا كما يف  

 احب )ابع( املالبس : ............

   يريد أمحد )اشرتي( الد ر اجة : ..........

 يف هذا الكتاب اليوجد تركيب اإلتصايل والتدريب ابلنمط.   

 كفاءةتقومي ال .15
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الطالب على املواد املعل مة وهو يعطي يف أخر   كفاءةعرض التقومي املقصود لتقييم  :  الوصف  
 45الدرس ويف أخر نصف السنة.

 16.اجلدول   
 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

التقومي 2 الكفاءة   تقومي  .15 الكفاءة يف   ماكان 
أخر  لكل  الدرس،  أخر 
وظيفة  يكون  الدرس  
على  يعلق  لكن  للبيت 
التقومي  قليل، كان  املادة 
أخر  لكل  التدريبات 
التمرينات  يعين  املستوى، 

 العم ة  

 

لكل   ،الكفاءة يف أخر الدرس  ماكان التقومي   ،عرض التقومي يف هذا الكتاب أقل مناسبة   
مي التدريبات لكل أخر و كان التق  ،علق على املادة م   أقل   أخر الدرس  يكون وظيفة للبيت لكن

 يعين التمرينات العم ة.  ،املستوى

 ( متحان لنصف السنةالتمرينات العامة األو ال )اإل 
 ( ج أو د أمام اصح  إجابة،ب،أعلى حرف (x)ضع عالمة الضرب    )  سؤال  40.أ

 ترجم إىل اللغة اإلندونسية  سؤال    10.ب

 سؤال ترجم إىل اللغة العربية  10ج. 

 التمرينات العامة الثاين )اإلمتحان ألخر السنة( 

 
45 Ibid, hlm. 3 
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 ( ج أو د أمام اصح  إجابة،ب،أعلى حرف (x)ضع عالمة الضرب  سؤال )    40.أ
 سؤال  ترجم إىل اللغة اإلندونسية  10.ب

 سؤال ترجم إىل اللغة العربية  10ج. 

 التخصيب املفردات مواد   .16
 عايية حتتوي مواد التخصيب على تطوير املفردات اليت تتطلبها الكفاءة األساسية وامل  :الوصف  

  الفعلية.  ، واليت توج ه إىل املفردات االمسية و املفردات
 17.اجلدول    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

تخصيب المواد   .16
 املفردات

مواد التخصيب تتكون من  3
تطو ر املفردات اليت تتطلبها 
األساسية  الكفاءة 

مادة التخصيب   عايية،وامل
تتكون من كلمة  املفردات 

 اإلمسية وكلمة الفعلية 

 

مواد التخصيب تتكون من   ألن    ،مواد التخصيب املفردات يف هذا الكتاب مناسب   
مادة التخصيب املفردات تتكون من مواد    ،عاييةتطو ر املفردات اليت تتطلبها الكفاءة األساسية وامل

 ، درسمادة املفردات لكل ال  25التخصيب املفردات من  15يوجد   ،كلمة اإلمسية وكلمة الفعلية
يوجد   اخلامس  الدرس  يف  من    17لكن  املفردات  الدرس   ،املفرداتمادة    25التخصيب  ويف 

مادة املفردات. التخصيب املفردات أي خذ من   25التخصيب املفردات من    23السادس يوجد  
 مادة املفردات قبله. 

 د اعمواد التخصيب القو  .17
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 حتتوي مادة التخصيب على تطوير القواعد مناسب ملستوى الطالب ، سواء الصرفية:  الوصف  
(morfologi)  حنوية   ، أو(sintaksis).46 

 18.اجلدول   
 الشرح سباب التقييم  الدرجة عنصر 

تخصيب المواد   .17
 قويد 

يف   مواد التخصيب القويد  4
مناسب  الكتاب  هذا 

ختصيب   دة  ام  جدا،  
السهل هو   عد القوا

، مناسب ملستوى الطالب
يوجد  التخصيب  قبل 

 املثال ليسه ل الطالب 

 

القويد    التخصيب  مناسب جدا  مواد  الكتاب  هو  عد القواختصيب    دة  ا م   ،يف هذا 
قبل التخصيب يوجد املثال ليسه ل الطالب. الدرس األو ال هو   ،مناسب ملستوى الطالبالسهل  

رت ب الكلمات الدرس الثالث هو    ،الدرس الثاين هو جيعل مجلة اإلمسية   ،جيعل تركيب عدد الساعة
 (x)على اجلملة الفعلية والمة الضرب (<)ضع عالمة التحقيق  يصبح مجلة الفعلية و ختصيب مثل )

الدرس   ، (  إجعل كل فعل بي القوسي مصدراالرابع هوختصيب مثل )  الدرس  ، (على مجلة اإلمسية
استبدل كما دار الصريح. الدرس السادس هو ختصيب مثل )مصدار املأو ل مبص يبدل  اخلامس هو  

 يلعب/لطيف/ كرة القدام. يصبح: يريد لطيف أن يلعب كرة القدام. كان مثال :    (يف املثال

 ختصيب املهارات مواد   .18

 
46 Djuandi,........Ibid. 
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)أربع( مهارات اللغة ، خاصة   4تتكون من تطوير   املهارات  حتتوي مادة التخصيب: الوصف  
 .47يف مهارة الكالم ومهارة القراءة 

 19.اجلدول    
 الشرح سباب التقييم  الدرجة عنصر 

املهارات  4 ختصيب املواد .18 ختصيب   مين  
اإلستماع،  }احلوار،  اللغة 
لكل  الكتابة{  القراءة، 

 الدرس. 

 

تتكون   ختصيب  املهارات اللغة   مادة التخصيب املهارات يف هذا الكتاب مناسب جدا.  
 لكل الدرس. يوجد  الكتابة{    ،القراءة   ،اإلستماع  ،}احلوار  من

 
 احملتوى   ؤشرات مل لدراجاتجمموعة ا

 "Fasih Berbahasa Arabيف الكتاب الدراسي "
 20جدوال.

 الدرجة مؤشر 

 أبهداف التعلم   توافق.  1
 

3 

 3 املواد  سعة .2

 4 . عمق املواد 3

 
47 Djuandi,”instrumen penilaian buku teks pelajaran Tahun 2014” http://bsnp-indonesia.org, akses 14 
april 2020 

http://bsnp-indonesia.org/
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 4 دقة القواعد.4

 4 املفردات دقة املصطلحات و  .5

 4 الرسمدقة الصور و  .6

 4 املواد بنماء اللغة العربية  توافق .7

 4 دقة األمثلة والقضية  .8

 4 واقعية والرسم  .9

 4 استخدم األمثلة والقضية  اإلندونيسية والعربية  .10

 2 حتديث الكتب املراجع .11

 2 املوضوع  احتواء .12

 3 نظر  وطين   .13

 4 تدريب التقوي  .14

 2 تقومي الكفاءة  .15

 3 مواد ختصيب املفردات .16

 4 مواد ختصيب قويد .17

 4 املهارات   ختصيب املواد .18

" هو  Fasih Berbahasa Arabالتقييم احملتوى من كتاب الدراسي "  الدرجةاجملموع االمجايل  من  
هيئة املعايي " مناسب مبؤشرات احملتوى  Fasih Berbahasa Arabاحملتوى يف كتاب الدراسي "  . 61
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لكن ال يستخدم قائمة املراجع  املتعل ق ليوزير مرجع الكتاب، لكن قائمة املراجع    الرتبوية الوطنية 
 الكفاءة يف أخر الدرس.   د التقومي مل حيديث واليوج

 

 العرض :  ثاينال  املبحث   ب.

( دعم 2العرض ؛ )   ة ( تقني1ملحوظة ، وهي ) هناك أربعة مؤشرات جيب أن تكون   العرض الوصف:  
 48أعتقد.  ( التماسك واجلص4إسرتاتيجيات تقدمي املواد التعليمية ؛ ) (3العرض ؛ ) 

ذالك مؤشرات الوطنية      يوس ع   من  الرتبوية  العلى    هيئة معايي  الدراسي "  عرض تقييم   Fasihالكتاب 

Berbahasa Arab:يعين " 

 متاسك نظام العرض  .1
 قوميالتدريب ، الت  ، مادة  املقدمة ، احملتوى /   ها نظام العرض من  يف أن تكون  الوصف :  

 49. والباب الفرعي   تماسك يف كل البابلعرض  م
 21.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

نظام .  1 متاسك 
 العرض 

لكل  3 مبتماسك  يعرض 
املقادمة،  من  يبدأ  الدرس. 
التدريبات،   احملتوى، 

 

 
48 Badan Standar Nasional Pendidikan, Dskripsi Butir Instrumen 1:Penilaian Buku teks Pelajaran 
Bahasa Arab {PDF file),hlm.1 (http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-
Arab.zip   
diakses tgl 2 juni 2020 pukul 14.34 WIB) 

49 Djuandi,”instrumen penilaian buku teks pelajaran Tahun 2014” http://bsnp-indonesia.org, 

akses 3 juni 2020 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
http://bsnp-indonesia.org/
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اليوجد  لكن  التدريب 
 التقومي لكل الدرس 

يعرض مبتماسك لكل الدرس. يبدأ من    ،نظام العرض يف هذا الكتاب مناسبمتاسك     
 .لكن اليوجد التقومي لكل الدرس  ،التدريبات  ،احملتوى  ،املقدمة

 تناسق العرض  .2
، من   ة إىل املعقد  ة، والبسيط  ة إىل املواد الصعب  ةتقدمي املواد متناسقا من املواد السهل  الوصف : 

البعيدة عن حياة الطالب. تظهر التدريبات ، من املواد القريبة إىل املواد  يةإىل التجريد   يةالواقع
االجتماعية يف شكل موضوعات حىت يقدر   ادثةواألمثلة يظهر املشكالت االجتماعية أو احل

 . (KD)والكفاءة املعيارية    (KI)  لكفاءة األساسيةاب   علمي بشكل كامالق املفاهيم الطب  ليالطالب  
 22.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

السهلة يعرض   4 العرض   تناسق .1 من  املواد 
 ، الصعبة  املواد  إىل 
والبسيطة إىل املعقدة ، من 
الواقعية إىل التجريدية، من 
املواد  إىل  القريبة  املواد 
 البعيدة عن حياة الطالب 

 

املواد السهلة إىل املواد  تقد م املواد    ،  مناسب جد املادة     تصو رتناسق يف هذا الكتاب  
مثل مادة القواعد يف الدرس األو ال   ، والبسيطة إىل املعقدة ، من الواقعية إىل التجريديةالصعبة ،  

مجلة ثالث  يف الدرس ال  ، مجلة اإلمسية)مبتداء خب(  يف الدرس الثاين  ،عداد الساعة   يبحث  عن
يف الدرس   ، يف الدرس الرابع يبحث عن   معرف مصدار الصريح ووزانه  ، )فعل فاعل(الفعلية  
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يف الدرس السادس يبحث عن الشرح   ،أن لن ل(  +   يبحث عن  معرفة )فعل مضارع   اخلامس
 أن لن ل(.   +  )فعل مضارع

 توازن عرض املادة )اجلوهر( بني األبواب وبني األبواب الفرعية  .3
   : يكون الوصف  ابلنظر    أن  الصفحات(  عدد  )املنعكس يف  متناسب  الباب  بي  املادة  شرح 

 امبا حيتاجهامتوازن مناسب  بشكلالرمس  تعاسدها  (KD)والكفاءة املعيارية    (KI) ابلكفاءة األساسية
 50بحث. حبجة لكل امل

 23.اجلدول
 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

عرض 3 .توازن 
املادة )اجلوهر( بي 

وبي   األبواب
 الفرعية  األبواب

ثالثة  3 يف  يرتتب  الكتاب  هذ 
و   الغريب  املستوى  يف  الدرس 
املستوى  يف  الدرس  ثالثة 
الباب هو   لكل   الشفع. عدد 
النسيب، لكن يف فصل الواحد و  
عدد   صحيفته.  أكثر  السادس 

صحيفة: 
17،15،15،15،15،17 . 

 

املادة )اجلوهر( بي األبواب الكتاب يرتتب يف ثالثة الدرس يف مناسب.     توازن عرض  هذ 
لكن يف   ، متناسباملستوى الغريب و ثالثة الدرس يف املستوى الشفع. عدد لكل  الباب هو  

صحيفة:    الدرس عدد  صحيفته.  أكثر  السادس  و  درس   . 17،15،15،15،15،17الواحد 

 
50 Ibid, hlm. 3 
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الرتتييب كثي جدا مناسب حبجته. يف  العداد  القواعد يوجد شرح  الواحد اكثر صحيفته ألن يف 
 .الدرس السادس يوجد زايدة املادة )يدخل  يف مادة القواعد لكن مادته يشرح عن املفردات( 

 النظام األبواب .4
والكفاءة املعيارية   (KI) ابلكفاءة األساسيةلكل الباب يكون النظام العرض يشمل:  الوصف :  

(KD)    والتدريبات الكتابة ،  اللغة ،  قواعد  املفردات ،  القراءة ،   / احلوار  الباب ،   ،، مقدمة 
 51. تقومي ال

 24.اجلدول
 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 النظام األبواب  .4
 

 يوجدالكتاب    اهذ يف   3
األساسية  (KI) الكفاءة 
املعيارية    ،KD))والكفاءة 

 / احلوار   ، الباب  مقدمة 
القراءة ، املفردات ، قواعد 
 ، الكتابة   ، اللغة 
اليوجد  لكن  والتدريبات، 

 التقومي لكل الدرس 

 

والكفاءة (  KI) الكفاءة األساسية  يوجدالكتاب    اهذ يف هذا الكتاب مناسب. يف    النظام األبواب
 ،مقدمة الباب ، احلوار / القراءة ، املفردات ، قواعد اللغة ، الكتابة ، والتدريبات ،KD))املعيارية 

 .لكن اليوجد التقومي لكل الدرس

 تدريبات جمموعة ال .5

 
51 Ibid, hlm. 3 
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  : الكافية  قومي والت  تدريباتال  يوجد الوصف  جبلة  متنو ع  الدرس،  بشكل  اجلوانب:   وينظ ر  لكل 
 52املواقف واملعرفة واملهارات.

 25.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

جمموعة التدريبات يف هذا  3 التدريبات   .جمموعة 5
ألن مناسب،   الكتاب  

التدريبات لكل مهارة اللغة 
 متنو عة 

 

. املثال : متنو عة التدريبات لكل مهارة اللغة   ألن  ،مناسب   يف هذا الكتاب تدريباتجمموعة ال
صل بي الكلمات (  2. ) 10  يف صفحة   !اكتب عددا مم ا أييت كما يف املثال  (  1وجد التدريبات ) 

املعىن   املناسبة    (3)  !املضادة يف  التالية ابلكلمات  إجعل كل   .11يف صفحة    !اكمل اجلمل 
 الفعل بي القوسي مصدراكما يف املثال 

 كلمة التعريف  .6
يف بداية الكتاب أن حيتوي على هدف التأليف ، وطريقة التعلم ليعرف   شرح الالوصف :  

 53الطالب املواد اليت ستقد م حىت يكون ج ابي إىل التعليم أو أعمق يف حمتوايت الكتاب. 
 26.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
52 Ibid, hlm. 4 
53 Ibid, 
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هذا  4 كلمة التعريف   .6 يف  التعريف  كلمة 
األهداف  حيتوي  الكتاب 

الكتاب،   وطرق أتليف 
 التعلم اليت جيب اتباعها 

 
 

حيتوي األهداف    كلمة التعريف يف هذا الكتاب  ،مناسبة جدا   كلمة التعريف يف هذا الكتاب
 وطرق التعلم اليت جيب اتباعها.  ،أتليف الكتاب

 مقدمة  .7

  ( KI) لكفاءة األساسيةيصف حمتوايت الباب مناسب اب  املختبة الذي  الشرح  توجدالوصف :  
 )عادة معر ض بشكل اجلدوال( دون توضيح موضوع املقدمة.   (KD)والكفاءة املعيارية  

 27 .اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

الكتاب    مقد مة 4 مقدمة  .7 هذا  يف 
يوجد  جدا،  مناسب 
الذي  املختبة  الشرح 

احملتوى   بعض  يصف 
مناسب  الذي  الباب 

األساسية ( KI) ابلكفاءة 
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املعيارية   . KD))والكفاءة 
الكتاب ويف كل  بداية  يف 

 أو ال الدرس 
يصف بعض احملتوى  يوجد الشرح املختبة الذي    ،يف هذا الكتاب مناسب جدا   مقد مة

يف بداية الكتاب ويف كل   .KD))والكفاءة املعيارية    (KI) الذي مناسب ابلكفاءة األساسيةالباب  
 أو ال الدرس. 

 قائمة الرتمجة العربية واإلندونسية  .8

وت ستخد م املعي   علمي  ال توجد قائمة  الرتمجة العربية واإلندونسية اليت تصو ر من مراجع  الوصف :  
 مرتجم  "ط"/ ،    t  /إىل  مرتجم    "ت"،   /b/    إىل مرتجم    "ب"املثال احلروف    ،بشكل متماسك

 54، وغيها.   / th/    إىل

 28.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

العربية    .8 الرتمجة  قائمة 
 الالتينية 

يضم ن   1 الرتمجة ال  قائمة 
 العربية  الالتينية

 

 قائمة  الرتمجة العربية واإلندونسية.يف هذا الكتاب ال يوجد  

  (glosarium)قاموس املصطلحات  . .9
  : املصطلحاتوجد  يالوصف  يف   الذي  قاموس  املهمة  العربية  املصطلحات  قائمة  على  حيتوي 

 55ويرتتب أجبداي.  ، النصوص ويتبعها البيان عن تلك املصطلحات
 29.اجلدول

 
54 Ibid, 
55 Ibid, 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

يضم ن   1 قاموس املصطلحات   .9 قاموس ال 
 املصطلحات 

 

 قاموس املصطلحات. يف هذا الكتاب ال يوجد  

  (Indeks) الفهرس .10
الفهرس هو قائمة الكلمة املهمة واملصطلح العربية املنتجة اليت يتبها رقم الصفحة الوصف : يوجد  

 اليت تقع تلك الكلما. 
 30.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

  الفهرسال يضم ن   1 الفهرس   . 10

 الفهرس.يف هذا الكتاب ال يوجد  

 قائمة املراجع .11

حسب النظام املستعمل. مثال : تبداء   بة املستخدمة يف الكتاب مكتو قائمة املراجع  الوصف :  
ابسم املؤلف  )مرتبة أجبداًي( ، وسنة الطبع ، وعنوان الكتاب / اجمللة / الورقة / املقالة / املكان ، 

 ومكان الطبع وامسه ، وعنوان  واملوقع )إذا يستخدم مصدار الذي ميلك املواقع(. 

 العربية جيتمع على حدة بكتابة العريب. املراجع اللغة  
 املثال:

 . )النسخة املنقحة( ابندونج: نور الشامساعة  24تعلم اللغة العربية  .  2010عبد هللا ،حممد.  
  العربية بي يديك.    ،عبد الرمحن إبراهم  ، الفوزان 

http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 juli 2009 
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الك2008هد.    ،هداية اجمللد  .  العربية ملدرسة عالية.  اللغة   الدراسي  . سيمارانج: 1تاب 
 السية الذاتية. توها بوترا 

اجلزيرة 2008اثريك،افضال.   شبه  يف  العربية".  اللغة  يف  النحوي  والتصحيح  "التطابق   .
 8العربية.اجمللد  

 " املراجع العربية"
 العرب. القاهة: دار الكتب العريب . مشكلة تعليم العربية لغي  1966احلديدي على. 

 56. تعليم العربية لغي الناطقي هبا. الرابط: اسيسكو1989رشدى أمحد.   ، طعيمة
 31.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

هذ  3 قائمة املراجع  . 11 يف  املراجع  كتابة 
لكن  مناسب  الكتاب 
سنة  دون  مراجان  يوجد 

هذا الطبع  يف  مراجع   ،
من   تتكون  ستة الكتاب 

 الكتب
 

 لكن   كتابة املراجع يف هذ الكتاب مناسب   ،قائمة مراجع املستخدمة يف هذا الكتاب مناسب
 :   مثل.  ستة الكتبتتكون من    مراجع يف هذا الكتاب   ، يوجد مراجان دون سنة الطبع 

al-Gulayaini، asy-Syaikh Mustafa. 1972، Jami’ ad-Durus al-

‘Arabiyyah، Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah. 

 مادة السمعية  .12

 
56 Ibid, 
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تقد م مادة السمعية أبيقونة مسعية)بشكل صورة الشريط( مساعدة أو مصاحبة غي   الوصف :  
مفصولة من حمتوى الكتاب. وهذه املادة مكوبة يف الباب. املادة السمعية تعطي احلث  واحلل  إما 
تعل م  السمعية متكن أن تساعد الطالب على  التعليم. مادة  أم للمدر س تفو ق صعوبة  للطالب 

  57ربية جي دا وصحيحا.األلفاظ الع

 32.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

يعرض   1 مادة مسعية   . 12 مسعيةال  ، مادة 
 لكن يستمع النطق املتعل م 

 

 لكن يستمع النطق املتعل م. ،مادة مسعيةيف هذا الكتاب ال يوجد  

 التشاركي(   -التعلم على أساسي النشاط )التفاعلي   .13

يضع الطالب كفاعل التعليمية. عرض املواد تفاعلي وتشاركي.   عرض املادةالوصف : أن تكون  
يف عملية التعلم املثال من   مساعدة ابألنشطة أو التدرابت اليت تنمي مستقل  الطالبحىت املواد  

، املثال: يف تعلم القراءة ؛   أن تكون عملية التعليم تور ِّط الطالب عملياً املستقلة.    وظيفةخالل  
 58بصوت العايل.   ءقراب يالطال

 33.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

التعلم على أساسي   . 13
)التفاعلي    - النشاط 

 التشاركي(

أساسي  4 على  التعلم 
)التفاعلي    - النشاط 

التشاركي( يف هذا الكتاب 

 

 
57 Djuandi,  Ibid,hlm. 4 
58 Ibid, 
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املواد  ألن  جدا،  مناسبا 
أو  ابألنشطة  مساعدة 
تنمي  اليت  التدرابت 

 مستقل  الطالب 
ألن   ،التشاركي( يف هذا الكتاب مناسبا جدا  - التعلم على أساسي النشاط )التفاعلي  

 !اقراء القراءة التالية جيداي مستقل  الطالب. املثال :  مساعدة ابألنشطة أو التدرابت اليت تنماملواد  
   .51يف صفحة  

 دفع إشرتك الطالب اإلستقالل واجلمعي التفاعلي مبصدر التعليم  .14

عرض املواد مطو ر من أنواع احلادثة االجتماعية حول الطالب ، يستخدام أمثلة / صور الوصف :  
 59احمللية ، حىت يسه ل على الطالب لفهم.   ادثة مأخوذة من احل

 34.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

إشرتك  .14 دفع 
اإلستقالل  الطالب 
واجلمعي التفاعلي مبصدر 

 التعليم
 

، يف هذا الكتاب   مناسبة 3
ألن يوجد الرمسلكل املهارة 
والصورة   املاواد  عن   يشرح 
احلادثة  من  املأخوذة 

 .احمللية

 

يف هذا   دفع إشرتك الطالب اإلستقالل واجلمعي التفاعلي مبصدر التعليميعين   عنصر  يف
 ادثة أخوذة من احل امل  الصورة  عن املاواد و لكل املهارة يشرح  الرمسيوجد  ألن    ، مناسبة    الكتاب

يف   واألمثلةالرمس  101يف صفحة    ”مثل : "عياد املريض   احمللية ، حىت يسه ل على الطالب لفهم.

 
59 Ibid, 
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"الرايضيون يعين كرة اليد وكرة واألمثلة احمللية)احلادثة االجتماعية حول الطالب(.  الرمسهي    املادة
االجتماعية حول   واألمثلة احمللية)احلادثةالرمسواألمثلة يف املادة هي  الرمس  65القدام" يف صفحة  

 الطالب(.

 تشجيع التفكري النقدي واإلبداعي واملبتكري  .15

على يسألوا إىل املدر س أو الوالدين أو شخص أخر عن عرض املادة  حيث  الطالب  الوصف :   
املتعل مة املادة  النقدي األشياء  التفكي  الطالب على  يثي  والتدريب  التوضيحية  الرسوم  . تشجع 

   60بتكاري. اإل  واإلبداعي و

 35.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

التفكي   . 15 تشجيع 
واإلبداعي  النقدي 

 واملبتكر 
 

وصور  2 املواد  يوجد 
والتدريبات  التوضيحية 

التفكي الحتث    على 
و  واإلبداعي  النقدي 

يف اإلبتكاري،   ويوجد 
حتث    التفكي املواد  على 

يف كثي النقدي   موجودة 
 األبوابمن  

 

العنصر يف كتاب املواد وصور ةمناسبأقل    هو"  Fasih Berbahasa Arab"  هذا  يوجد   .
وال اإلبتكاري  حتث  ال   تدريباتالتوضيحية  و  واإلبداعي  النقدي  التفكي  و جدت   .على  فقد 

 إال  الدرس اخلامس.   ، " لكل الدرسإسأل صاحبك عن أحوال التاليةالتدريب " 

 
60 Ibid, 
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حتث    املواد  يف  النقدي  ويوجد  التفكي  األبو على  من  يف كثي  يف اموجودة  املثال  ب. 
على صور التوضيحية ال حتث   تقومي لكل املستوى. يف هذا الكتاب    ،مادة يف النصا   ،املفردات

 التفكي النقدي واإلبداعي و اإلبتكاري ألن الصور غي واضحة. 

 الثقافة املدخل العلمي والعناصر بني   .16
 61مع عناصر ثقافية العربية املغري والوثيق.   ، عرض املادة بين على أساس املدخل العلميالوصف :  

مثل:   املهارات  عملية  حيتوي  التعليم  يف  العلمي   حتواءات   ، (mengamati)مالحظةاملدخل 
(mengklasifikasikan)،  سبت(mengukur)،  نكه نت (meramalkan) ،  شرحت(menjelaskan) ،  

 62. (menyimpulkan)تلخيص
 36.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 العلمي   املدخل  . 16
 والعناصر بي الثقافة 

والعناصر  3 العلمي  املدخل 
 بي الثقافة يف هذا الكتاب 

الكفاءة  مناسب، ألن 
صو رت  )اليت  املعيارية 
يوجد  األبواب(  يف  املوادة 

لكل   بداية  اليت يف  الباب 
أنشطة  بعض  صو رت 
املدخل العلمي يف كثي من 

 املواد 

 

 
61 Djuandi,.... ibid. 
62 Daryanto, “Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013” (yogyakarta: Gava Media,2015 ),  

hlm. 51 
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الثقافة العلمي والعناصر بي  الكتاب   املدخل  املعيارية  ،مناسب  يف هذا  الكفاءة  ألن 
)اليت صو رت املوادة يف األبواب( يوجد يف بداية لكل الباب اليت صو رت بعض أنشطة املدخل 

 املثال : العلمي يف كثي من املواد.  
a. Memahami bunyi، makna، dan gagasan dari kata، frasa، kalimat 

bahasa arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan pada topik 

= Mengamati   مالحضة 

b. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

sesuai topik، dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks      =  Menjelaskan تشرح 
 اب واألبواب الفرعية والفقرة بو تعلق بني  األ .17

  : األالوصف  بي  املادة  )تعل ق بو إلقاء  واأللتصاق  التناسق   يعكس  الفرعية  واألبواب  اب 
 63املضمون(. 

 37.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

بي  .17  الباب   تعلق 
 والفقرة   باب الفرعيةوال

تعلق بي    يف هذا الكتاب 4
الفرعية بو األ واألبواب  اب 

والفقرة هو مناسبة جدا ، 
األ بي   اب بو املواد 

هذا  يف  الفرعية  واألبواب 
التناسق   يصو ر  الكتاب 

 واأللتصاق احملتوى 

 

 
63 Djuandi, .......... Ibid, hlm. 5 
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اب بو املواد بي  األ  ،   اب واألبواب الفرعية والفقرة هو مناسبة بو تعلق بي  األ  يف هذا الكتاب 
التناسق  واأللتصاق احملتوى. مثل : الكتاب يصو ر  الفرعية يف هذا  الدرس األو ال    واألبواب   يف 

 يف الدرس ،"يومياتنا يف البيتيف الدرس الثالث  ،"يومياتنا يف املدرسة "يف الدرس الثاين  ،"الساعة"
الطبية  ،"الرايضيون"الرابع  املهنة  اخلامس  الدرس  املريض"  ،يف  "عياد  السادس  يتطابق    . الدرس 
 هم.مواد

 وحدة املعاين بني األبواب واألبواب الفرعية والفقرة  .18

وتدل  فقرة تصو ر وحدة املعىن  ال باب الفرعي أو  الباب أو  الاملادة املعروضية اليت نفس  الوصف :  
 64)متماسك(.   كامال لتشكيل معىن  حىت   ىنا استدامة املععلى  

 38.اجلدول

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

وحدة . 18
بي  املعاين 

األبواب  
واألبواب  

 الفرعية والفقرة 

تصو ر  4 الكتاب  هذا 
وحدة املعاين بي األبواب  
والفقرة  الفرعية  واألبواب 
ألن  جدا،  مناسبة  يعين 
املعاين  وحدة  صو رت 

على   استدامة ودلت 
 املعاين 

 

 ، وحدة املعاين بي األبواب واألبواب الفرعية والفقرة يعين مناسبة جدا تصو ر هذا الكتاب 
مثل يف ابب األوىل }يف مهراة اإلستماع    ألن صو رت وحدة املعاين ودلت على استدامة املعاين.

 
64 Ibid, 
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املعىن وحدة املعاين بي يشرح عن الوقت الضروري و يف القواعد يشرح عن الساعة{ مها يبي  عن  
 (. 6)يف صفحة    األبواب واألبواب الفرعية والفقرة

 
 عرضال  ؤشرات مل لدراجاتجمموعة ا

 "Fasih Berbahasa Arabيف الكتاب الدراسي "
 39جدوال.

 الدرجة مؤشر 

 4 العرض متاسك نظام  .  1

 4 تناسق العرض  .1

 4 الفرعية  األبوابوبي    األبواب.توازن عرض املادة )اجلوهر( بي  3

 النظام األبواب.4
 

4 

 .جمموعة التمرينات5
 

3 

 3 كلمة التعريف   .6

 4 مقدمة  .7

 1 الالتينية   –قائمة الرتمجة العربية    .8

 1 (glosarium)قاموس املصطلحات    .9
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 1 (Indeks) الفهرس  . 10

 4 قائمة املراجع  . 11

 1 مادة مسعية   . 12

 4 التشاركي(   - التعلم على أساسي النشاط )التفاعلي    . 13

 3 دفع إشرتك الطالب اإلستقالل واجلمعي التفاعلي مبصدر التعليم.14

 تشجيع التفكي النقدي واإلبداعي واملبتكر  . 15
 

4 

 2 العلمية والعناصر بي الثقافة   املدخل  . 16

 4 تعلق بي  األبواب واألبواب الفرعية والفقرة .17

 4 وحدة املعاين بي األبواب واألبواب الفرعية والفقرة . 18

اجملموع االمجايل  من إصابة التقييم العرض من كتاب الدراسي "فصيح يف اللغة العربية" هو  
هيئة املعايي " مقبول مبؤشرات العرض Fasih Berbahasa Arabالعرض يف كتاب الدراسي " ، 55

 و  قاموس املصطلحاتال يوجد  و   قائمة الرتمجة العربية واإلندونسيةلكن ال يوجد    الرتبوية الوطنية
 مادة مسعية.ال يوجد ، و الفهرس

 

 اللغة :    الثالث  املبحث.  ج

اللغة   هو  جيب على لغة الكتاب الدراسي    ،اللغة هو أسس مهم يف أتليف كتاب الدراسي:  الوصف
اليسي واحلاد العربية الذي ميلك معىن  اللغة  الفصحة يعين  يثبت   ،العربية  وسهلة قواعد اجلملة الذي 
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اللغة ليسهل التعليم اللغة الع الناطقي. ر قواعد  اللغة   65بية لغي  هيئة معايي الرتبوية   على ضوء    تقييم 
 " يعين:Fasih Berbahasa Arabيف كتاب " الوطنية  

 دق ة تركيب اجلملة  .1
وترجع إىل قواعد اللغة العربية وتناسب   والبي  الوصف : اجلمل املستخدمة تصو ر النصوص املنطيقية  

ابلكفاءة الفكرية للطالب. املثال يف الكتاب يشرح املفهوم التجريدي. الشرح الواقعي مفهوما لدي 
   66والشرح التجريدي مفك را لدى الطالب.   ،الطالب

 40جدوال.

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

دق ة 1  .
تركيب  
 اجلملة

املواد  4 يستخدم 
تصو ر الذي  

النصوص 
والبي   املنطيقية  
وتناسب 

اللغة  بقواعد 
 العربية.

 

 

تصو ر النصوص الذي  واد  يستخدم امل  ،يف هذا الكتاب مناسبة جدا  دق ة تركيب اجلملة
 وتناسب بقواعد اللغة العربية.  والبي  املنطيقية  

 
65 Abdullah al-gholi, dkk, 2012, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Padang: Academia 

Permata)hlm.16 

 
66 Djuandi,....... Ibid 
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 فعالية اجلملة  .2

للفهم وتنتقل مباشرة إىل املبحث. أن تكون تركيب اجلملة الوصف : اجلملة املستخدمة سهلة  
 67مناسبة برتكيب اللغة العربية حىت يسهل فهمه. 

 42جدوال.    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

على  3 . فعالية اجلملة 2 دل ت  املواد  معظم 
مباشرة.  املبحث/املوضوع 
واحد  مادة  وجد  فقط 
املبحث  على  التدل 

ىف   وهي  الدرس مباشرة 
صفحة   )يف  (. 6األو ل 

يوجد الفكرة اليت شرحت 
عما يطلب يف قال اجلداد 

 . القدماء

 

على املبحث/املوضوع مباشرة.   دل ت  معظم املواد  ،فعالية اجلملة يف هذا الكتاب  مناسبة
يوجد   (. 6)يف صفحة   فقط وجد مادة واحد التدل على املبحث مباشرة وهي ىف الدرس األو ل 

 "الوقت كالسبف إن مل تقطعه قطعكالفكرة اليت شرحت عما يطلب يف قال اجلداد القدماء "
قال هللا تعاىل يف القران الكرمي  "هو الذي جعل الشمش   فعلينا أن نقضي وقتنا قضاء حسنا

 
67 Ibid, hlm. 4 
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. ينبغي هلا أن تكون مباشرة إىل ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عدد السني واحلساب"
 الفقرة التالية: الناس حيتسبون عدد السني بدورة الشمس والقمر. 

 املصطالحات   فصاحة  .3

املستخدمة  هو صحيح   املصطلحات   : العربيةالوصف  اللغة  لقواعد  مناسب  واللغة   و فصيح 
 68. اإلندونسية الفصحى

 44جدوال.     

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

يف   املصطالحات   فصاحة  4 ات صطالح امل   فصاحة.3
مناسب  الكتاب  هذا 
يستخدم  جدا،   
و  صحيح  املصطالحات 
بقواعد  مناسب  فصيح 
واللغة  العربية  الللغة 

 اإلندونسية الفصحى 

 

صحيح   املصطالحات يستخدم      ، جدا  يف هذا الكتاب مناسب   املصطالحات   فصاحة 
"  . مثل املصطلح "مريض" ملعىنواللغة اإلندونسية الفصحى  و فصيح مناسب بقواعد الللغة العربية

orang yang sakit"  ،    محام" ملعىن""kamar mandi"،    عصي" ملعىن""sari buah"،   مبك را" ملعىن"
"pagi-pagi"،   استيقظ" ملعىن""bangun tidur"   املستشفى" ملعىن" "rumah sakit" . 

 فهم الرسائل .4

 
68 Ibid, 
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املعروضة ابللغة اجلذ بة واملفهومة وداعية الطالب إىل قراءته إىل األخر،   الرسائل  الوصف : 
 69املادة وتصدر حول البيئة  مناسب مبجمل العلمي.   توضيحالرمستوضح  

 45جدوال.    
 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

الرسائل 4 .فهم الرسائل4 هذا  فهم  يف 
الكتاب مناسب ، يف هذا 

يف الكتاب   املوج ه  رسالة 
يستخدم  الكتاب   املادة 
الفصحى  العربية  اللغة 

 وسهل للفهم 

  

املادة الكتاب    يف املوج ه  رسالة    يف هذا الكتاب   ، يف هذا الكتاب مناسب   فهم الرسائل
الناس حيتسبون عدد السني بدورة الشمس املثال :  سهل للفهم و  يستخدم اللغة العربية الفصحى 

 .   اللغة اجلذ بةال يستخدم  الرسائل املعروضة    يف هذا الكتاب  لكن(.  6)يف صفحة والقمر

يشرح عن   وتصدر حول البيئة  مناسب مبجمل العلمي: املثال : يف النص  توضيح املادة  الرمس
 (. 65كرة اليد )يف صفحة   ،يعين الصورة كرة القدامالرمسالرايضيون و يف  

 دقة القواعد  .5

ترجع إىل قواعد اللغة   إشارة أو    ، األمر  ،الوصف : أن تكون قواعد اجلملة املستخدمة ليبل غ الرسائل
 70اإلندونسية أو اللغة العربية الفصحي. 

 46جدوال.     

 
69 Ibid, 
70 Ibid, 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

يستخدم  4 قواعددق ة ال   .5 املادة  حمتوى 
ويستخدم  التاما  حركة 
إشارة  أو  األمر  كلمة 

العربية   و   الفصحى ابللغة 
   فصحى اللغة اإلندونسية ال

حمتوى املادة يستخدم حركة التاما ويستخدم   ،يف هذا الكتاب مناسب جدا  دقة القواعد
"سيقرأ أستاذك  . مثل :فصحىكلمة األمر أو إشارة ابللغة العربية الفصحى و اللغة اإلندونسية ال

التالية. امسع قرا  .gurumu akan membaca cerita berikut"" ملعىن حتته  !ته جي داءالقصة 

Dengarkan baik-baik! "  إسأل صاحبك  ارة اإلستماع لكل الدرس(.  )يوجد يف كلمة األمر مه
 ”Tanyakan kepada teman-temanmu tentang hal-hal dibawah ini“  عن أحوال التالية 

 )إشارة التدريب مهارة اإلستماع يوجد لكل الدرس( 

 اهلجاء  دقة  .6

للغة اإلندونيسية ، أو علم   EYDالوصف : اهلجاء املستخدمة ترجع إىل اهلجاء اليت مت حتسينها  
هو إحد من   (orthography)  إلمالءعلم ا  71  يف اللغة العربية الفصحى.   (orthography)اإلمالء  

 72شعبة علم اللغة العربية الذي درسه القواعد وتركيب اللغة العربية.

 47جدوال.    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
71 Ibid, 
72 Teori dan Praktek Menulis Bahasa Arab, (http://ebook.gramedia.com diakses pada tanggal 8 juni 
2020pukul08.10 

http://ebook.gramedia.com/
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هذ  4 دق ة اهلجاء   .6 اإلندونسية  اللغة  يف 
هبجاء  مناسب  الكتاب 

اللغة   (EYD)التاما  
ويستخدم   ،اإلندونسية

 . الفصحىاللغة العربية  

 

هبجاء التاما   جدا  " مناسبFasih Berbahasa Arabاإلندونسية هذ الكتاب "يف اللغة  
(EYD)  اإلندونسية مثل }يف صفحة    ،اللغة  الفصحى.  العربية  اللغة  املواد  7ويستخيدم   :  }

". اهلمزة الوصال هو  ا فعل أمر من فعل املاض ثالثي جمرد "ذاكارا "اذكر" كتابة اهلمزة الوصال الهن 
ا   ،73الذي اليكتبها   حبرف الساكنة  مهزة يف أو ل الكلمة يبداء "أاع ْود " كتابة اهلمزة اخلطاء الهن 

 74يكتبها ويقرائها.اليت  ثالثي جمرد "عاادا". اهلمزة اخلطاء هو مهزة يف أو ل الكلمة    فعل املضارع

 ملرحلة التطور يف الفكري الطالب. مناسبة اللغة اب .7

 الوصف : اللغة املستخدمة ليشرح الفكرة  جيب أن تكون مناسبة بتطور الفكري الطالب. 

 48جدوال.     

اللغة   .7 مناسبة 
التطور ملرحلة  اب

الفكري  يف 
 الطالب

 ، يستخدم اللغة يف فكرة املادة 4
والتدريب مناسب مبرحلة   ،امثلة

التمهدي    ،الثانوي ابللغة  وأمر 
 }اللغة العربية{. 

 

 
73 Nahwu Shorof Hamzah Washol dan Qhoto’, 
(http://wakidyusuf.wordpress.com/2017/03/22nahwu/shorof.52-hamzah-washol-dan-qhata/amp/  
74 Ibid, 

http://wakidyusuf.wordpress.com/2017/03/22nahwu/shorof.52-hamzah-washol-dan-qhata/amp/
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مناسب جدا. يستخدم اللغة يف " Fasih Berbahasa Arab" هذا العناصر يف هذا الكتاب  
أمر ابللغة التمهدي  }اللغة العربية  كلمة    و  ،والتدريب مناسب مبرحلة الثانوي  ،امثلة  ، فكرة املادة

 واللغة اإلندونسية{.

 مناسبة اللغة مبرحلة التطور يف االجتماعي و العاطفي لدى للطالب.  .8
الوصف : اللغة املستخدمة مناسبة مبرحلة التطو ر االجتماعي والعاطفى للطالب ، مناسب 

 75بتطور عمرهم. 
 49جدوال.    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

ملرحلة اب  مناسبة اللغة .  8
و   التطور االجتماعي  يف 

 للطالب لدى  العاطفي 
 

أتلف  4 يستخدم  يف  اللغة 
املادة يبدأ من حالة القريب 
مثل  الطالب.  ابلبيئة 

البيت يف   ، يومي ياتنا 
 ويومي اتنا يف املدرسة. 

 

يف أتلف املادة يبدأ من حالة   اللغةيستخدم  ،مناسبة جداهذا العنصر يف هذا الكتاب 
الطالب  ابلبيئة  ب  القريب  مناسب  املستخدمة  عمرهماللغة  مثلتطور  البيت  :   .  يف   ،يومي ياتنا 

   ويومي اتنا يف املدرسة.

 للغة ا   مؤشرات  لدراجاتجمموعة ا
 "Fasih Berbahasa Arabيف الكتاب الدراسي "

 50جدوال.
 الدرجة  مؤشر 

 
75 Djuandi, ...... Ibid. 
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 4 . دق ة تركيب اجلملة 1

 3 . فعالية اجلملة 2

 4 فصاحة املصطالحات .3

 4 .فهم الرسائل4

 4 دقة القواعد  .5

 4 دق ة اهلجاء   .6

 4 مناسبة اللغة ابملرحلة التطور يف الفكري الطالب .7

 مناسبة اللغة مبرحلة التطور يف االجتماعي و العاطفي لدى للطالب .  8
 

4 

"  Fasih Berbahasa Arabالتقييم اللغة من كتاب الدراسي "  الدرجة اجملموع االمجايل  من  
هيئة  لغةمبؤشرات ال ناسب جدا" مFasih Berbahasa Arabيف كتاب الدراسي " لغة ال، 31هو  

 .املعايي الرتبوية الوطنية
 

 الرسم :    الرابع  املبحث   .د

( حجم الكتاب. 1يف الكتاب الدراسي وهي ) تكون هناك ثالثة مؤشرات جيب أن    الرسم  الوصف:  
 76( تصميم حمتوى الكتاب الدراسي.3الكتاب و ) ( تصميم جلدة2)

 
76 Badan Standar Nasional Pendidikan, Dskripsi Butir Instrumen 1:Penilaian Buku teks Pelajaran 
Bahasa Arab {PDF file),hlm.1 (http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-
Arab.zip   
diakses tgl 2 juni 2020 pukul 14.34 WIB) 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
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الكتاب الدراسي يف    هيئة معايي الرتبوية الوطنية    على ضوء    الرسميوجد التقييم  من ذالك مؤشرات  
"Fasih Berbahasa Arab:يعين "  

 توافق حجم الكتاب  .1

  B5مم{ و    x  297مم    210}  A4الوصف : حجم الكتاب عند املنظمة الدولية التقييس هو  
 مم.  29- 0حتم ل خمتلفة احلجم بي  77مم{ x 250مم   176}

 51جدوال.    

 الشرح التقييم سباب   الدرجة مؤشر 
حجم 1 .توافق 

 الكتاب
يوضيح هذ الكتاب مناسب  3

معيار (ISO)مبعيار     .
أ  حجم  هو   4الكتاب 

م م{.   x250م م    176}
 19حجم هذا الكتاب هو  

x 25   ج م 

 

   ثبتتها املنظمة الدولية التقييساليت    عيارملالكتاب مناسب اب   اهذ حجم الكتاب يف    موافقة 
(ISO)  حبجم   مناسبة جدا. استخدم الكتابB5،  .ال يوجد اإلختالف 

 توافق احلجم ابملادة الكتاب  .2

التعليم واملرحلة  مناسب مبادته وختصيص موضوع  الكتاب  اختيار حجم  الوصف : أن يكون 
 78.الرتبوية

 
77 Badan Standar Nasional Pendidikan, Dskripsi Butir Instrumen 1:Penilaian Buku teks Pelajaran 
Bahasa Arab {PDF file),hlm.1 (http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-
Arab.zip   
diakses tgl 2 juni 2020 pukul 14.34 WIB) 
78 Ibid 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2014/05/Bahasa-Arab.zip
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 52جدوال.    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

ابملادة 2 احلجم  .توافق 
 الكتاب

مناسب  4 الكتاب  حجم 
 بعرض املادة 

 

املنظمة     ثبتتها  اليت  ابملعيار  الكتاب  مناسبةتوافق حجم  التقييس   ثبتته    ،الدولية  كما 
  وهو   B5وهذا الكتاب استخدم     .B5  أو  A4 الكتاب  حجم أن يكون    ،املنظمة الدولية التقييس

  .ملادة اللغة العربية واملرحلة الرتبوي لطالب املدرسة الثانوية )غي كبيا جدا أو صغيا جدا(موافق  

 هلا وحدة  وضع عناصر نظام املوضوع    .3
  

والطباعية معروضة بشكل  الرمسالوصف : تصميم وجه الكتاب وعجزه وطهره له وحدة. األلوان و 
 79مندمج 

 53جدوال.    

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

نظام وضع  .  3 عناصر 
 املوضوع هلا وحدة 

وحدة عناصر نظام املوضع   4
وظهره  الكتاب  وجه  يف 
الكتاب  هذا  يف  وعجزه 

جدا،   عناصر مناسب 
أمام  يف  موضع   نظام 
اجملل د، ردف اجملل د وخلفي 
بلون  وحدة  له  اجملل د 

 األزراق وأحضر 

 

 
79 Ibid. 
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 مناسب  وظهره وعجزه يف هذا الكتاب  الكتاب   وجهيف    عناصر نظام املوضع  وحدة    
 بلون األزراق وأحضر.   له وحدة ردف اجملل د وخلفي اجملل د    ،عناصر نظام موضع  يف أمام اجملل د   ،جدا

 وضع عناصر املوضوع مندمج  .4

 80الوصف : وجود مساوة التناسق يف مظره عناصر النظام املوضوع يف غالف الكتاب. 

   54جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

وضع .  4
عناصر 

املوضوع 
 مندمج 

مندمج  4 املوضوع  عناصر  وضع 
مناسبة جدا،  الكتاب  هذا  يف 

يف يوجد   واإلندماج  املساوة 
األلوان والرمسفي وجه الكتاب، 

  عجزه، وظهر الكتاب 
يوجد املساوة واإلندماج يف   ،وضع عناصر املوضوع مندمج يف هذا الكتاب مناسبة جدا 
 . وظهر الكتاب  ، عجزه  ، في وجه الكتابالرمساأللوان و 

 اداحلاجليدة و   (point center)إظهار نقطة النظر    .5

 81واأللوان  الرسميكون غالف الكتاب له صحة ومناسبة وتغاير يف إختيار الباعية و الوصف : أن  

 55جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

إظهار .  5
النظر   نقطة 

هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة  4
جدا، وجه الكتاب هو لون أحضر 

 

 
80 Ibid. 
81 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
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(point 
center)   اجليدة

 و احلاد

الصورة  الرمسهو  خلفية  وأزراق. 
احلجاب  ترتدي   وطالباة  الطالب 
ديكوره  املكتبة.  يف  يدرس  الذي 
تستطيع قيل كفؤ حىت تظهر املركز 

 الرؤية اجلي دة 
هو لون أحضر وأزراق. وجه الكتاب    ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

هو الصورة الطالب وطالباة ترتدي  احلجاب الذي يدرس يف املكتبة. ديكوره الرمسخلفية  
 تستطيع قيل كفؤ حىت تظهر املركز الرؤية اجلي دة. 

متوازنة بنظام موضوع   )وغريها  ،اللغوىغرامالرمس  ،املؤلف  ،العنوان(مزيد عناصر نظام املوضع   .6
 احملتوى

حبجم   )وغيها   ،اللغوىغرامالرمس  ،املؤلف  ، العنوان (الوصف : وجود املتوازنة بي حجم نظام موضع  
 82الكتاب وله إدماج بنظام مواضع احملتوى. 

 56جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

مزيد 6  .
نظام  عناصر 

املوضع 
 ،العنوان (

 ، املؤلف
 ، اللغوىغرامالرمس

متوازنة   )وغيها

حجم نظام املوضع متوازن حبجم  3
 " العنوان  لكن كتابة  الكتاب. 

Fasih berbahasa arab يف كتابة "
" أقل  arabالعنوان  يصبح  أكب   "

 متوازن. 
 

 

 
82 Ibid. 
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موضوع  بنظام 
 احملتوى 

 
 ، مناسبةمزيد عناصر نظام املوضع متوازنة بنظام موضوع احملتوى يف هذا الكتاب    

  " Fasih berbahasa arab" حجم نظام املوضع متوازن حبجم الكتاب. لكن كتابة العنوان 
 كبي جدا يصبح أقل متوازن. " arab" يف كتابة الكلمة

 حجم عناصر نظام املوضع متناسب حبجم الكتاب  .7

)الطبتعية املوضع  نظام  عناصر  حجم  بي  احلجم  مقارنة   : العناصر    ،الرسم  ،الوصف 
 83املصاحبة(متناسبة.

 57جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.حجم 7
نظام عناصر  

  موضع 
حبجم متناسب  

 الكتاب

املوضع  3 نظام  عناصر  حجم 
لكن كتابة   مناسب حبجم الكتاب 

 العنوان 
  "Fasih berbahasa  arab"   يف

الكلمة   جدا "  arab"كتابة  كبي 
 يصبح أقل متوازن. 

 

 

حجم عناصر   ،حجم عناصر نظام املوضع متناسب يف هذا الكتاب مناسبة  
يف كتابة   "Fasih berbahasa arab"نظام املوضع مناسب حبجم الكتاب لكن كتابة العنوان  

 كبي جدا يصبح أقل متوازن.   "arab"الكلمة  

 
83 Ibid. 
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 ألوان عناصر نظام املوضع مندجمة وموضحة املادة .8

مظهر   اهتمام   : مبادة الوصف  املناسب  املعي   الفارق  يعيت  الذي  عام  شكل  على  األلوان 
 84الكتاب.

 58جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

ألوان   .8
نظام  عناصر 
مندجمة  املوضع 
 وموضحة املادة 

 

نظام موضع، لونه مجيل مناسب ب 4
لون  يعين  الكتاب  هذا  يف  الوان 
أصفار  ويزيد  واألحضر  األزراق 

 لزي ن العنوان. 

 

لونه   ، ألوان عناصر نظام املوضع مندجمة وموضحة املادة يف هذا الكتاب مناسب جدا  
الوان يف هذا الكتاب يعين لون األزراق واألحضر ويزيد أصفار لزي ن   ،مجيل مناسب بنظام موضع 

 العنوان.

 إظهار التغاير اجلي د .9

 85وعنصصر الزينة. الرمسالوصف : غالف الكتاب يوضح مظهر النصوص و 

 59جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

إظهار   .9
 التغاير اجلي د 

  ظهر اللون يبي  أن يغاير اجلي د  4

 
84 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
85 Ibid. 
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إظهار التغاير اجلي د ويزيد خليط زيين األصفار   ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا 

 يظهر التغاير جبي د.    ، ولون األخرى

 مظهر عناصر نظام املوضع متماسك )متناسبا ابلنمط(  .10

الكتاب معروض على أسس الوصف : وضغ عناصر نظام املوضع يف غالف الكتاب حمتوى  
 86النمط املثبت يف األوال/ منذ البداية.

 60جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

مظهر . 10
نظام  عناصر 

املوضع 
متماسك 
)متناسبا 
 ابلنمط( 

جمل د  4 يف  موضع   نظام  تنسيب 
مناسب  يظهر  الكتاب  وحمتوى 

 بتخطيط اجلي د.

 

تنسيب نظام موضع  يف جمل د وحمتوى الكتاب   ،مناسبة جداهذا العنصر يف هذا الكتاب   
يبداء ابملفردات مث اإلستماع و  يظهر مناسب بتخطيط اجلي د. كتابة مهارات متناسبا ابلنمط 

 الكالم والقراءة والكتابة. 

 وضع عناصر نظام املوضع متماسك يف سلسلة واحدة  .11

التناسق( يف   ، النمط  ،الكتاب )الباعيةالوصف : ليس هناك إختالف بي مظهر تصميم غالف  
 87سلسلة واحدة. 

 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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 61جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

وضع . 11
نظام  عناصر 

املوضع 
يف  متماسك 

 سلسلة واحدة 

2  " ثالث كتب  يف  املوضع  نظام 
fasih bebahasa arab لفصل(  "

وفصل  الثامن  وفصل  السابع 
يف  يعين  إختلف  أقل  التاسع( 
يدرس  الصورة  فقط،  الصورته 
الشخصية  الصورة  لكن  الطالب 

 خمتلفة. 
 

 

 fasih bebahasa" نظام املوضع يف ثالث كتب    ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة   

arab  "  الصورة   ،يعين يف الصورته فقط)لفصل السابع وفصل الثامن وفصل التاسع( أقل إختلف
 يدرس الطالب لكن الصورة الشخصية خمتلفة. 

 حجم  حروف العنوان الكتاب أبرز من اسم املءلف والناشر .12

الوصف : أن يكون العنوان الكتاب يعيت املعلومات بشكل أتصايل عن ماد ة الكتاب وبشكل 
  88مناسب مبوضوع التعليم.

 62جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
88 Ibid. 
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حجم  . 12
العنوان  حروف 
أبرز  الكتاب 
من اسم املؤلف 

 والناشر 

حجم اخلرف يف موضوع الكتاب  4
 أكب من كتابة األخرى. 

 
"حجم  fasih bebahasa arab "عنوان الكتاب  ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   

 احلرف يف موضوع الكتاب أكب من كتابة األخرى. 

 عنوان لكتاب أكثر تغايرا من لون خلفي ة لون   .13

 89الوصف : لون عنوان الكتاب أوضح من لون خلفية.

 63جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

لون عنوان . 13
أكثر  لكتاب 
لون  من  تغايرا 

 خلفي ة 

أحضار  4 الكتاب  املوضوع  لون 
 تعلق خبلفي ة }أحضار وأزراق{. 

 

لون املوضوع الكتاب أحضار تعلق خبلفي ة ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 }أحضار وأزراق{.

 حجم احلروف متناسب من حجم الكتاب  .14

وموافق  الوصف : حجم احلروف موافق حبجم الكتاب وهامشة. حجم احلروف يف ظهر الكتاب  
 90بغالظ الكتاب. 

 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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 64جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

حجم . 14
احلروف 

من  متناسب 
 حجم الكتاب 

يقول  3 مل  الكتاب  جمل د  يف  حرف 
النسيب أو متناسب ألن  يف الكتابة 
املوضوع "فصيح يف اللغة العربيىة"  
يف الكتابة "العربية" حروفه مبهرج. 

 حىت مل يعتدل. 

 

حرف يف جمل د الكتاب مل يقول النسيب أو متناسب ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة   
اللغة العربيىة" يف الكتابة "العربية" حروفه مبهرج. حىت مل  ألن  يف الكتابة املوضوع "فصيح يف 

 يعتدل. 

 ال يستخدم جمموعة من نوع احلروف .15

 91مظهر عناصر تظام املوضع األخرى. الوصف : إستخدام نوعان من األحروف ألن ال يشو ش  

 65جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

ال . 15
يستخدم 

من  جمموعة 
 نوع احلروف 

اخلط  3 يستخدم  الكتاب  هذا 
(FONT)     حىت اإلقتصادي ، 

إئتاليف اخلط  متأخر  لكن   ،
(FONT)    بي خمتلفة  املوضوع 

األخرى  بكلمة  الواحد  الكلمة 
الوحد  يف  ليس  مثل  يظهر  خىت 

 الكتابة املوضوع. 

 

 
91 Ibid. 
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يف هذ الكتاب يستخدم نوعان من احلروف.   ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة   
  (FONT)لكن اخلط    ،  حىت متأخر إئتاليف  ، اإلقتصادي     (FONT)هذا الكتاب يستخدم اخلط  

كتابة املوضوع خمتلفة بي الكلمة الواحد بكلمة األخرى خىت يظهر مثل ليس يف الوحد الكتابة  
 املوضوع. 

 ال يستخدم حروف الزينة  .16

 92الوصف : حروف الزينة متكن أن تنق ص مقرئية ووضوح املعلومات املعروضية. 

   66 

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

ال . 16
يستخدم 

 حروف الزينة

نوع احلروف يف اجملل د ال يستخدم  4
و  الباب  يف  إال  التزيي،  احلروف 

 الباب الفرعية. 

 

نوع احلروف يف اجملل د ال يستخدم احلروف  ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  
 إال يف الباب و الباب الفرعية.   ،التزيي

 مناسب بنوع احلروف حملتوى الكتاب .17

إما أحروف غالف الكتاب أم   ،التماسك يف نوع األحروف املستخدمةالوصف : الكتاب له  
 93أحروف حمتوى الكتاب. 

 67جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
92 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
 
93 Ibid. 
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.مناسب 17
احلروف   نوعب

 حملتوى الكتاب

اجملل د   نوعظهر   2 يف  احلروف 
تماسك، يف كتابة املأقل  واحملتوى  
"  fasih bebahasa arab" العنوان  

يستخدم "  fasih"يوجد  يف كلمة  
 حروف األخرى 

 

ظهر نوع احلروف يف اجملل د واحملتوى أقل ، هذا العنصر يف هذا الكتاب أقل  مناسبة   
" يستخدم حروف fasih "  يوجد  يف كلمة "fasih bebahasa arab" يف كتابة العنوان    ،املتماسك
 األخرى. 

 تصو ر حمتوى/ مادة الكتاب   الرسم .18

.  الرسمالوصف :    94يف غالف الكتاب تصو ر حمتوى الكتاب بسرعة يف موضوع التعليم املعي 

 68جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 الرسم.18
حمتوى/  تصو ر 

 مادة الكتاب 

يتصو ر   الرسم 4 الكتاب  هذا  يف 
احملتوى الكتاب الذي درس اللغة 

الرمسالطالب   ألن  العربية، 
احلجاب  يرتدى  والطالبات 
مثل   مالبسها }اليدخل  ويصدر 
املدرسة العام{ أين يعكس التعليم  

 اللغة العربية. 

 

 
94 Ibid. 
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في هذا الكتاب يتصو ر احملتوى الكتاب الرمس ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
العربية اللغة  درس  ويصدر  الرمس ألن    ، الذي  احلجاب  يرتدى  والطالبات  مالبسها الطالب  

 }اليدخل مثل املدرسة العام{ أين يعكس التعليم اللغة العربية.

 تكشف إىل صفة املوضوع   الرسم .19

  : احلساب/علم الرمسالوصف  )التاريخ/علم  التعليم  موضوع  إىل  تكشف  الكتاب  غالف  في 
 95اللغة/..(. 

 69جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 الرسم.19
إىل  تكشف 

 املوضوع صفة  

هذا  4 أن   يظهر  أن  الرمستستطيع 
 الكتاب يدرس اللغة العربية. 

 

تستطيع أن يظهر أن  هذا الكتاب يدرس الرمس،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 اللغة العربية. 

 حجمها مناسبة ابلواقع  ، لون  ،شكل .20

ابلواقع  مناسبة  الكتاب  غالف  التوضية يف  الصورة   : والتعريف   ،الوصف  التفسي  يف  الختطأ 
 96والتفهيم لدى الطالب. 

 70جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
95 Ibid. 
96 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
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شكل، .20
حجمها  لون، 

 مناسبة ابلواقع

، يعين الصورة التعليم   4 الرمسه عملي 
 يف املكتبة

 

 Fasih Berbahasaيف هذا الكتاب " ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  
Arab  " .شكل ولون وحجمها مناسب ابلواقع 

 وضع عناصر نظام املوضوع )مناسب ابلنمط(  .21

)العنوان  املوضوع  نظام  عناصر  : وضع  الفرعي  ، الوصف  الباب الرسم  ، العنوان  أو ل كل   يف   )
 97ويف كل الصحيفة يتبع النمط واتناسق املثبتان.  ،متمسك

 71جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

وضع . 21
نظام  عناصر 

املوضوع 
)مناسب 

 ( ابلنمط

موضع  عناصر  التنسيب   4 نظام 
املوضوع،  شعبة  }املوضوع، 
وغي  الرسم،  التعريف،  الكلمة 

 ذالك{ لكل الباب 

 

 ، تنسيب العناصر نظام موضع  }املوضوع،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 وغي ذالك{ متمسك  لكل الباب.   ،الرسم  ،الكلمة التعريف  ، شعبة املوضوع

 التفريق بني الفقرة واضح  .22

 98الوصف : التفريق بي الفقرة واضح )هناك الفراغ بي الفقرة(. 

 72جدوال.   

 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

التفريق .22
الفقرة  بي 

 واضح

فكرة   2 تصو ر  احلاد،  الفكرة  يفر ق 
 كروي  عمودي . 

 

ما وجد الفراغ بي الفقرة والفقرة األخرى   ، هذا العنصر يف هذا الكتاب أقل مناسبة   
 لكن أقل واضيح بي الفقرة. 

 (widow & orphans) الفراغ بني الفقرات مناسب و ما وجد .23

هو    widow  99الوصف : النص يف اخر الفقرة مفصولة بشكل واضح ابلنص يف الفكرة التالية.  
يف أخر صفوف الفقرة اليت تقع يف الصفحة ، اجلملة هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

إذن معزولة من اجلملة األخرى يف نفس الفقرة. هو اجلملة يف بداية صفوف الفقرة اليت   ،التالية
 100واجلملة األحرى يف نفس الفقرة تقع يف الصفحة التالية.   ،تقع بنفسها فقط يف صفحة

 73جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

بي .23 الفراغ 
الفقرات 

ما  و  مناسب 
  widow)وجد  

& orphans ) 

الفقرة يف هذا   orphansوحدة من   
الكتاب. يف املادة اإلستمع )فقرة 

 (. 69األو ل يف صفحة  
 

 

الفقرة يف هذا الكتاب. يف   orphansوحدة من    ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة   
 (. 69املادة اإلستمع )فقرة األو ل يف صفحة  

 
99 Ibid. 
100 “Widow and Orphans” (https://en.wikipedia.org/wiki/widows_and_orphans diakses pada tanggal 
8junipukul15.57WIB. 

https://en.wikipedia.org/wiki/widows_and_orphans
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 وضع العنوان ومثله متماسك  .24

 101الوصف : وضع العنوان ومثله يتبع النمط املثب ت. 

 74جدوال.  

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

وضع . 24
ومثله  العنوان 

 متماسك 

يف  4 متماسك  البابيظهر  عنوان 
لكل  موضع    ونظام  ختطيط 

 الباب.

 

موضوع الفصل يظهر متماسك يف ختطيط ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 ونظام موضع   لكل الباب. 

 عرض الطبع واهلامش متناسب .25

 102الوصف : متناسبة عرض الطبع واهلامش تسه ل املقرئية. 

 75جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

عرض   . 25
  الطبع واهلامش

 متنايب

متقارب يف هذا   4 اهلامش  الكتاب 
 بعرض الطبع

 

 
101 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
102 Ibid. 
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يف هذا الكتاب اهلامش ،متناسبة عرض الطبع واهلامش يف هذا الكتاب  مناسبة جدا   
 متقارب بعرض الطبع. 

 موافق  الرسم الفراغ بني النص و  .26

 103.الرسمالوصف : وهو وحدة بي النص و 

 76جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

بي .26 الفراغ 
والرسم  النص 

 موافق

التوضحية  2 الصور  ثالث  يوجد 
عن  إنشق   الذي 
يف  وهي  النصوص)املادة(، 

 . 51، 33، 16الصحيفة  
 

 
يوجد ثالث الصور التوضحية الذي إنشق  ،هذا العنصر يف هذا الكتاب أقل مناسبة   

 . 51 ،33 ،16وهي يف الصحيفة    ، عن النصوص)املادة(

 اجملاورة متناسب اهلامش بني صحيفتان   .27

 104الوصف : نظام املوضع يف الصفحة الشفع يؤثر إىل نظام املوضع يف الصفحة الوتر جانبة. 

 77جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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اهلامش 27  .
صحيفتان  بي 

اجملاورة 
 متناسب 

اجملاورة يف  4 بي صفحتي  اهلامس 
 كل صفحة 

 
 اهلامس بي صفحتي اجملاورة يف كل صفحة. ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

 وضع وحجم نظام امل ،لون  ، يوافق الشكل .28

  105الوصف : عناصر نظام املوضع ولوهنا وحجمها معروضة بشكل جذ اب وموافق ومتناسب. 

 78جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.يوافق 28
 ، لون   ،الشكل

نظام وحجم  
 موضع 

املنتاج  4 اللون،  الشكل،  ظهر 
 احلجم هم املتناغم. 

 

 املنتاج احلجم هم املتناسب.  ،اللون   ، ظهر الشكل ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

 عنوان الباب  .29

 106الوصف : يقد م عنوان الباب بشكل كامل ويتبه رقم الباب. 

 79جدوال.   

 
105 Ibid. 
106 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
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 الشرح التقييم سباب   الدرجة مؤشر 

عنوان .29
  الباب

بشكل  4 معروض  الباب  عنوان 
 كامل ويتبه رقم الباب 

 

مثل :   ،كتابة العنوان مكتوب برقم العنوان ،عنوان الباب يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 الدرس الثاين : يومي اتنا يف املدرسة.    ،الد رس األو ل : الساعة

 عنوان فرعي الباب  .30

 107الوصف : كتابة عنوان فرعي الباب وماحتته مناسبة بطقة النسخة. 

 80جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

عنوان .30
 فرعي الباب

هذا  4 يف  املوضوع  شعبة  كتابة 
العرض  ابلطبقة  مناسب  الكتاب 

 املادة. 

 

كتابة فرعي الباب يف هذا الكتاب مناسبة ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 بطقة النسخة. 

 رقم الصحيفة  .31

 108ووضعه مناسب بنمط نظام املوضع.  ،الوصف : كتابة الرقم الصحيفة تتابعة

 81جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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رقم . 31
 الصحيفة 

الصحيفة   4 الرقم  مناسب تنسيب 
بتخطيط نظام موضع  كان لكل 

 ركن الصحيفة. 

 

جدا    مناسبة  الكتاب  هذا  يف  الصحيفة  الرقم  مناسب ،كتابة  الصحيفة  الرقم  وضع 
 بتخطيط نظام موضع  كان لكل ركن الصحيفة. 

 الرسم .32

وتناسب مبوضعها احلقيقي نوع الصورة الوضحية للمدرسة الثانوية   ،توضح املوادالرمسالوصف :  
 109هو صورة اخلط وصورة النغم الكامل. 

 82جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

}كان  4 الرسم  . 32 املادة  العرض  الرمسيظهر 
اإلستماع  املادة  الرمسلكل  صورة 

 والكالم والقراءة{ 

 

لكل املادة الرمسيظهر العرض املادة }كان  الرمس،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 اإلستماع والكالم والقراءة{ 

 بيان الصورة  .33

 110واحلرف املستخدم أصغر من حرف النصوص.   ،لرسمالوصف : بيان الصورة يوضح متقاراب اب

 83جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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اين .33
 الصورة 

بيان    2 يوجد   الرسمماكان  لكن 
 .  فقطالرمس مرجع  

 
 فقط.  م الرسلكن يوجد مرجع   الرسمماكان بيان   ، يف هذا الكتاب أقل مناسبة   بيان الصورة

 (white space)    فرغ األبياض .34

حىت يكون مظهر الصفحة غي الرمسالوصف : من فرغ األبيض هو فرغ اخلايل بي النصوص و 
 111ويسه ل الطالب لفهم ولقراءة املعلومات املعروضة. مكتظ   

 84جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 فرغ .34
    األبياض
(white 
space) 

فرغ 3  white)    األبياض  كان 
space) 

 
 كان فرغ األبياض،فرغ األبيض  مناسب جدا،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسب   

(white space)  .يف كثي من الصفحات اليت حتتوي يف أخر الباب 

 وضع احلاية/الصور )خللفية الصفحة( اليشوش العنوان والنص ورقم الصفخة  .35

 
111 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
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املعلومات  وضوح  اليشوش  الصفحة(  )خللفية  احلاية/الصور  وضع  يكون  أن   : الوصف 
 112وإلقاءها. 

 85جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

وضع .  35
احلاية/الصور 

)خللفية 
الصفحة( 
اليشوش 

والنص  العنوان 
 ورقم الصفخة 

أبياض  3 هو  التزيي  الزخرف  لون 
الرقم   و  املوضوع  يظهر  الذي 

 الصحيفة. 

 

لون الزخرف التزيي هو أبياض الذي يظهر ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا    
 املعلومات وإلقاءها. املوضوع و الرقم الصحيفة اليشوش وضوح  

 وضع العنوان والعنوان الفرعي والصورة وبيان الصورة ال يشوش الفهم  .36

الوصف : العنوان والعنوان الفرعي والصورة وبيان الصورة موضوعة على أسس النمط املثبت   
 113حىت الخيطأيف تفسي املادة. 

 86جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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وضع   .36
العنوان والعنوان 

الفرعي 
وبيان  والصورة 
ال  الصورة 

 يشوش الفهم 

وسعبة  4  ، املوضوع  تنسيب 
يظهر   التقرير  الرمسو  املوضوع. 

 املتماسك حىت اليتعب الفهم. 

 

و الرمسوسعبة املوضوع.    ،تنسيب املوضوع  ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 التقرير يظهر املتماسك حىت اليتعب الفهم. 

 ال يستخدم جمموعة من نوع األحراف  .37

ال   نوعان حىت  من  أكثر  احلرف  يستخدم  ال   : املعلومات الوصف  فهم  يف  الطالب  يشوش 
النصوص  األحروف    ،املعروضة. الختالف  متنو عة  يستخدم  أن  -italic، bold ، small)ميكن 

capital) .114 

 87جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.ال 37
يستخدم 

من  جمموعة 
 نوع األحراف 

يستخدم  4 الكتاب  املادة  يف 
يعين    times newاخلطان، 

roman    ،}العربية }اللغة 
 }اللغة اإلندونسية{  mylotusو

 

الكتاب مناسبة جدا    العنصر يف هذا  الكتاب يستخدم اخلطان ، هذا  املادة  يعين   ،يف 
times new roman  }اللغة العربية{،  وmylotus   يف هذ الكتاب يستخدم .}اللغة اإلندونسية{

لكن يوجد   ،ووحدة للغة العربية  ، نوعان من احلروف. واحدة حروف لكتابة اللغة اإلندونسية

 
114 Ibid. 
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الختالف  املهارة.  وموضوع  املادة  بي  ملختلة  املهارات  موضوع  يف  خصص   العربية  كتابة 
 (italic، bold، small-capital)ميكن أن يستخدم متنو عة األحروف    ، النصوص

 115.ال يستخدم أحروف الزين .38

 116الوصف : أحروف الزينة ينقذص املقرئية. 

 88جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.ال 38
 نوعيستخدم  

 زيين

نوع 4 يستخدم  شعبة   زيين  ال  إال 
 املوضوع. 

 

 ال يستخدم نوع زيين إال كتابة املوضوع  مهارات.،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

 غري مبالغة  (italic, bold, small-capital) يستخدم متنوعة األحراف .39

فقط لغرض معي   احلروف مستخدمة  متنوعة   : النصوص   ،الوصف  تشديد  أو  للتمييز  املثال 
 املهم ة.

 89جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.يستخدم 39
 متنوعة

األحراف 
(bold، italic، 

capital، 

األحراف   4 نوع   ،bold)يستخدم 
italic، capital، small capital)  

وشعبة  املوضوع  طبقة  ليباين 
 املوضوع.  

 

 
115 Ibid. 
116 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
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small 
capital) غي

 مبالغة 
جدا    مناسبة  الكتاب  هذا  يف  العنصر  األحراف،هذا  نوع   ,italic, bold)  يستخدم 

small-capital)  املثال للتمييز أو تشديد النصوص   ،متنوعة احلروف مستخدمة لغرض معي  فقط
الدرس الثالث إىل الدرس األخر.    ،الدرس الثاين  ، : الدرس األو لعنوان الباباملهم ة. مثل يف  

 اإلستماع و مهارات األخرى.   ، القواعد   ،مثل موضوع املهارة : املفردات

 هو ......املبتداء   -املثال للتمييز أو تشديد النصوص املهم ة : 

 هو .......   اخلب   -

 حجم األحراف مناسب مبرحلة تربية الطالب  .40

 18نقطات }للمحتوى{ و    10إىل    12الوصف : حجم األحراف ملرحلة املدرسة الثانوية هو  
  117نقطات }للعنوان والعنوان الفرعي{.   14إىل 

 90جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 حجم . 40
احلروف 

مبرحلة م ناسب 
  الرتبوية

 الطالب

احلروف   4 مبرحلة مكبي  ناسب 
العشر    الطالب  الرتبوية يعين ستة 

فكتابة اللغة اعربية و إثنا عشر يف 
 كتابة اللغة اإلندونسية 

 

الطالب   الرتبويةحجم احلروف مناسب مبرحلة  ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 يعين ستة العشر فكتابة اللغة العربية و إثنا عشر يف كتابة اللغة اإلندونسية.

 
117 Ibid. 
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 نوع احلروف مناسب مبرحلة تربية الطالب  .41

 118الوصف : نوع احلروف ملرحلة الثانوية هو احلرف املوصولة وغي املوصولة. 

 91جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 نوع .41
احلروف 
مبرحلة   مناسب 

 تربية الطالب

ملرحلة  4 جدا  مناسبة  احلروف  نوع 
 الثانوية

 

نوع   ، نوع احلروف مناسبة جدا ملرحلة الثانوية،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا   
 احلروف املستخدم واضح لطالب املدرسة الثانوية  يعين يسه ل لفهم كتابته.

 واسع تركيب النص  مناسب حبالوة القراءة يف مرحلة الطالب  .42

ومضمونة   ، طبيعات  78الوصف : واسع تركيب النص  يؤثر على املقروئية. أكثر عرض النض  هو  
 119فيها الفرا وعالمت الرتقيم.

 92جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.واسع 42
 النص  تركيب  

حبالوة   مناسب

النص    4 أتلف  مناسب الشاسع 
 قرطاس   حبجم

 

 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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يف  القراءة 
 مرحلة الطالب 

 واسع تركيب النص  مناسب حبجم قرطاس   ،واسع تركيب النص  مناسب جدا

 احلي ز بني صفوف النص  متوس ط .43

 120%.   140%  إىل    120الوصف : احلي ز بي صفوف النص  عادة 

 93جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

بي   احلي ز.43
النص   صفوف 

 متوس ط 

يستخدم   4 بكمبيوتر  العربية  كتابة 
 حي ز الطبيعي .

 

كتابة العربية املستخدمة يكتب الفراغ بي   ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسب جدا   
 %.   120صفوف النص  

 احلي ز بني احلروف متوس ط  .44

 121غي مرتصع جدا أو متحاف جدا.  ،الوصف : احلي ز بي احلروف متوس ط

 94جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

بي   احلي ز.44
احلروف 
 متوسط  

الطبيعي    احلي ز 4 احلروف  يعين   بي 
1،5 

 

 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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حي ز بي احلروف املتوس ط األحروف بعضها بعضا ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسب جدا  
 غي مرتصع جدا أو متحاف جدا . 

 طبقة العنوان واضحة ومتماسكة  .45

 122حجمه أو متنو عة. الوصف : صنعت طبقة تركيب النص  من إختالف نوع احلروف أو  

 95جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

 طبقة . 45
 العنوان واضحة 

 متماسكة و 

طبقة املوضوع احلد يتسم مبختلفة  4
 النوع احلروف واحلجم 

 
مناسبة جدا    الكتاب  هذا  العنصر يف  النوع ،هذا  مبختلفة  يتسم  احلد  املوضوع  طبقة 

 متنو عة احلروف واحلجم أو  

 الطبقة العنوان املختلفة  .46

 123الوصف : طبقة العنوان معروضة بشكل متناسبة واليستخدم اختالف حجم احلروف املنتبة.

 96جدوال.   

 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

الطبقة .46
 العنوان املختلفة 

واليستخدم حجم  4 ابلنسيب  يظهر 
 احلروف البارز 

 

 

 

 يظهر متناسب واليستخدم حجم احلروف املنتبة. ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

 124. ليس هناك الطريق األبيض يف تركيب النص   .47

.  125الوصف : الطريق األبيض ميكن أن يشو ش مقروئية تركيب النص 

 97جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

ليس هناك . 47
األبيض   الطريق 

تركيب يف  
 النص  

أخدود  4 النص   تركيب  ماكان 
 األبياض 

 

. ،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا    ماكان الطريق األبيض يف تركيب النص 

 (hypenation)الفاصلة الكلمة     .48

 126الوصف : أكثر الفاصلة هي موجودة يف صف ي متتبعي. أكثر منها يشو ش مقروئية. 

 98جدوال.   

 
124 Ibid. 
125 Badan Standar Nasional Pendidikan, Ibid. 
126 Ibid. 



107 
 

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

الفاصلة   . 48
الكلمة 

(hypenation) 

طابوران  4 فوق  الكلمة   مقاطعة 
، وهذ الكتاب   يتعب تركيب النص 
فوق  الكلمة   مقاطعة  كان 

 طابوران 

 

الفاصلة الكلمة  فوق صف ي يتعب تركيب  ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  
 وهذ الكتاب  ما وجد الفاصلة الكلمة  فوق صف ي.   ،النص  

 تكشف املعاين من املوضوع  .49

 127تهدف إىل إيضاح املادة حىت يفهم الطالب املعلومات. الرمسالوصف :  

 99جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

تكسف .49
من  املعاين 

 املوضوع

 الرسم يستطيع أن يظهر املادة  4

 
 يستطيع أن يظهر املادة الرمس،هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  

 شكل متناسب  .50

   128متناسب حىت التسب ب إىل اخلطاء يف التفسي لدى الطالب.  الرسمالوصف : شكل  

 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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 100جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.شكل 50
 متناسب 

  شكل الرمساملضبوط والنسيب  4

الكتاب مناسبة جدا    العنصر يف هذا  مادة الرمسمتناسب ابملادة. يف  الرمسشكل  ،هذا 
  .  تصو ر املادة. الرمسمهارة اإلستماع أقل صغي متناسب ابلنص 

 الشكل واملقياس مناسب ابلواقع .51

 129أي يصو ران مثاال صحيحا لدى الطالب.  ،واقعي ي الرسمالوصف : أن يكون شكل ومقياس  

 101جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

.شكل 51
ومقياس 
 بعملي    مناسب 

4  ، الرمسالعملي  ومقياس  شكل 
يستطيعأن يعطي ختي ل املغبوط عن 

 املفعول 

 

مناسبة جدا    الكتاب  العنصر يف هذا  ومقياس  ،هذا  أن   ، العملي  الرمسشكل  يستطيع 
 يعطي ختي ل املغبوط عن املفعول.

 مجيع الصورة التوضحيحية موافقة  .52

وبيان  والنص   )العنوان  األخرى  املادة  بعناصر  موافقة  التوضحيحية  الصورة  مجيع   : الوصف 
 130الصورة(. 

 102جدوال.   
 

129 Badan Standar Nasional Pendidikan,Ibid. 
130 Ibid. 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

مجيع .52
الصورة 

التوضيحية  
 موافقة

الصورة التوضيحية أو الرسم  أمجع   4
 مناسب مبحتوى املادة 

 

مناسب مبحتوى املادة وغيها )العنوان والنص  وبيان  الرسمأمجع  ، هذا العنصر يف هذا الكتاب مناسبة جدا  
 الصورة( 

 واضح وقوي  (raster)اخلطوط والنقطية   .53

 131اخلطوط والنقطية واضح ملنع الطأ يف الفهم.   الرسمالوصف :  

 103جدوال.   

 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

اخلطوط .53
والنقطية واضح  

 وقوي  

يف ظهر    مسحة شريطة و النقطية  4
 احلاد و الصريح الرمس

 

جدا    مناسبة  الكتاب  هذا  يف  العنصر  ظهر   ،هذا  يف  والنقطية  اخلطوط  التوضحية  
 واضيح وقوي  الرمس

 الصور التوضيحية إبكاري  ودينامي   .54

 132الوصف : تقد م الصورة من كل  جانب بشكل دينامي  لزايدة فهم املادة. 

 104جدوال.   

 
131 Ibid. 
132 Ibid 
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 الشرح سباب التقييم  الدرجة مؤشر 

الصور .54
التوضيحية  

إبكاري  
 ودينامي  

حىت كان   4 مل ون  الرمسالصورة 
الوسيم و يسه ل الفهم، لكن كان 
الرمسوضع قليل العديل حىت قليل  

 من اخلالق ومتحر ق 

 

مناسبة    الكتاب  هذا  العنصر يف  يسه ل  الرمسكان  ،هذا  و  الوسيم  مل ون حىت  الصورة 
. مثل يف صفحة  الرمسلكن كان    ،الفهم  ، 34وضع أقل مناسب حىت أقل من إبكاري  ودينامي 

 تصو ر عن الطالبة. الرمسيف النص  يشرح عن الطالب لكن يف  
 

 رسمال  رات ش ؤ مل لدراجاتجمموعة ا
 " Fasih Berbahasa Arab"يف الكتاب الدراسي  

 105جدوال.

 الدرجة مؤشر 
 3 .توافق حجم الكتاب 1
 4 .توافق احلجم ابملادة الكتاب 2
 4 وضع عناصر نظام املوضوع. 3
 4 املوضوع مندمج وضع عناصر  . 4
 4 جيد و حاد  (center point). تظهر مركز رؤية   5
الرمساللغوىغرام، وغيها)  . 6   املؤلف،  (العنوان،  املوضع  نظام  مزيد عناصر 

 متوازنة بنظام موضوع احملتوى 
3 

 3 نسيب حبجم الكتاب    نظام موضع .حجم العناصر  7
 4 )املادة الكتاب(ويظهر عمل    نظام موضع  .يوافق الوان العناصر  8
 4 إظهار التغاير اجلي د.9

 4 مظهر عناصر نظام املوضع متماسك )متناسبا ابلنمط( . 10
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 2 وضع عناصر نظام املوضع متماسك يف سلسلة واحدة . 11
  يستخدم احلروف وسيم ويسه ل القراءة 

 4 حجم  حروف العنوان الكتاب أبرز من اسم املؤلف والناشر. 12
 4 لون عنوان لكتاب أكثر تغايرا من لون خلفي ة . 13
 3 حجم احلروف متناسب من حجم الكتاب . 14

  حروف اإلقتصادي  
 3 ال يستخدم جمموعة من نوع احلروف . 15
 4 ال يستخدم حروف الزينة. 16
 2 احلروف حملتوى الكتاب   نوع.مناسب ب17
 4 الرمستصو ر حمتوى/ مادة الكتاب.18
 4 الرمستكشف إىل صفة املوضوع.19
 4 شكل، لون، حجمها مناسبة ابلواقع .20

  متماسك   نظام موضع 
 4 وضع عناصر نظام املوضوع )مناسب ابلنمط( . 21
 2 التفريق بي الفقرة واضح .22
 3 (widow & orphans)الفراغ بي الفقرات مناسب و ما وجد  .23
 4 وضع العنوان ومثله متماسك. 24

  متناسب  نظام موضع  عناصر  
 4 عرض الطبع واهلامش متناسب.25
 2 الفراغ بي النص والرمسموافق.26
 4 اهلامش بي صحيفتان اجملاورة متناسب .  27
 4 نظام موضع وحجم    ، لون   ،.يوافق الشكل28

 4 نظام موضع مكان وسحنة العنار  
 4 عنوان الباب .29
 4 عنوان فرعي الباب .30



112 
 

 4 الصحيفة رقم  . 31
 4 الرسم .32
 2 الصورة   بيان .33
 3 (white space)    األبياض  فرغ .34

  يتسارع فهم   نظام موضع 
 3 وضع احلاية/الصور )خللفية الصفحة( اليشوش العنوان والنص ورقم صفخة.  35
 4 وضع العنوان والعنوان الفرعي والصورة وبيان الصورة ال يشوش الفهم   . 36

  إقتصادي  طباعة  
 4  ال يستخدم جمموعة من نوع األحراف  . 37
 4 زيين   نوع.ال يستخدم  38
غي   (bold، italic، capital، small capital)األحراف    متنو عة .يستخدم  39

 مبالغة 
4 

  طباعة يبسط أن يقرء
 4 حجم األحراف مناسب مبرحلة تربية الطالب   . 40
 4 ابملادة احملتوى الكتاب   مناسب احلروف   نوع .41
حبالوة القراءة يف مرحلة الطالب اقل سبعون   مناسب  النص  .واسع تركيب  42

 ومثانية
4 

 4 بي رتل صفوف النص  متوس ط   احلي ز.43
 4 بي احلروف متوس ط   احلي ز.44
 4 طبقة العنوان واضحة ومتماسكة   . 45
 4 الطبقة العنوان املختلفة   . 46
 4 هناك الطريق األبيض يف تركيب النص  . ليس 47

 4 (hypenation)الفاصلة الكلمة    . 48
  احملتوى و يتيسر أن يفهم  تصو ر
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 4 تكشف املعاين من املوضوع  . 49
 4 متناسب .شكل  50
 4 الشكل واملقياس مناسب ابلواقع   . 51

  احملتوى يثري جاذبي ة   الرسم  
 4 موافقة مجيع الصورة التوضحيحية    . 52
 4 واضح وقوي  (raster)اخلطوط والنقطية    . 53
 4 الصور التوضيحية إبكاري  ودينامي    . 54

" هو  Fasih Berbahasa Arabمن كتاب الدراسي "  التقييم الرسم  الدرجة اجملموع االمجايل  من  
"  رسمال  ،  202 الدراسي  ال  مناسب "  Fasih Berbahasa Arabيف كتاب  هيئة    رسممبؤشرات 

 يفرتق بنص ه.   التفريق بي الفقرة واضح قليل وكثي من الرسملكن    املعايي الرتبوية الوطنية

 

 106.جدوال

 "Fasih Berbahasa Arabنقصة كتاب الدراسي "مو   مزية

 نقصة م مزية  عنصر ال الرقم
 احملتوى  . 1

 
 

املفهوم   .1 املاود طب قت على  يف 
)علم األصوات ، والصرف ، 

واملعاين ، واملعجم(. والنحو ،  
املناسب  املنهج  وتستخدم 

العربية اللغة  وتشرح   ،بقواعد 
اإلندونسية  اللغة  ابستخدم 
العربية  واللغة  الفصحى 

 . الفصحى املعاصر

املتعل ق يستخدم   .1 املراجع   قائمة 
الكتاب مرجع  لكن   ، ليوزير 

الن   حيديث  مل  املراجع   قائمة 
من  املأخوذة  املراجع  قائمة 

سنة   يف   ،1976املطبوع 
املراجع  1980 وأحداث   .

السنة   يف  -2003مطبوع 
2002  . 
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اللغة الرمس .2 الكتاب  هذا  في 
لكل  مببحث  مناسب  العربية 
ويسه ل  الكتاب   موضوع 

  الطالب فهمهم
املواد    املواد واألمثلة والتدريبات  .3

واألمثلة والتدريبات دقيقة أي 
الصحيحة  احلادثة  تصو ر 

 . وتناسب ابلعلقة
على  .4 التخصيب  مادة  حتتوي 

مناسب  القواعد  تطوير 
سواء    ، الطالب  ملستوى 

أو   (morfologi) الصرفية  ،
 .(sintaksis)حنوية   

التخصيب  .5 مادة  حتتوي 
 4املهارات تتكون من تطوير  

 )أربع( مهارات اللغة 

التقومي .2 الكفاءة يف أخر    ماكان 
الدرس    ،الدرس أخر  لكل 

أقل  لكن  للبيت  وظيفة  يكون 
 لى املادة معلق ع

لكل   التقييممجاكان   .3 التدريب 
 أخر الدرس. 

املواد   .1 العرض  . 2 إىل تقد م  السهلة  املواد 
إىل  والبسيطة   ، الصعبة  املواد 
إىل  الواقعية  من   ، املعقدة 

 .التجريدية
أن  .2 الكتاب  بداية  يف  الشرح 

حيتوي على هدف التأليف ، 
وطريقة التعلم ليعرف الطالب 

ستقد م   اليت  ج. كان املواد 
األساسية  ( KI) الكفاءة 

يوجد   .1 العربية ال  الرتمجة  قائمة  
 واإلندونسية

 قاموس املصطلحات ال يوجد   .2
 الفهرس ال يوجد   .3
يوجد   .4 مسعيةال  لكن   ،مادة 

 يستمع النطق املتعل م 
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املعيارية     KD))والكفاءة 
 . ومتهيدي  لكل أو ل الدرس

الذي    .3 املختبة  الشرح  يوجد 
الباب  احملتوى   بعض  يصف 
ابلكفاءة  مناسب  الذي 

والكفاءة   (KI) األساسية
بداية KD))املعيارية   يف   .

 الكتاب ويف كل أو ال الدرس 
تكون   .4 املادة أن  يضع   عرض 

التعليمية.  كفاعل  الطالب 
 عرض املواد تفاعلي وتشاركي 

تصو ر  .1 اللغة  . 3 املستخدمة  اجلمل 
املنطيقية    والبي  النصوص 

وترجع إىل قواعد اللغة العربية 
الفكرية  ابلكفاءة  وتناسب 

 . للطالب
املصطلحات املستخدمة  هو  .2

مناسب  فصيح  و  صحيح 
واللغة  العربية  اللغة  لقواعد 

 اإلندونسية الفصحى. 
قواعد   .3 تكون  اجلملة أن 

الرسائل ليبل غ   ، املستخدمة 
إىل   ،األمر ترجع  إشارة  أو 

أو  اإلندونسية  اللغة  قواعد 
 اللغة العربية الفصحي. 
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إىل  .4 ترجع  املستخدمة  اهلجاء 
 EYDاهلجاء اليت مت حتسينها  

علم  أو   ، اإلندونيسية  للغة 
يف   (orthography)اإلمالء  

 اللغة العربية الفصحى. 
 ، ادةيستخدم اللغة يف فكرة امل  .5

مناسب   ،امثلة والتدريب 
الثانوي أمر   ،مبرحلة  و كلمة 
 ابللغة التمهدي  

اللغة يف أتلف املادة يبدأ من  .6
الطالب  ابلبيئة  القريب  حالة 
مناسب  املستخدمة  اللغة 

 تطور عمرهم ب
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وجود مساوة التناسق يف مظره  .1 الرسم  . 4
يف  املوضوع  النظام  عناصر 

 . غالف الكتاب
النظر    .2 نقطة   point)إظهار 

center) اجليدة و احلاد 
على  .3 األلوان  مظهر  اهتمام 

شكل عام الذي يعيت الفارق 
 . املعي  املناسب مبادة الكتاب

غالف الكتاب يوضح مظهر  .4
و  وعنصصر الرمسالنصوص 

 الزينة. 
على  .5 األلوان  مظهر  اهتمام 

شكل عام الذي يعيت الفارق 
 الكتاب. املعي  املناسب مبادة  

وضغ عناصر نظام املوضع يف  .6
حمتوى  الكتاب  غالف 
أسس  على  معروض  الكتاب 
النمط املثبت يف األوال/ منذ 

 البداية.
العنوان  .7 حروف  حجم  

الكتاب أبرز من اسم املءلف 
 . والناشر

 ال يستخدم حروف الزينة .8

له   .1 نوع الكتاب  يف  التماسك 
املستخدمة إما   ، األحروف 

أم  الكتاب  غالف  أحروف 
 . أحروف حمتوى الكتاب

التوضحية  .2 الصور  ثالث  يوجد 
عن  إنشق   الذي 

 النصوص)املادة(. 
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في غالف الكتاب تصو ر الرمس .9
يف  بسرعة  الكتاب  حمتوى 

 املعي  موضوع التعليم  
صفة الرمس .10 إىل  تكشف 

 ، لون   ،شكل  ، املوضوع
 حجمها مناسبة ابلواقع

واهلامش  .11 الطبع  عرض 
بي   ،متناسب اهلامش 

 صحيفتان اجملاورة متناسب 
املوادالرمس .12  ،توضح 

احلقيقي  مبوضعها  وتناسب 
الوضحية  الصورة  نوع 
صورة  هو  الثانوية  للمدرسة 

 اخلط وصورة النغم الكامل 
النص   .13 تركيب  واسع 

يف  القراءة  حبالوة  مناسب 
 مرحلة الطالب 

تركيب  .14 طبقة  صنعت 
نوع  إختالف  من  النص  
 احلروف أو حجمه أو متنو عة 

الصور التوضيحية إبكاري   .15
  ودينامي  
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 اخلامس   لفصلا

 اإلختتام

 

 ص البحث ل خم .أ
يف كتاب الدراسي  الرسمو   ،اللغة ، العرض ،احملتوى أن نعرف  ستطيعن ،بناء على الشرح

"Fasih Berbahasa Arab  "    الرتبوية الوطنية  هيئة املعايي على ضوء  BSNP   :كما اييل 
هيئة املعايي " مناسب مبؤشرات احملتوى  Fasih Berbahasa Arabاحملتوى يف كتاب الدراسي "(  1

لكن ال يستخدم قائمة املراجع  املتعل ق ليوزير مرجع الكتاب، لكن قائمة املراجع    الرتبوية الوطنية
 الكفاءة يف أخر الدرس.   مل حيديث واليوجد التقومي 

هيئة املعايي " مقبول مبؤشرات العرض  Fasih Berbahasa Arabالعرض يف كتاب الدراسي "(  2  
 و  قاموس املصطلحاتال يوجد و  الرتمجة العربية واإلندونسيةقائمة لكن ال يوجد  الرتبوية الوطنية

 مادة مسعية.ال يوجد ، و الفهرس
  3  )" الدراسي  يف كتاب  اللغة  Fasih Berbahasa Arabاللغة  مبؤشرات  جدا  مناسب  هيئة  " 

 املعايي الرتبوية الوطنية.
هيئة املعايي " مناسب مبؤشرات الرسم  Fasih Berbahasa Arabالرسم يف كتاب الدراسي "(  4  

 يفرتق بنص ه.   التفريق بي الفقرة واضح قليل وكثي من الرسملكن    الرتبوية الوطنية

 

 اإلقرتاحات  .2
يف لطالب    2013ابملدخل العلمي ملنهج عام    "Fasih Berbahasa Arabملؤلف كتاب " .1

الثانوية   فصلال ":    الثامنة  الدراسي  يف كتاب  مقبول Fasih Berbahasa Arabالعرض   "

 قائمة الرتمجة العربية واإلندونسية لكن ال يوجد    هيئة املعايي الرتبوية الوطنيةمبؤشرات العرض  
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مادة مسعية. إذان، أن يصلح املؤلف ال يوجد  ، و الفهرس  و  قاموس املصطلحات ال يوجد  و 

 . "Fasih Berbahasa Arabالدراسي " يف الكتاب  

فيها تعليم اللغة العربية: أن هتم إبختبار الكتاب الدراسي العريب الذي سيتخدم . للمدس الذي  2

{ والذي يهت م ابلعناصر  2013فيها. أن ختتار املدرس الكتاب الذي يطب ق املنهج املستعمل}منهج  

 والذي ميكن أن يرقي املهارات األربعة جبي د.   ،العربية بشكل متوازان 

لبحث: أن يعطي  3 أو األشياء أقل . لقراءة هذا  للباحثة إذا وجدت فيها األخطاء  اإلقرتاحات 

 ، وأن يستأذن إىل الباحثة إذا يريد أن أيخذ حاصل هذا البحث الذي عملتها الباحثة ، مناسب

 .عناصركمثل تصنيف الدرجة ألربع  
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I. KELAYAKAN ISI 

A. KESESUAIAN URAIAN DENGAN MATERI DENGAN KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
 

Butir 1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Deskripsi Materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung dalam Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama, 

yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

Butir 2 Keluasan materi 

Deskripsi Materi mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua KD 

(mendengar, berbicara, membaca, dan menulis). Materi dikembangkan secara 

proporsional sesuai dengan spiral mengembang, yang mencakup unsur 

kebahasaan dan budaya, sehingga tidak ada tumpang tindih materi, baik antarbab 

maupun antarkelas. 

Butir 3 Kedalaman materi 

Deskripsi Materi memberikan ketuntasan belajar sesuai dengan tingkat pendidikan dan sesuai 
dengan KI dan KD Tingkat kesulitan konsep sesuai dengan perkembangan peserta 
didik, dengan kemampuan memahami dan menerapkan, serta memperhatikan struktur 
kebahasaan, dan unsur budaya yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 

 

B. KEAKURATAN MATERI 

 

Butir 4 Keakuratan Gramatika 

Deskripsi Menerapkan konsep gramatika (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 

leksikon), dengan memahami, menalar, menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah gramatika bahasa Arab, sesuai dengan pokok bahasan dan dipaparkan 

dengan bahasa Indonesia Baku, maupun Arab Standar kontemporer (Fusha 

Mu’ashirah) 

Butir 5 Keakuratan Istilah dan Diksi 

Deskripsi Istilah dan diksi bahasa yang digunakan sesuai dengan istilah - diksi 

bahasa Arab, sesuai dengan pokok bahasan dan permasalahan. 

Butir 6 Keakuratan Gambar dan Ilustrasi 

Deskripsi Gambar, foto, dan ilustrasi yang ditampilkan sesuai dengan tema pokok bahasan 

dan mudah dipahami peserta didik. 

C. KEMUTAKHIRAN MATERI 
 

Butir 7 Kesesuaian materi dengan perkembangan Bahasa Arab 
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Deskripsi Materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan bahasa Arab . 

Butir 8 Contoh dan kasus akurat 

Deskripsi Materi, contoh dan latihan, tepat dan benar mencerminkan kesesuaian 

peristiwa, dan kejadian serta sesuai konteks. 

Butir 9 Gambar dan ilustrasi aktual 

Deskripsi Gambar dan ilustrasi yang disajikan diutamakan yang aktual, juga 

dilengkapi penjelasan yang memadai dengan memperhatikan unsur 

budaya secara benar. 

Butir 10 Menggunakan contoh dan kasus Indonesia dan Arab 

Deskripsi Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan budaya Indonesia dan 
budaya Arab yang benar. 

Butir 11 Kemutakhiran pustaka 

Deskripsi Pustaka yang dijadikan acuan penyajian buku materi, mencerminkan 

pustaka yang relevan dan mutakhir, dengan memperhatikan kesesuaian 

unsur kebahasaan yang diperlukan untuk mendukung acuan buku 

tersebut. 

 

D. KESESUAIAN BUDAYA 
 

Butir 12 Cakupan tema 

Deskripsi Tema mencakupi tema-tema yang terkait budaya Arab dan Indonesia 

sebagaimana terdapat dalam KI dan KD yang mengacu kepada 

kompetensi inti: sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan 

sikap keterampilan. 

Butir 13 Wawasan kebangsaan 

Deskripsi Materi dapat membuka wawasan peserta didik untuk menghargai 

perbedaan budaya, adat istiadat, agama, serta menghindari persoalan 

SARA, HAM, dan bias gender. Unsur-unsur budaya harus sesuai dengan 

unsur budaya Arab (Islami) dan budaya Indonesia yang meningkatkan rasa 

kebangsaan peserta didik 

 

 

E. LATIHAN DAN EVALUASI 
 

Butir 14 Latihan penguatan 

Deskripsi Latihan-latihan yang disajikan berupa struktur gramatika, pola (pattern 

practice), dan latihan komunikatif (communicative drill) untuk 

 menguasai dan menerapkan materi-materi yang diajarkan. 

Butir 15 Evaluasi kemampuan 
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Deskripsi Penyajian evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat 

kemampuan peserta didik terhadap beberapa materi yang telah 

diajarkan diberikan pada tiap akhir dars (pelajaran), dan pada 

tiap akhir semester. 

 

F. PENGAYAAN 

Butir 16 Materi pengayaan kosakata (mufrada:t) 

Deskripsi Materi pengayaan berisi pengembangan kosakata yang dituntut oleh KI 

dan KD, yang berorientasi pada kosakata nomina (isim), dan verba (fi’il) 

Butir 17 Materi pengayaan gramatika (qawa:id) 

Deskripsi Materi pengayaan berisi pengembangan gramatika sesuai dengan 

tingkat dan jenjang peserta didik, baik morfologi (sharaf), maupun 

sintaksis (nahwu) 

Butir 18 Materi pengayaan keterampilan 

Deskripsi Materi pengayaan berisi pengembangan 4 (empat) keterampilan 

berbahasa, khususnya berbicara, dan membaca. 

 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. TEKNIK PENYAJIAN 
 

Butir 19 Konsistensi sistematika penyajian 

Deskripsi Sistematika penyajian dalam bab memuat pendahuluan/prolog, isi/materi, 

latihan dan evaluasi ditampilkan secara konsisten dalam tiap bab. 

Butir 20 Keruntutan penyajian 

Deskripsi Konsep yang disajikan secara runtut dari hal yang mudah ke yang sulit, 

sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari lingkungan terdekat 

ke lingkungan yang jauh dari kehidupan peserta didik. Latihan dan contoh 

menampilkan masalah sosial atau fenomena sosial dalam bentuk tema agar 

peserta didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan secara 

terintegrasi dan holistik sesuai tuntutan KI dan KD. 

Butir 21 Keseimbangan sajian materi (substansi) antarbab dan antarsubbab 

Deskripsi Uraian substansi antarbab (tercermin dalam jumlah halaman) proporsional 

dengan mempertimbangkan KI dan KD yang didukung dengan beberapa 

ilustrasi dan gambar secara seimbang sesuai dengan kebutuhan pada 

masing-masing pokok bahasan. 

Butir 22 Sistematika dalam Bab 

Deskripsi Dalam tiap bab terdapat sistematika penyajian yang memuat : KI – KD, 

pengantar bab, dialog/bacaan, kosa kata, kaidah bahasa, menulis, latihan 

dan evaluasi. 
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Butir 23 Ragam Latihan 

Deskripsi Terdapat latihan, dan evaluasi umpan balik secara bervariasi dengan frekuensi 

yang cukup memadai pada tiap pelajaran (dars), dengan mempertimbangkan 

aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

 

 

 

B. PENDUKUNG PENYAJIAN 
 

Butir 24 Pengantar 

Deskripsi Uraian pada awal buku berisi tujuan penulisan, cara belajar yang harus 

diikuti, mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan memahami materi 

yang akan dipaparkan, sehingga dapat menarik peserta didik untuk belajar 

lebih jauh tentang isi buku. 

Butir 25 Pendahuluan 

Deskripsi Ada uraian singkat yang mendeskripsikan isi bab sesuai dengan 

KI dan KD (biasanya ditampilkan dalam kotak) tanpa 

mengeksplisitkan judul pendahuluan. 

Butir 26 Daftar transliterasi Arab – Latin 

Deskripsi Ada daftar transliterasi Arab – Latin yang bersumber pada acuan ilmiah tertentu, 

dan dipakai secara konsisten, misalnya huruf  ب 

/ba’/ ditransliterasikan /b/, ت /ta’/ ditransliterasikan /t/, ط /to’/ ditransliterasikan /th/, 
dst. 

Butir 27 Glosarium 

Deskripsi Ada glosarium yang berisi daftar istilah Arab maupun istilah umum penting 

dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, dan disusun secara 

alfabetis. 

Butir 28 Indeks 

Deskripsi Indeks merupakan daftar kata penting dan istilah bahasa Arab produktif yang diikuti 
dengan nomor halaman pemunculannya. 

Butir 29 Daftar pustaka 
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Deskripsi Daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan buku 
tersebut disusun menurut aturan yang baku, misalnya diawali dengan nama 
pengarang (yang disusun secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku / majalah 
/ makalah / artikel , tempat, dan nama penerbit, nama dan lokasi situs internet 
serta tanggal akses situs (jika memakai acuan yang memiliki situs). 
Pustaka berbahasa Arab disajikan dan dikelompokkan 

secara terpisah dengan tulisan atau font Arab. Contoh 

Daftar Pustaka: 

Abdullah, Muh. 2010. Belajar Bahasa Arab 24 Jam. (Edisi revisi) Bandung: Nur el 
Syam 

Al-faozan, Abd Al-Rahman Ibrahim. Al-Arabiyah Baina Yadaik. 

http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 juli 2009 Hidayat, 

HD. 2008. Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah. 

Jilid 1. Semarang: CV. Toha Putra 

Tharik, Afdol. 2008. “Kongruensi dan Reksi Gramatikal dalam Bahasa Arab”. Dalam 

Arabia. Vol. 8. 

 

 

 

 

Butir 30 Materi Audio 

Deskripsi Materi audio disajikan sebagai sarana penunjang yang tidak terpisahkan dari isi 

buku, dengan ikon audio (gambar kaset/CD, dll) yang materinya dapat dituliskan 

dalam bab. Materi audio memberi motivasi dan solusi, baik bagi siswa maupun 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Penyajian materi audio dapat 

membantu peserta didik mempelajari lafal (dari lafal fonem, kata sampai kalimat) 

bahasa Arab yang baik dan benar. 

 

C. STRATEGI PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN 
 

Butir 31 Pembelajaran berbasis aktivitas (Interaktif – Partisipatif) 

Deskripsi Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek 
pembelajaran. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif, 
sehingga uraian dalam buku dapat mendukung kegiatan yang mampu 
membentuk kemandirian dalam proses pembelajaran 

misalnya melalui tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran harus 

melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya: dalam pelajaran 

membaca; siswa diminta melakukan aktivitas membaca nyaring. 

Butir 32 Mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar mandiri dan 

http://www.arabicforall.net/arabictest/1.php
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kelompok yang interaktif dengan sumber belajar 

Deskripsi Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di sekitar 

peserta didik, menggunakan contoh-contoh/gambar yang diambil dari 

lingkungan lokal, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 

Butir 33 Mendorong berfikir kritis, kreatif, dan inovatif 

Deskripsi Penyajian materi dapat memotivasi peserta didik untuk bertanya 

kepada guru, orang tua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah 

maupun yang sedang dipelajarinya. Ilustrasi, dan soal latihan 

mendorong dan memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, 

dan inovatif. 

Butir 34 Pendekatan Saintifik dan Unsur Antarbudaya 

Deskripsi Penyajian materi berdasarkan pada pendekatan saintifik 

( mengamati, menanya, mengeksplor/mencoba, 

menalar, dan mengkomunikasikan ) dengan unsur-unsur 

budaya Arab yang menarik dan relevan. 

D. KOHERENSI DAN KERUNTUTAN ALUR PIKIR 

 

Butir 35 Ketertautan antarbab, subbab, dan alinea 

Deskripsi Penyampaian materi antara bab dengan subbab yang berdekatan 
mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi (kohesif). 

Butir 36 Keutuhan dan keterpaduan makna dalam bab, subbab, alinea 

Deskripsi Materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus 

mencerminkan kesatuan makna dan menunjukkan kesinambungan 

makna sehingga membentuk kesatuan makna yang utuh 

(koherensif). 

 

III. KELAYAKAN BAHASA 
 

A. KEAKURATAN 

Butir 19 Keakuratan Struktur kalimat 

Deskripsi Kalimat yang dipakai merepresentasikan teks yang logis, lugas, 
mengacu kepada kaidah kalimat bahasa Indonesia, dan sesuai dengan 
kemampuan berpikir peserta didik. Contoh dapat memberikan 
kejelasan konsep yang abstrak. Uraian bersifat konkrit, dapat dipahami 
oleh peserta didik, dan bila abstrak, dapat dibayangkan oleh peserta 
didik. 

Butir 20 Keefektifan kalimat 

 

 

B. KOMUNIKATIF 
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Butir 22 Pemahaman terhadap pesan 

Deskripsi Pesan disajikan dengan bahasa yang menarik, mudah dimengerti, 
komunikatif dan mendorong peserta didik untuk membaca secara tuntas. 
Ilustrasi yang disajikan memperjelas materi yang diuraikan dan berasal dari 
lingkungan sekitar sesuai dengan bidang ilmu 

 

C. KESESUAIAN KAIDAH BAHASA 

Butir 23 Ketepatan tata bahasa 

Deskripsi Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, perintah, 
maupun petunjuk mengacu kepada kaidah tata bahasa Indonesia dan 
bahasa Arab yang baku. 

Butir 24 Ketepatan ejaan 

Deskripsi Ejaan yang digunakan mengacu kepada Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD) bahasa Indonesia, dan mengacu kepada sistem ortografi 
bahasa Arab Standar fusha. 

 

D. KESESUAIAN PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 

Butir 25 Kesesuaian tingkat perkembangan intelektual peserta didik 

Deskripsi Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu konsep harus sesuai 
dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. 

Butir 26 Kesesuaian tingkat perkembangan sosial-emosional peserta didik 

Deskripsi Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan sosial-
emosional peserta didik, sesuai dengan perkembangan usia peserta 
didik. 

 

IV. ILUSTRASI/ KEGRAFIKAN 

 

  A. UKURAN BUKU 

 

Butir 1 Kesesuaian ukuran buku 

Deskripsi Mengikuti standar ISO, Ukuran buku A4 (210 mm x 297 
mm) dan B5 (176 mm x 250 mm) Toleransi perbedaan 
ukuran antara 0 – 20 mm. 

skor 1 = (15 – 20 mm), skor 2 = (10 – 15 mm), skor 3 = (5 – 10 mm), skor 4 = 

(0 – 5 mm) 

Butir 2 Kesesuaian ukuran dengan materi isi buku 

Deskripsi Pemilihan ukuran buku perlu disesuaikan dengan materi isi buku dan 

kekhususan bidang studi serta tingkat pendidikan peserta didik. Hal ini 

akan mempengaruhi tata letak bagian isi dan ketebalan halaman buku 

  B. DESAIN KULIT BUKU 
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  B1. Tata letak Kulit Buku 

 

Butir 3 Penataan unsur tata letak pada kover muka, belakang dan punggung 

memiliki kesatuan (unity) 

Deskripsi Desain kover muka, punggung dan belakang merupakan suatu kesatuan 

yang utuh. Elemen warna, 

ilustrasi, dan tipografi ditampilkan secara padu dan saling terkait satu sama 

lainnya. 

Butir 4 Penataan tata letak pada kover muka, belakang dan punggung 

sesuai/harmonis dan memberikan kesan irama yang baik 

Deskripsi Adanya kesamaan irama dalam penampilan unsur tata letak pada kover 

buku secara keseluruhan (muka, 

punggung, dan belakang) sehingga dapat ditampilkan secara harmonis. 

Butir 5 Menampilkan pusat pandang (center point) yang baik dan jelas 

Deskripsi Sebagai daya tarik awal dari buku yang ditentukan oleh ketepatan, 

kesesuaian, dan kekontrasan dalam pemilihan tipografi, ilustrasi dan warna. 

Butir 6 Komposisi tata letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll.) seimbang dan 

seirama dengan tata letak isi. 

Deskripsi Adanya keseimbangan antara ukuran tata letak (judul, pengarang, ilustrasi, 

logo, dll.) dengan ukuran buku serta memiliki keseiramaan dengan tata letak 

isi. 

Butir 7 Ukuran unsur tata letak proporsional dengan ukuran buku 

Deskripsi Perbandingan ukuran antara ukuran unsur tata letak (tipografi, ilustrasi dan 

unsur pendukung lainnya 

seperti : kotak, lingkaran dan elemen dekoratif lainnya proporsional. 

Butir 8 Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi (materi isi 

buku) 

Deskripsi Memperhatikan tampilan warna secara keseluruhan yang dapat 

memberikan nuansa tertentu yang sesuai 

materi isi buku. 

Butir 9 Memiliki kekontrasan yang baik 

Deskripsi Dapat memperjelas tampilan teks maupun ilustrasi dan elemen dekoratif 

lainnya. 

Butir 10 Penampilan unsur tata letak konsisten (sesuai pola) 

Deskripsi Penempatan unsur tata letak pada bagian kulit maupun isi buku ditampilkan 

berdasarkan pola yang 

ditetapkan dalam perencanaan awal buku. 

Butir 11 Penempatan unsur tata letak konsisten dalam satu seri buku 

Deskripsi Tidak ada perbedaan antara tampilan desain kulit buku (tipografi, pola dan 

irama) dalam satu serial buku. 
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  B2. Tipografi Kover Buku 

 

Huruf yang Digunakan Menarik dan Mudah Dibaca : 

Butir 12 Ukuran huruf judul buku lebih dominan (dibandingkan dengan nama 

pengarang, penerbit dan 

logo) 

Deskripsi Judul buku harus dapat memberikan informasi secara komunikatif tentang 

materi isi buku berdasarkan bidang studi tertentu 

Butir 13 Warna judul buku kontras daripada warna latar belakang 

Deskripsi Warna judul buku ditampilkan lebih menonjol daripada warna latar 

belakangnya. 

Butir 14 Ukuran huruf proporsional dibandingkan ukuran buku 

Deskripsi Secara proporsional disesuaikan dengan ukuran dan marjin buku, khusus 

untuk bagian punggung buku ukuran huruf disesuaikan dengan ketebalan 

buku. 

 

Huruf yang Sederhana (Komunikatif) : 

Butir 15 Tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi jenis huruf 

Deskripsi Menggunakan dua jenis huruf agar tidak menggangu tampilan unsur tata 

letak lainnya. 

Butir 16 Tidak menggunakan huruf hias/dekorasi 

Deskripsi Huruf hias/dekorasi dapat mengurangi tingkat keterbacaan dan kejelasan 

dari informasi yang disampaikan. 

Butir 17 Sesuai dengan jenis huruf untuk isi buku (materi isi buku) 

Deskripsi Memiliki konsistensi penampilan antara jenis huruf pada kover buku dan isi 

buku yang merupakan suatu 

kesatuan yang terpadu. 

 

  B3. Ilustrasi Kover Buku 

 

Mencerminkan Isi Buku : 

Butir 18 Ilustrasi dapat menggambarkan isi/materi ajar 

Deskripsi Dapat dengan cepat memberikan gambaran secara kreatif tentang materi 

ajar pada bidang studi tertentu. 

Butir 19 Ilustrasi mampu mengungkap karakter objek 

Deskripsi Secara visual dapat diungkapkan melalui ilustrasi yang ditampilkan 

berdasarkan materi ajarnya. (agama, matematika, sejarah, kimia, biologi, 

bahasa, dlsb). 
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Butir 20 Bentuk, wana, ukuran secara proporsional sesuai realita objek 

Deskripsi Sesuai dengan realitanya sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran 

maupun pengertian dan persepsi 

bagi peserta didik (misalnya perbandingan secara proporsional 

ukuran dan bentuk antara cicak dan buaya) 

 

 

  C. DESAIN ISI BUKU 

 

  C1. Tata letak isi buku 

 

Tata Letak Konsisten : 

Butir 21 Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola 

Deskripsi - Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, ilustrasi) 

pada setiap awal bab konsisten 

- Penempatan unsur tata letak pada setiap halaman 

mengikuti pola, tata letak dan irama yang telah 

ditetapkan. 

Butir 22 Pemisahan antar paragraf jelas 

Deskripsi Pemisahan antar paragraf jelas / diberi jarak atau spasi 

Butir 23 Jarak antar paragraph sesuai dan tidak ada widow atau 

orphans 

Deskripsi Susunan teks pada akhir paragraph terpisah dengan jelas, 

dapat berupa spasi antar paragraph (pada susunan teks 

rata kiri-kanan / blok) ataupun dengan inden (pada 

susunan teks dengan alinea). Jumlah 

baris minimal tiga baris pada paragraf akhir susunan teks 

terpisah dengan halaman berikutnya. 

Butir 24 Penempatan judul Bab dan yang setara ( Kata Pengantar , 

Daftar Isi dll) seragam/ konsisen 

 Mengikuti pola, tata letak yang telah ditetapkan untuk setiap 

Bab baru 

Unsur Tata Letak Harmonis : 

Butir 25 Bidang cetak dan marjin proporsional terhadap ukuran buku 
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Deskripsi Memberikan kemudahan dan meningkatkan keterbacaan 

susunan teks. 

Butir 26 Spasi antara teks dan Ilustrasi sesuai 

Deskripsi Merupakan kesatuan tampilan antara teks dengan ilustrasi. 

Butir 27 Marjin antara dua halaman berdampingan proporsional 

Deskripsi Susunan tata letak halaman genap berpengaruh terhadap tata 

letak halaman ganjil disebelahnya, 

mengacu pada prinsip dua halaman terbuka (center spread). 

Butir 28 Kesesuaian bentuk, warna dan ukuran tata letak 

Deskripsi Ditampilkan secara menarik, serasi dan proporsional. 

 

Penempatan dan Penampilan Unsur Tata Letak : 

Butir 29 Judul Bab 

Deskripsi Judul bab ditampilkan secara lengkap disertai dengan angka bab 

(Bab I, Bab II dst.). 

Butir 30 Sub Judul Bab 

Deskripsi Penulisan subjudul dan sub-sub judul disesuaikan dengan 

hierarki naskah. 

Butir 31 Angka halaman /folios 

Deskripsi Angka halaman urut dan penempatannya sesuai dengan pola 

tata letak. 

Butir 32 Ilustrasi 

Deskripsi Mampu memperjelas materi dengan tampilan yang menarik 

sesuai objek aslinya, (kecuali ilustrasi dalam bentuk kartun). 

Jenis ilustrasi yang sesuai untuk peserta didik berdasarkan 

tingkat pendidikannya, untuk SMA /MA: 

Tingkat Pendidikan Jenis Ilustrasi 

Sekolah Menengah Atas / MA Ilustrasi garis, nada 

penuh, dan ilustrasi nada 

lengkap 

Butir 33 Keterangan Cambar (Caption) 

Deskripsi Keterangan gambar/legenda ditempatkan berdekatan dengan 

gambar/ilustrasi dengan ukuran huruf 

lebih kecil daripada huruf teks. 

Butir 34 Ruang Putih (White Space) 

Deskripsi Ruang putih termasuk marjin yang memberikan keseimbangan 
dengan bagian teks, dan ilustrasi sehingga tidak memberikan 
kesan padat (membuat jenuh) yang dapat memudahkan peserta 
didik untuk 

memahami, dan membaca informasi yang disampaikan. 
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C2. Tipografi Isi Buku 
Tata Letak Mempercepat Pemahaman: 

Butir 35 Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, angka halaman 

Deskripsi Menempatkan hiasan/ilustrasi pada halaman sebagai latar 

belakang jangan sampai mengganggu 

kejelasan, penyampaian informasi pada teks sehingga dapat 

menghambat pemahaman peserta didik. 

Butir 36 Penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan keterangan 

gambar tidak mengganggu pemahaman 

Deskripsi Judul, sub judul, ilustrasi dan keterangan gambar ditempatkan 
sesuai dengan pola yang telah ditetapkan sehingga tidak 
menimbulkan salah interprestasi terhadap materi yang 
disampikan. 

 

 

Tipografi Sederhana : 

Butir 37 Tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf 

Deskripsi Maksimal menggunakan dua jenis huruf sehingga tidak 

mengganggu peserta didik dalam menyerap 

informasi yang disampaikan. Untuk membedakan unsur teks 

dapat mempergunakan variasi dari suatu keluarga huruf ( bold, 

italic, capital small capital). 

Butir 38 Tidak menggunakan jenis huruf hias/dekoratif 

Deskripsi Hal ini akan menggurangi tingkat keterbacaan susunan teks. 

Butir 39 Penggunaan variasi huruf ( bold, italic, capital, small capital) 

tidak berlebihan. 

Deskripsi Digunakan hanya untuk keperluan tertentu dalam 

membedakan , memberikan tekanan pada bagian dari susunan 

teks yang dianggap penting. 

 

 

 

Tipografi Mudah Dibaca : 

Butir 40 Besar huruf sesuai dengan tingkat pendidikan peserta 

didik 

Deskripsi Tingkat Pendidikan : 

Sekolah Menengah : 10-12titik(untukteks), 

14-18titik(untukjuduldansubjudul) 

Butir 41 Jenis huruf sesuai dengan materi isi buku 

Deskripsi Tingkat Pendidikan : 
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 Sekolah Menengah Atas / MA 

Butir 42 Lebar susunan teks sesuai kenyamanan membaca tingkat 

peserta didik maksimal 78 karakter 

Deskripsi Sangat mempengaruhi tingkat keterbacaan susunan teks. 

Jumlah perkiraan tersebut diatas termasuk 

huruf, spasi kata dan tanda baca. 

Butir 43 Spasi antar baris susunan teks normal 

Deskripsi Jarak normal yang dapat digunakan antar baris susunan teks 

antara 120% - 140 % 

Butir 44 Spasi antar huruf / kerning normal 

Deskripsi Mempengaruhi tingkat keterbacaan susunan teks (tidak terlalu 

rapat atau terlalu renggang) 

Butir 45 Jenjang / hierarki judul-judul jelas dan konsisten 

Deskripsi Menunjukan urutan / hierarki susunan teks secar sistematika 
sehingga mudah dipahami. Hierarki susunan teks dapat dibuat 
dengan perbedaan jenis huruf, ukuran dan variasi huruf ( bold, 
italic, capital 

small capital). 

Butir 46 Jenjang / hierarki judul-judul proporsional 

Deskripsi Hierarki judul ditampilkan secara proporsional, dan tidak 

menggunakan perbedaan ukuran yang terlalu 

mencolok. 

Butir 47 Tidak terdapat alur putih dalam susunan teks 

Deskripsi Perlu dihindari agar tidak mengganggu keterbacaan susunan 

teks.. 

Butir 48 Tanda pemotongan kata (hyphenation) maksimal 2 baris 

Deskripsi Pemotongan kata lebih dari dua baris berurutan akan 

mengganggu keterbacaan susunan teks. 

 

Memperjelas Materi dan Mudah Dipahami : 

Butir 49 Mampu mengungkap makna / arti dari obyek 

 Berfungsi untuk memperjelas materi / teks sehingga mampu 

menambah pemahaman dan pengertian peserta didik pada 

informasi yang disampaikan. 

Butir 50 Bentuk proporsional 

 Bentuk ilustrasi harus proporsional sehingga tidak 

menimbulkan salah tafsir peserta didik pada objek 

yang sesungguhnya. 

Butir 51 Bentuk dan skala sesuai dengan kenyataan / realitis 

Deskripsi Bentuk dan skala harus realitis yang secara detail dapat 
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memberikan gambaran tepat bagi peserta didik. 

 

Ilustrasi Isi Menimbulkan Daya Tarik : 

Butir 52 Keseluruhan ilustrasi serasi 

Deskripsi Ditampilkan secara serasi dengan unsur materi isi lainnya 

(judul, teks, caption) dalam seluruh halaman. 

Butir 53 Goresan garis dan raster tegas dan jelas 

Deskripsi Menghindari salah pemahaman atau kurang jelasnya ilustrasi 

yang ditampilkan. 

Butir 54 Kreatif dan Dinamis 

Deskripsi Menampilkan ilustrasi dari berbagai sudut pandang tidak hanya 

ditampilkan dalam tampak depan serta mampu 

memvisualisasikan secara dinamis yang dapat menambah 

kedalaman pemahaman dan 

pengertian peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 



139 
 

 السرية الذاتية
  : أنيس رمحوايت    االسم

     16150112:    رقم التسجل

     1997يناير    27: كرسيك،   مكان و اتريخ الوالدة 

  و التعليم / قسم تعليم اللغة العربية  الرتبوية: كلية علوم    كلية / قسم

 كرسيك- : جرمي    العنوان 

 : اإلندونيسية    اجلنسية 

 085695634094:    اجلوال  الرقم

 gmail.com485israhmawatian@ :   البيد اإلليكرتوين 

 السنة املدرسة
  2003 - 2001 اخلدجة سامبيوبيوعاملدرسة روضة األطفال  

 2009 –  2003 مفتاح اهلدى املدرسة اإلبتدائية  
 2012 –  2009 الثانوية السالفيةاملدرسة  
  2015 –  2012 العالية بداية اهلدايةاملدرسة  

  2020 –  2016 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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