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 ب  
 

 االستهالل

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ِااَل  َوَرَقة   ِعنْ  َتْسق ط   َوَعما ْحرِ  َواْلبَ  اْلَبِّ  ِف  َعما َويَ ْيَلم   ه َو   ِااَل  يَ ْيَلم َهما   اَل  اْلَغْيبِ  َعَفماِتح   ٗ  َوِعْنَده
 عُِّبْي   ٰتب  كِ   يفْ  ِااَل  ََيِبس   َواَل  َرْطب   َواَل  ااْلَْرضِ  ظ ل ٰمتِ  يفْ  َحَبة   َواَل  يَ ْيَلم َهما

 

  (59)األنيمام : 



 ج  
 

 اإلهداء

 أهدى هذا البحث اجلماعي  إىل :

 والدي احملرتعي واحملبوبي واليزيزين

 أيب سمامل فوزي وأّع  سري حموَييت

 

 عسى هللا أن يرمحهمما كمما ربيماين صغريا وحفظهمما هللا

 واآلخرة وابقمامهما يف سالعة الدين والدنيما

 

  ومجيع أهل  األحبماء على دعمائهم للنجماح يف مجيع أعوري وخماصة يف احليماة والتيليم



 د  
 

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب اليماملي وبه نستيي وعلى أعور الدنيما والدين والصالة والسالم على أشرف األنبيماء 
 ما بيد.واملرسلي وعلى اله وصحبه امجيي. أعّ 

حتليل كتاب "محدا وشكرا ابهلل وثنماء عليه بيونه ومتت كتمابة هذا البحث اجلماعي  حتت املوضوع 
يسروين أن أقدم جزيل فاللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤون الدينية". 
 شكري وعظيم تقديري إىل عن قد سماعدين على كتمابة هذا البحث، وهم :

األستماذ الدكتور احلماج عبد احلمارس املماجستري، عدير اجلماعية عوالان عمالك إبراهيم فضيلة  .1
 اإلسالعية احلكوعية عماالنج

فضيلة الدكتور احلماج أغوس عيمون املماجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتيليم جبماعية  .2
 عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج

ية علوم ءة احلسنة املماجستري، رئيسة قسم تيليم اللغة اليربية كلفضيلة الدكتورة احلماجة مملو  .3
  الرتبية والتيليم جبماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج

فضيلة الدكتور احلماج حممد عبد احلميد املماجستري، عشرف هذا البحث اجلماعي  الذي  .4
 أرشدين ووجهين يف كل عراحل إعداد هذا البحث

ان سماتذ واألستماذا  قسم تيليم اللغة اليربية كلية علوم الرتبية والتيليم جبماعية عوالمجيع األ .5
  عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج

أصدقمائ  هشمام أوليماء الرمحن، عمافتما ليلة اجلميلة، نيمة اخلريية الذين يسماعدون  .6
 ويشجيونين دائمما

، وأخوايت يف عيهد حتفيظ القرآن 2017مام مجيع أصدقمائ  يف قسم تيليم اللغة اليربية للي .7
 "اوعه قرآن" عماالنج الذين يشجيون البماحثة حيت تيمل البماحثة الواجبما  ابحلمماسة



 ه  
 

 وال أنس إىل والدي سمامل فوزي ووالديت سري حموَييت الذين يدعوا البماحثة كل وقت .8

 ومجيع عن عما ذكره البماحثة واحد بواحد اشكركم جزيل الشكر.
 

 

 

 

 

 

 

 

2021يوليو  2  ،عماالنج     
 

 

                 

 

  17150092: جلماعي رقم ا
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير املشرف
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الطمالبة :يقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلماعي  الذي قدعته 
 : زعيمة النزيهة   االسم

 17150092:       الرقم اجلماعي 
 : الدكتور احلماج حمّمد عبد احلميد املماجسرت   املشرف
حتليل كتاب اللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة :    املوضوع

 الشؤون الدينية
عة التيديال  واإلصالحما  الالز قد نظران وأدخلنما فيه حق النظر، وأدخلنما فيه بيض  

ليكون على الشكل املطلوب الستيفماء شروط املنماقشة إلمتمام الدراسة واحلصول على درجة سرجماان 
(S1 يف قسم تيليم اللغة اليربية كلية علوم الرتبية والتيليم جماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية )

 م.2020/2021احلكوعية عماالنج لليمام الدراس  
 

 2021 يوليو 2النج، عما
 املشرف،
 

 الدكتور احلاج حمّمد عبد احلميد املاجسرت
 197302011998031007رقم التوظيف : 



 ز  
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 الرمحن الرحيمبسم هللا 

قد استكملت كلية علوم الرتبية والتيليم جبماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج 
 البحث اجلماعي  الذي كتبته البماحثة :

 : زعيمة النزيهة  االسم
 17150092:  الرقم اجلماعي 

 : الدكتور احلماج حمّمد عبد احلميد املماجسرت  املشرف
 كتاب اللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤونحتليل  :   املوضوع
 الدينية

قد نظران وأدخلنما فيه بيض التيديال  واإلصالحما  الالزعة ليكون على الشكل املطلوب  
( يف قسم تيليم اللغة S1الستيفماء شروط املنماقشة إلمتمام الدراسة واحلصول على درجة سرجماان )

الرتبية والتيليم جماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج لليمام  اليربية كلية علوم
 م عن فمائق اإلحرتام  وجزيل الشكر.2020/2021الدراس  

 2021يوليو  2عماالنج، 
  



 ح  
 

 قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير جلنة املناقشة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 لقد اكتفيت عنماقشة هذا البحث اجلماعي  الذي قدعته :
 : زعيمة النزيهة  االسم

 17150092:  الرقم اجلماعي 
 : الدكتور احلماج حمّمد عبد احلميد املماجسرت  املشرف
 لشؤون الدينيةائية لوزارة احتليل كتاب اللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتد:   املوضوع

م ( يف قسم تيليم اللغة اليربية كلية علوم الرتبية والتيليS1وقرر  اللجنة بنجماحه على درجة سرجماان ) 
 م.2020/2021جماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج لليمام الدراس  

  وتتكون جلنة املنماقشة عن :
 ).....................(    املماجستريمحيدة  الدكتور احلماجة ديوي  .1

 197509062008012009 رقم التوضيف :

 ).....................(    الدكتور احلماجة أوع  حممودة املماجستري .2

 196810081994032004 رقم التوضيف :
 ).....................(    الدكتور احلماج حمّمد عبد احلميد املماجسرت .3

 197302011998031007رقم التوظيف : 
 2021 يوليو 2عماالنج، 

  



 ط  
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

قد استكملت قسم تيليم اللغة اليربية بكلية علوم الرتبية والتيليم جبماعية عوالان عمالك إبراهيم 
 اإلسالعية احلكوعية عماالنج البحث اجلماعي  الذي كتبه البماحث : 

 : زعيمة النزيهة  االسم
 17150092:  الرقم اجلماعي 

 : الدكتور احلماج حمّمد عبد احلميد املماجسرت  املشرف
حتليل كتاب اللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤون :   املوضوع
قد نظران وأدخلنما فيه بيض التيديال  واإلصالحما  الالزعة ليكون على الشكل املطلوب  الدينية

( يف قسم تيليم اللغة S1الستيفماء شروط املنماقشة إلمتمام الدراسة واحلصول على درجة سرجماان )
كلية علوم الرتبية والتيليم جماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج لليمام اليربية  

 م عن فمائق اإلحرتام  وجزيل الشكر.2020/2021الدراس  
 

 2021 يوليو 2عماالنج، 
 رئيسة قسم تيليم اللغة اليربية،

 
 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري

 197412052000032001رقم التوظيف : 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 ةإقرار الباحث
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 : أان املوقع أدانه 
 : زعيمة النزيهة  االسم

 17150092:  الرقم اجلماعي 
 ه لتوفري شروط النجماح لنيل درجة سرجماان يفتأقر أبن هذا البحث اجلماعي  الذي حضر  

قسم تيليم اللغة اليربية كلية علوم الرتبية والتيليم جماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية 
ارة حتليل كتاب اللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوز عماالنج حتت املوضوع : 

 الشؤون الدينية
وعما شوره عن إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى أحد استقبماال حضره وكتبه بنفس   

 أنه عن أتليفه وتبيي أنه فيال ليس عن حبث  فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية
على املشرف أو على عسؤويل قسم تيليم اللغة اليربية كلية علوم الرتبية والتيليم جماعية عوالان 

  إلسالعية احلكوعية عماالنج. عمالك إبراهيم ا

 2021 يوليو 2عماالنج، 
  



 ك  
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 مواعيد اإلشراف
 : زعيمة النزيهة  االسم

 17150092:  الرقم اجلماعي 
 احلميد املماجسرت: الدكتور احلماج حمّمد عبد   املشرف
 حتليل كتاب اللغة العربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤون الدينية:   ع املوضو 
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  تقدمي عوضوع البحث 2021فباير  15 1
  الثمالث -الفصل األول  2021 فباير 22 2
  الثمالث –تصحيح الفصل األول  2021 فباير 26 3
  الثمالث  –الفصل األول  يديلت 2021 إبريل 06 4
  تقدمي آدا  البحث 2021 عمايو 03 5
  اخلماعس -رابع الفصل ال 2021 يونيو 15 6
  املوافقة هلذا البحث 2021 يونيو 16 7
 

 2021 يوليو 2عماالنج، 
 رئيسة قسم تيليم اللغة اليربية،

 
 
 

 املاجستريالدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة 
197412052000032001رقم التوظيف :   



 ل  
 

 مستخلص البحث

 . حتليل كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤون2021النزيهة، زعيمة. 
الدينية. البحث اجلماعي ، قسم تيليم اللغة اليربية، كلية علوم الرتبية والتيليم، جماعية عوالان عمالك 

 . اإلسالعية احلكوعية عماالنجإبراهيم 
 املشرف : الدكتور احلماج حممد عبد احلميد املماجستري.

 
 ، صالحية احملتوى2019كتماب اللغة اليربية، قرار وزير الدينية   : شاريةالكلمات اإل

تستمر األشكمال املختلفة لتطبيق تيلم اللغة اليربية يف التطور. أحد شروط التطوير احلمالية هو 
ليمام  165كتجديد ل قرار وزير الدينية رقم   2019ليمام  183م قرار وزير الدينية رقم إصدار عرسو 

. عن املؤكد أن التغيريا  يف قرار وزير الدينية كمان هلما أتثريهما اخلماص، أحدهما هو التغيري 2014
يف الكتماب الدراس  املستخدعة يف التيلم. كأحدث كتماب عنشور ، حيتماج إىل حتليل لتحديد 

َلل هو كتماب اللغة اليربية عدى عال ءعة الكتماب عع املستخدم به. أحدث كتماب الدراس  الذي حي 
 للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤون الدينية.

مليرفة عالءعة احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع  ( 1ويهدف هذا البحث هو : 
( مليرفة صالحية احملتوى 2. 2019ينية عع قرار وزير الدينية ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الد

 يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية. وأّعما نوع هذا البحث
ة خل الكيف  الوصف . وإّعما أسلوب مجيع البيماان  بطريقده  البحث املكتبية ابستخدام امل

 ماان  ه  حتليل احملتوى. الواثئق وحتليل البي

( كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة 1أّعما نتمائج هذا البحث ه  : 
، وتوجد عمادة واحدة ال تنماسب عع %97بنسبة  الشؤون الدينية تالئم عع قرار وزير الدينية

( احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل 2. 2019الكفماءاة األسماسية املدرجة يف قرار وزير الدينية 



 م  
 

 يف الفصلللغة اليربية االرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية صماحل لإلستخدام يف التيلم 
. ولكن ال توجد عواد االثراء يف هذا الكتماب، والرسوم %80الرابع ابملدرسة اإلبتدائية بنسبة 

  والصور غري عثمابت.
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ABSTRACT 

Nazihah, Zaimatun. 2021. Analysis of Arabic Books  for Fourth Grade Elementary School 

Published by the Ministry of Religion. Undergraduate Thesis. Arabic Education 

Department, Islamic Education and Teacher Training Faculty, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A. 

 Keywords : Arabic Books, Minister of Religion Decree, Content Eligibility 

Arabic learning in Indonesia continues to develop. One of the current development 

conditions is the circulation of Minister of Religion Decree number 183 of 2019 as a 

renewal of Minister of Religion Decree number 165 of 2014. The change of Minister of 

Religion Decree certainly has its own impact on Arabic language learning, one of which 

is the change of text books used in learning. As the latest published book, an analysis is 

needed to determine the suitability of the book with the applicable Minister of Religion 

Decree. The latest textbook to be analyzed is the fourth grade Elementary School Arabic 

book published by the Ministry of Religion in 2020. 

The purposes of this study were: 1) to determine the suitability of the fourth grade Arabic 

language book of the Ministry of Religion published by the Ministry of Religion with 

Minister of Religion Decree of 2019. 2) to determine the feasibility of the contents of the 

fourth grade Arabic book published by the Ministry of Religion. This research is a library 

research using a descriptive qualitative approach. While the data collection method used 

is the documentation method with the data source in the form of an Arabic language book 

for the fourth grade Elementary School   published by the Ministry of Religion. As well 

as data analysis using content analysis.  

The results obtained from this study are: 1) the Arabic language book for Fourth Grade 

Elementary School  published by the Ministry of Religion is in accordance with the 

Minister of Religion Decree of 2019 with a percentage of 97%, there is only one tarkib 

material in the book that is not in accordance with the basic competencies mentioned in 

the Minister of Religion Decree. 2) the contents of the Arabic language book for Fourth 

Grade Elementary School  published by the Ministry of Religion are suitable for use in 

learning Arabic with a percentage of 80%. However, there are some shortcomings in this 

book, such as the unavailability of enrichment materials and the inconsistency of images 

used in the book.   
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ABSTRAK 

Nazihah, Zaimatun. 2021. Analisis Buku Bahasa Arab Untuk Kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Terbitan KEMENAG. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

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

 

Kata kunci : Buku Bahasa Arab, Keputusan Menteri Agama 2019, Kelayakan Isi 

Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia terus mengalami perkembangan. Salah satu 

kondisi perkembangan yang terjadi saat ini yaitu dengan diedarkannya Keputusan 

Menteri Agama (KMA) nomor 183 tahun 2019 sebagai pembaharuan dari KMA nomor 

165 tahun 2014. Perubahan KMA tentunya memunculkan dampak tersendiri untuk 

pembelajaran bahasa Arab, salah satunya adalah perubahan buku teks yang digunakan 

dalam pembelajaran. Sebagai buku terbitan terbaru, dibutuhkan sebuah analisis guna 

mengetahui kesesuaian buku dengan KMA yang berlaku. Buku teks terbaru yang akan 

dianalisis adalah buku teks bahasa Arab kelas IV terbitan KEMENAG tahun 2020. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui kesesuaian buku bahasa Arab 

kelas IV Madrasah Ibtidaiyah terbitan KEMENAG dengan KMA 2019. 2) untuk 

mengetahui kelayakan isi buku bahasa Arab kelas IV terbitan KEMENAG. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dengan sumber data berupa buku bahasa Arab kelas IV Madrasah Ibtidaiyah terbitan 

KEMENAG. Serta analisis datanya menggunakan analisis isi. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 1) buku bahasa Arab kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah terbitan KEMENAG telah sesuai dengan KMA 2019 dengan 

prosentase 97%, hanya terdapat satu materi tarkib dalam buku yang tidak sesuai dengan 

kompetensi dasar yang disebutkan dalam KMA. 2) isi buku bahasa Arab kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah terbitan KEMENAG layak untuk digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab dengan prosentase 80%. Terdapat sedikit kekurangan dalam buku ini seperti 

tidak tersedianya materi pengayaan dan ketidakkonsistenan gambar yang digunakan 

dalam buku. 
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 الفصل األّول

 اإلطار العام

 املقدعة .أ

الكتماب الدراس  الذي ي ستخَدم يف تيلم اللغة اليربية.  كتماب اللغة اليربية ه 
الدراس  جمانًبما عهًمما عن جوانب التيليم، ألن الكتماب الدراس  هو ييتب الكتماب 

املواد التيليمية و عصدر التوجيه يف التدريس أيًضما. الكتماب الدراس  هو املواد 
التيليمية املطبوعة اليت حتتوى على عيلوعما  حول الدروس املستخدعة عن التالعيذ 

ميكن للمدرسي إدارة التيلم  1املطبقة. وامليلمي واليت تتم ترتيبهما بنماًء على املنماهج
ليكونوا كثرة الكفماءة والفيمالية عن خالل الكتماب الدراس ، وكذلك ميكن للتالعيذ 
االستفمادة الكماعلة عن التيلم ابستخدام الكتماب الدراس . يستخدم الكتماب الدراس   

 كمحماولة إلصالح وحتسي جودة التيلم.
عملية التيلم هو  2على التيلم بشكل جيد.التيلم هو عملية ملسماعدة التالعيذ 

جهد لتيلم التالعيذ عع بيض االسرتاتيجيما  واألسماليب. عند تنفيذ عملية التيلم، 
ييد استخدام عصمادر التيلم أعرًا عهًمما للغماية. ميكن أن تكون عصمادر التيلم يف شكل  

لطبييية، اكتماب الدراس ، وسمائط عطبوعة، وسمائط إلكرتونية، أو خباء، أو البيئة 
عن بي األنواع اليديدة ملصمادر  3وعما إىل ذلك، ممما يزيد عن فيمالية عملية التيلم.

 التيلم، تيد الكتماب الدراس  أحد عصمادر التيلم األكثر استخداًعما يف عملية التيلم.
مت تطبيق تيلم اللغة اليربية يف إندونيسيما عن املستوى األسماس  إىل املستوى 

وط مال املختلفة لتطبيق تيلم اللغة اليربية يف التطور. أحد شر اليمايل. تستمر األشك
                                                           

1M. Abdul Hamid، dkk، Pembelajaran Bahasa Arab،(Malang: UIN Malang Press، 2010)،hlm. 91 
2Dr. Ahmad Susanto، M.Pd ،Teori Belajar dan Pembelajaran، (Jakarta : Prenadamedia Group، 

2016) ، hlm. 19 
3Rini Dwi Susanti، STUDI ANALISIS MATERI AJAR “BUKU TEKS PELAJARAN“ PADA MATA 

PELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS TINGGI MADRASAH IBTIDAIYAH، Arabia Vol. 5 No. 2، 2013، hlm. 201 
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كتجديد   2019ليمام  183التطوير احلمالية هو إصدار عرسوم قرار وزير الدينية رقم 
. عن املؤكد أن التغيريا  يف قرار وزير الدينية  2014ليمام  165ل قرار وزير الدينية رقم 

لتيلم.  الكتماب الدراس  املستخدعة يف اكمان هلما أتثريهما اخلماص، أحدهما هو التغيري يف
 183أحد أحدث الكتماب الدراس  اليت مت جتمييهما بنماًء على قرار وزير الدينية رقم 

 .2020بية لوزارة الشؤون الدينية هو كتماب اللغة الير   2019ليمام 
ميكن تطوير املهمارا  اللغوية للتالعيذ على النحو األعثل إذا مت تقدمي التالعيذ يف 

ت عبكر إىل البيئة واملواقف اليت تدعم تطوير اللغة. بصرف النظر عن املدرس، فإن  وق
كتماب الدراس  هو كتماب يستخدعه التالعيذ ايضما. عن النماحية املثمالية، جيب أن 
يكون استخدام الكتماب الدراس  كمراجع يف عملية التيلم وفًقما خلصمائص الطفل 

يليم ن يكون له أتثري جيد على عملية التوبنماًء على اللوائح امليمول هبما. حبيث ا
والتيلم، وخماصة القدرة على توفري احلمافز واجلماذبية لدراسة الكتماب، حىت يتمكن 
األطفمال عن احلصول على أقصى قدر عن امليلوعما . تتمثل خصمائص التطور اللغوي 

إلضمافة للطالب يف سن التيلم االبتدائ  يف تيلم القدرة على الكتمابة والقراءة واليد اب
 أو االستقاللية لتحديد ش ء عما.  إىل احلرية

بشكل أسماس ، ييد اختيمار الكتماب الدراس  الذي يتم استخداعه كدليل 
تماب أهم عواد ييد الك للتالعيذ وحتديده أعرًا عهًمما للغماية قبل ينفيذ عملية التيلم.

تماب الدراس ، عن خالل الك 4التيليم، وعن هنما عن املبيي يوثون ابلينماية إبعداده.
سيحصل التالعيذ على امليلوعما  بشكل عستقل. عدد الكتماب الدراس  الذي ال 
يف  مبتطلبما  التوافق عع احملتوى واللغة والرسوعما ، إذا كمان الكتماب ال يزال 

                                                           
اليربية  :إضماءا  لرفع كفماءة عيلمى اللغة اليربية لغري النماطقي هبما،)الرَيض  عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان،4
 29, ص. (2001للجميع، 
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عستخدًعما، ميكن أن تكون اآلاثر املرتتبة على التالعيذ وجودة التيليم واسية جًدا يف 
 5عملية التيلم.
ية أحد أسس اختيمار الكتماب الدراس  اليت سي ستخدعهما يف عملية التيلم ميكن رؤ 

عن عالءعتهما للمنهج املطبق. عندعما يستبدل املنهج القدمي مبحتوى أو عمادة، فيجب 
أن ييدل حمتوَي  الكتماب الدراس  وفًقما للمنهج اجلديد أيًضما. وعع ذلك، فليس 

ج راس  اليت ال تتوافق عع املنهعن غري املألوف اليثور على عواد يف الكتماب الد
الدراسية املطبقة على الرغم عن تسمية الكتماب الدراس  "وفًقما ألحدث املنهج 

ع عالدراسية". لذلك، يف هذا البحث سيتم إجراء حتليل ملالءعة كتماب اللغة اليربية 
 .2019قرار وزير الدينية لسنة 

حملتوَيهتما. اليربية إىل صالحية اابإلضمافة إىل ذلك، جتب أن تنتبه الكتماب اللغة 
ميكن عالحظة صالحية احملتوى يف كتماب الدراس  عن عالءعته، ودقة املواد، وعواد 
الدعم التيلم. يف الواقع، ال تزال هنماك كتماب الدراس  يواجه عشماكل عن حيث عرض 
 املواد. ميكن أن يتسبب اليدد الكبري عن عؤلف  الكتماب الدراس  وانشريهما أيًضما يف
القلق بشأن عدم سالعة الكتماب. لذلك يف هذا البحث سوف حتلل صالحية احملتوى 
يف كتماب اللغة اليربية أيًضما. الكتماب الدراس  اليت سيتم البحث عنهما ه  كتماب 

 بتدائية لوزارة الشؤون الدينية.اللغة اليربية للفصل الرابع  ابملدرسة اإل
البتدائية تيليم اللغة اليربية يف عدرسة ا ي ذكر أّن الغرض عن ,يف قرار وزير الدينية

َيدة الوع  أبمهية اللغة ولز  ,حتداًث وكتمابًيما ,هو تطوير القدرة على التواصل ابللغة اليربية
قما  املتبمادلة بي ولتطوير فهم اليال ,اليربية كلغة أجنبية لتكون األداة الرئيسية للتيلم

رابع ابملدرسة ما كتماب اللغة اليربية للفصل الاللغة والثقمافة وتوسيع اآلفماق الثقمافية. أعّ 

                                                           
5Dedi Supriyadi، Anatomi Buku Sekolah di Indonesia (Problematika Penilaian، Penyebaran، dan 

Penggunaan Buku Pelajaran، Buku Bacaan، dan Buku Sumber)، (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa : 2001)، 
hlm. 189 
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اإلبتدائية الصمادر عن قرار وزير الدينية هو كتماب إلزاع  للتالعيذ وامليلمي يف تنفيذ 
نظر إىل تلك اخللفية  تيليم اللغة اليربية وقد مت نشره ابلتزاعن عع  قرار وزير الدينية.

اللغة العربية للفصل الرابع  ابملدرسة  حتليل كتاب "ستختمار البماحثة حبثما عن 
 ".اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية 

 أسئلة البحث .ب

بنماء على خلفية البحث الىت شرحتهما البماحثة فيمما سبق، تقدم البماحثة أسئلة 
 البحث كمما يلى : 

اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة  كيف عالءعة احملتوى يف كتماب (1
 ( ؟KMA 2019) 2019شؤون الدينية عع قرار وزير الدينية ال

ة كيف صالحية احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزار  (2
 الشؤون الدينية ؟

 أهداف البحث .ج

 نظر اىل أسئلة البحث السمابقة فماألهداف الىت أرادهتما البماحثة كمما يلى :
ة  لوزارة كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائيمليرفة عالءعة احملتوى يف   (1

 (KMA 2019) 2019الشؤون الدينية عع قرار وزير الدينية 

ارة مليرفة صالحية احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوز  (2
 الشؤون الدينية 

 فوائد البحث .د

و هلذا البحث كذلك فوائد و ه  كمما يلى عن امليروف أن لكل حبث له فوائد، 
: 
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 فوائد النظرية (1

يقصد هذا البحث كشكل عن أشكمال عسمامهة األفكمار املتيلقة مبجمال التيليم 
 واللغة وخماصة تيليم اللغة اليربية و لكى يسماعد يف املسمامهة يف البحث التمايل.

 فوائد التطبيقية (2

ة لوزارة الشؤون سب كتماب اللغة اليربيلزَيدة امليلوعما  و اخلبا  للبماحثة مليرفة تنما -
 الدينية 

ان يكون هذا البحث يف االعتبمار عند اختيمار وحتديد كتماب اللغة اليربية اليت  -
 سيستخدعهما التالعيذ

    حدود البحث .ه

 حتدد البماحثة هذا البحث كمما يل  :
كتماب اللغة اليربية  : حتديد البماحثة عوضوع هذا البحث يف حتليل احلدود املوضوعة (1

 للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية 

 2021يونيوا   -2020: يف السنة الدراسية اغسطس  احلدود الزعمانية  (2

 حتديد املصطلحما  .و

 كتماب الدراس  الذي ي ستخَدم يف تيلم اللغة اليربية. : الكتماب اللغة اليربية (1

قرار وزير الديين الذي حيل حمل قرار وزير الديين : أحدث  2019قرار وزير الدينية  (2
ملواد الرتبية اإلسالعية واللغة اليربية يف املدرسة اإلسالعية اليت تيتب أقل  2014

 عالءعة ليصر احلمايل.

  : أحد عيمايري األهلية الستخدام الكتماب الدراس .  صالحية احملتوى  (3
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 السمابقة ما الدراس .ز

حتليل املواد يف كتماب اللغة اليربية املدرس  للصّف احلمادي . 2015حمّمد هود امليمايف.  .1
عشر عن املدرسة اليمالية اإلسالعية لوزارة الشؤون الدينية على ضوء عبد الرمحن بن 
ابراهيم الفوزان. النتمائج هذا البحث ه  كتماب اللغة اليربية املدرس  للصّف احلمادي 

ن الدينية املستخدعة على املنهج عشر عن املدرسة اليمالية اإلسالعية لوزارة الشؤو 
على حسماب جماذية التيّلم النشماط  املستند على القيم الدينية  2013الدراس  

والثقمافة الوطنية، وحيتوى على الشروط عن أسس املواد التيليمية وهو : عن انحية 
 الثقمافة، وحيتوى على احملتوَي  بتقدير جّيد.

ماب الدراسى "دروس اللغة اليربية" . حتليل احملتوى للكت2017حمّمد دركون.  .2
. يستهدف هذا البحث مليرفة 2013ملسروحي واألخرين يف ضوء املنهج الدراس  

حمتوى الكتماب الدراسى "دروس اللغة اليربية" ملسروحي واألخرين، و مليرفة حمتوى 
الكتماب الدراسى "دروس اللغة اليربية" ملسروحي واألخرين يف ضوء املنهج الدراس  

. والنتمائج هذا البحث ه  تتكون حمتوى الكتماب الدراس  "دروس اللغة 2013
اليربية" ملسروحي واألخرين على أربية أقسمام ه  املقدعة وفهرس احملتوَي  واملمادة 
الدراسية واملراجع. تقسم املمادة الدراس  على مخسة أقسمام ه  اإلستمماع واحلوار 

ربية" وى الكتماب الدراس  "دروس اللغة اليوالرتكيىب والقراءة والكتمابة. وتنماسب حمت
ه  : احملتوى الكتماب الدراس  عنماسبما يف ضوء املنهج  2013ابملنهج الدراس  

 .2013الدراس  

. حتليل حمتوى الكتماب الدراس  "هيما نتيلم اليربية" يف 2020أان زهرة النور النية.  .3
تماب توى  الكيستهدف هذا البحث لوصف حماملدرسة الثمانوية للصف اليماشر. 

ية، عن انحية الثقمايف واإلجتمماعية، وعن انحية السيكولوج "هّيما نتيلم اليربية"الدراسى 



  7 
 

وعن انحية اللغوى والرتبية. والنتيجة هذا البحث ييين أن األسماس الثقمايف واإلجتمماعية 
 والسيكولوجية واللغوى والرتبية ه  عنماسبة ابملؤشرا  عند الغماىل.
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 (1. 1اجلدول )
 راسما  السمابقةالد

 الرقم
اسم املبحث، عوضوع، 

 نتيجة فرق تشمابه وسنة

1.  

حمّمد هود امليمايف عن حتليل 
ة املواد يف كتماب اللغة اليربي

املدرس  للصّف احلمادي 
عشر عن املدرسة اليمالية 
اإلسالعية لوزارة الشؤون 
الدينية على ضوء عبد 
 الرمحن بن ابراهيم الفوزان يف

 .2015السنة  

  املواد يفحتليل 
كتماب اللغة 

 اليربية

يل حتلالبحث عن 
املواد يف كتماب 
اللغة اليربية 
املدرس  للصّف 
احلمادي عشر عن 
املدرسة اليمالية 
اإلسالعية لوزارة 
الشؤون الدينية 
على ضوء عبد 
الرمحن بن ابراهيم 

 الفوزان.

النتيجة هذا البحث 
ه  كتماب اللغة 
اليربية املدرس  
للصّف احلمادي عشر 

املدرسة اليمالية عن 
اإلسالعية لوزارة 
الشؤون الدينية 
املستخدعة على 
املنهج الدراس  

على حسماب  2013
جماذية التيّلم 
النشماط  املستند على 
ة القيم الدينية والثقماف
 الوطنية، وحيتوى على
الشروط عن أسس 
املواد التيليمية وهو : 
عن انحية الثقمافة، 
وحيتوى على 
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احملتوَي  بتقدير 
 جّيد.

2.  

حمّمد دركون عن حتليل 
احملتوى للكتماب الدراسى 
"دروس اللغة اليربية" 
ملسروحي واألخرين يف 
ضوء املنهج الدراس  

 .2017يف السنة  2013

حتليل عن  
كتماب 
 الدراس 

ل عن حتليالبحث 
احملتوى للكتماب 
الدراسى "دروس 
اللغة اليربية" 

ملسروحي 
واألخرين يف ضوء 
املنهج الدراس  

2013 

هذا البحث نتيجة ال
ه  تتكون حمتوى 
الكتماب الدراس  
"دروس اللغة اليربية" 
ملسروحي واألخرين 
على أربية أقسمام ه  
املقدعة وفهرس 
احملتوَي  واملمادة 
الدراسية واملراجع  
وتنماسب حمتوى 
الكتماب الدراس  
"دروس اللغة اليربية" 
ابملنهج الدراس  

ه  : احملتوى  2013
الكتماب الدراس  

 سبما يف ضوء املنهجعنما
 .2013الدراس  

3.  
 أان زهرة النور النية عن حتليل
حمتوى الكتماب الدراس  
"هّيما نتيلم اليربية" يف 

حتليل عن  
كتماب 
 الدراس 

البحث عن حتليل 
حمتوى الكتماب 
الدراس  "هيما 

النتيجة هذا البحث 
ييين أن األسماس 
الثقمايف واإلجتمماعية 
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املدرسة الثمانوية للصف 
 .2020اليماشر يف السنة 

 نتيلم اليربية" يف
املدرسة الثمانوية 

 اليماشر للصف

والسيكولوجية 
واللغوى والرتبية ه  
عنماسبة ابملؤشرا  

 عند الغماىل.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 كتماب اللغة اليربية .أ

 كتماب اللغة اليربية عفهوم (1

الكتماب الدراس  الذي ي ستخَدم يف تيلم اللغة  كتماب اللغة اليربية ه 
اليربية. تتم تضمي الكتماب الدراس  يف املواد التيليمية املطبوعة. اّعما الكتماب 
الدراس  ه  املواد التيليمية املطبوعة اليت حتتوى على عيلوعما  حول الدروس 

  1املطبقة. تيبهما بنماًء على املنماهجاملستخدعة عن التالعيذ وامليلمي واليت يتم تر 
مع وي صمم الكتماب الدراس  عن خباء يف جمماال  امليينة وجمهز ابقرتاحما   جي 

 التيليمية املنماسبة.
فإّن الكتماب الدراس  هو الكتماب األسماس  للتالعيذ وعما يصبحه عن 

وتقدمي  ،املواد التيليمية عسماعدة، واليت تؤلف عن قبل املتخصصي يف الرتبية واللغة
للدارسي لتحقيق أهداف عيينة يف عقرر عيي، يف عرحلة عيينة بل يف صف 

وكتماب الدراس  يؤثر فهم التالعيذ أتثريا كثريا ولو   2دراس  عيي ويف زعن حمدد.
اختلفت املستوَي  بي التالعيذ.ولذلك، ينبغ  على إعداد الكتماب الدراس  

 3بينماية وبدقة.
يستنتج أّن الكتماب الدراس  هو عبمارة عن املواد  بنماًء على الشرح أعاله،

التيليمية املطبوعة اليت حتتوى على املواد التيليمية واملواد الداعمة األخرى اليت 
                                                           

1M. Abdul Hamid،dkk، Pembelajaran Bahasa Arab،(Malang: UIN Malang Press، 2010)، hlm. 91 
2Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah، Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab، Terj. Sudi Yahya 

Husein، dkk، (Padang : Akademia Pertama، 2012)، hlm. xii 

طبية تيكما  Aku Cinta Bahasa Arab” Kelas  V“ حتليل املواد يف كتمابحممد عبار عع أصدقمائه, 3
 Al- Ta’rib, Jurnal Pendidkan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 5 No. 2, 2017, سرنكماى
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تصميمهما خباء بنماء على املنماهج املطبقة لتحقيق أهداف التيلم املطلوبة. اّعما  
لغة اليربية ال كتماب اللغة اليربية ه  الكتماب الدراس  الذي ي ستخدم يف تيلم

مع وجتهز أبدوا  التيلم اليت تسهل على التالعيذ، حبيث ميكن أن ي ستخدم   اليت جت 
 كتماب اللغة اليربية كمراجع لتيلم التالعيذ.

يليب الكتماب اللغة اليربية دورًا عهًمما يف أنشطة التدريس والتيلم اللغة 
تم فصلهما عن يذ لن ياليربية. يف أنشطة التدريس والتيلم بي امليلمي والتالع

بدون كتماب الدراس ، سيواجه امليلمون صيواب   4استخدام الكتماب الدراس .
 كذلك بدون كتماب الدراس ، سيواجه التالعيذ عقبما   يف زَيدة فيمالية التيلم.  و

يف فهم املوضوع. عع الكتماب الدراس  سيجيل التدريس أسهل ألّن يشمل مجيع 
وجيد التالعيذ أنه عن األسهل فهم والتقماط املواد اليت مت  5التالعيذ يف الفصل.

 شرحهما ألن املمادة املقدعة عذكورة بوضوح يف كتماب الدراس .
 عكوان  الكتماب اللغة اليربية (2

 6املكوان  اليت جتب أن تكون يف الكتماب اللغة اليربية ه  كمما يل  :
 إرشمادا  الستخدام الكتماب الدراس  (أ

 ة أو خماصةأهداف التيلم بشكل عماع (ب

 حمتوى اإلطمار (ج

 تصف حمتوى املواد التيليمية (د

 الرسم، واجلدول، والرسوم البيمانية (ه

 عالخص (و

                                                           
4Meilia Pratiwi dan Syamsul Arif، ANALISIS BUKU AJAR BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KELAS IX، hlm. 1 
5Lutfia Putri Kinanti، Sudirman، ANALISIS KELAYAKAN ISI MATERI DARI KOMPONEN MATERI 

PENDUKUNG PEMBELAJARAN DALAM BUKU TEKS MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS XI SMA NEGERI DI 
KOTA BANDUNG، SOSIETAS، VOL. 7، NO. 1، 2017، hlm. 342 

6M. Abdul Hamid، dkk، Opcit، hlm. 81 
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 التمرينما  وعفتماح األجوبة (ز

 التدريبما  يف هنماية كل املمادة (ح

 عنماصر الكتماب اللغة اليربية (3

لك  يف  كتماب اللغة اليربية مبيمايري كتماب الدراس  اجليد ، عن الضروري 
 7ل التمالية :االنتبماه إىل اليواع

 املضمون .أ

يرتبط املضمون يف الكتماب الدراس  بصالحية احملتوى اليلم  
واالنسجمام القمائم على نظمام القيم امليتمد عن قبل اجملتمع. فيمما يتيلق 
بصحة احملتوى، فإن املضمون الكتماب الدراس  اجليد هو يتوافق عع 

لتجرييب اعفماهيم ونظرَي  التيلم والتطورا  األخرية ونتمائج البحث 
يف جممال اليلوم املنماسب. ابلنسبة ملالءعة احملتوى، يتم تيديل حمتوى 
يف كتماب الدراس  وفًقما لنظمام القيم وفلسفة احليماة السمائدة يف الدولة 

 واجملتمع يف البيئة اليت تقع فيهما املدرسة.
 صدق احملتوى .ب

ترتبط دقة التغطية مبحتوى الكتماب الدراس  عن حيث اتسماع 
وعمقه، فضالً عن سالعة املفهوم. حيدد عمق واتسماع حمتوى احملتوى 

الكتماب الدراس  عستوَي  املواد التيليمية وفًقما للقدرة وعستوى 
التيليم الذي يتم احلصول عليه. املراجع الرئيسية يف حتديد عمق 
  واتسماع حمتوى الكتماب املدرس  ه  خطة الدراسية وعنهج الدراسية.

                                                           
7Ibid، hlm. 102 



  14 
 

 سهولة املمادة  .ج

بلية هضم املمادة ابلسهولة اليت يتم هبما فهم الكتماب تتيلق قما
أشيماء تدعم  6املدرس  وفهمه عن قبل الطالب كمستخدعي. هنماك 

 هضم املمادة وه  :

 التفسري املنطق  .1

 ترتيب املمادة .2

 أعثلة وتصوير يف الكتماب  .3

 وسيلة التيليم يف الكتماب .4

 ترتيب وانتسماق لتصميم .5

 شرح اليالقة وفوائد التيليم  .6

 ملستخدعةاللغة ا .د

يرتبط استخدام اللغة يف كتماب الدراس  ابختيمار جمموعة عتنوعة 
عن اللغما ، واختيمار الكلمما ، واستخدام اجلمل الفيمالة، وأتليف 
فقرا  ذا  عيىن. كتماب الدراس  اجليد هو كتماب الدراس  قمادر 
على تشجيع التالعيذ وحتفيزهم على القراءة وأداء املهمام وإاثرة فضول 

الستكشماف املزيد حول املوضوعما  اليت يدرسوهنما. التالعيذ 
استخدام اللغة التواصلية سيجيل التالعيذ يتفماعلون عع امليلم بشكل  

 كمما لو املبماشر. 
اّعما يف اختيمار الكلمة، تكون أنواع الكلمة املستخدعة يف كتماب 
الدراس  ه  الكلمة املبماشرة والقصرية. بينمما يؤكد استخدام اجلملة 
الفيمالية يف كتماب الدراس  على استخدام اجلملة اإلجيمابية واجلملة 
النشط. اّعما ابلنسبة إلعداد فقرة ذا  عيىن، فإنه يتطلب وجود فكرة 
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كل فقرة ابإلضمافة إىل التمماسك والرتابط بي اجلمل يف   رئيسية يف
 الفرقة.

 التغليف .ه

يرتبط التغليف يف كتماب الدراس  بتصميم امليلوعما  على 
صفحة عطبوعة واحدة والتيبئة يف حزم عواد التيليمية عتيددة 

 الوسمائط. جيب أن يرع  التغليف يف الكتماب الدراس  عما يل  :

 رواية ليست كثيفة جدا 

 عسماحة بيضماء هنماك 

 جيمع بي الرسوعما  والنقماط واجلمل القصرية 

  فقرة غري حمماذاة لليمي 

 استخدام الرسوعما  أو الصور ألغراض حمددة 

 نظمام ترقيم صحيح وعتسق 

 تنوع وإبراز أنواع اخلطوط وأحجماعهما 

  استخدام األدوا 

 التصوير .و

ي ستخدم التصوير يف كتماب الدراس  كش ء عثري لالهتممام وحمفز 
وتواصل  يسماعد التالعيذ على فهم املواد التيليمية. ميكن أن يكون 
التصوير على شكل الرسم والرسوم البيمانية واجلدوال واملخططما  

  والرعوز والصور.
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 عنماصر املتكماعلة .ز

يرتبط عنماصر املتكماعلة يف كتماب الدراس  حبزعة الكتماب الدراس  
  واملكّون واملكّون التكميلاليت ميكن أن يكون مبثمابة املكّون الرئيس  

تقييم نتمائج التيلم. حيتوي املكون الرئيس  على عيلوعما  أو عواضيع 
الرئيسية ليتم نقلهما إىل التالعيذ. ميكن أن تكون املكون التكميل  يف 
شكل امليلوعما  اإلضمافية املدجمة يف كتماب الدراس  الرئيس ، أو 

لتيلم ن عكون تقييم نتمائج ااملواضيع إلثراء رؤى التالعيذ.ّ أّعما يتكوّ 
عن جمموعة عن األسئلة اليت ميكن أن يستخدعهما لالختبمارا  

 التكوينية واالختبمارا  التجمييية.

 (KMA 2019) 2019قرار وزير الدينية  .ب

  2019عفهوم قرار وزير الدينية  (1

قرار وزير الدينية ييين عبمادئ توجيهية لتطبيق املنماهج الدراسية يف املدرسة 
يستخدم قرار   8ر لتوفري قواعد كيفية اإلبتكمار يف تطبيق املنماهج الدراسية.اليت نش

 وزير الدينية  كمرجع يف تنفيذ التيليم يف املدرسة. يصدر قرار وزير الدينية  لتوفري
عظلة القمانونية يف تطوير تفرد املدرسة اإلسالعسة،  وتيزيز الشخصية، وتيليم 

 ينية يف املدرسة.عكمافحة الفسماد، وتطوير الوسطية الد
 183قرار وزير الدينية الذي ي ستخدم اليوم هو قرار وزير الدينية رقم 

 165كتجديد لقرار وزير الدينية رقم   2019.  قرار وزير الدينية 2019لسنة  
عما زال   2014لسنة  165بشكل عمام، قرار وزير الدينية رقم  . 2014لسنة 

الذي يغط  املواضع القرآن  2019لسنة   183كمما هو قرار وزير الدينية رقم 
واحلديث، والفقه، والتماريخ اإلسالع ، واللغة اليربية. وعع ذلك، فإّن اإلختالفما  

                                                           
8Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019، hlm. i 
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ة األسماسية ماءاليت ميكن حتديدهما بسهولة ه  عن حيث الكفماءة الرئيسية والكف
 9و عواضيع املنماقشة.

 2019حمتوى قرار وزير الدينية  (2

حيتوي على عبمادئ توجيهية لتطبيق املنماهج يف  2019قرار وزير الدينية 
املواد الدينية اإلسالعية واملواد اللغة اليربية. عن خالل هذا املنهج، ينأعل أن 

ؤولية، بطريقة عسيتمكن التالعيذ عن التيبري عن فهمهم لدينهم يف احليماة 
 10وعتسماحمة، وعيتدلة.

 2019لسنة  183على الصييد اليلم ، يصف قرار وزير الدينية رقم 
بشأن عنهج اللغة اليربية يف املدرسة اإلبتدائية واملدرسة املتوسطة واملدرسة الثنماوية 
عن أربع نقماط الرئيسية تتيلق بتيلم اللغة اليربية. األول يتيلق أبسماس تطوير 

 ج، والثماين يتيلق مبييمار الكفماءة اخلرجيي وعيمايري احملتوى، والثمالث يتيلقاملنماه
بتنفيذ التيلم، والرابع يتيلق بنظمام التقييم. ابإلضمافة إىل ذلك، جيهز قرار وزير 

بصيماغة الكفماءا  الرئيسية والكفماءا  األسماسية.  2019لسنة  183الديين رقم 
)السلوك  KI 2وك الروح (، )السل KI 1تتكون الكفماءا  الرئيسية عن 

)املهمارا (. وللكفماءا  األسماسية اليت KI 4 )امليرفما (، ، KI 3االجتمماع (، 
 تتكون عن الكفماءا  األسماسية للميرفما  والكفماءا  األسماسية للمهمارا .

يف حمالة األوىل، يذكر أّن تطوير هذا املنهج يقوم على أسماس فلسف ، 
أسماس النظري. يرتبط األسماس الفلسف  وأسماس اإلجتمماع ، وأسماس النفس ، و 

مببمادئ تطوير املنهج الدراسية املتجذرة يف القيم الثقمافية لألعة، والقيم الدينية، 
والقيم النموذجية، والقيم الوظيفة للغة اليربية نفسهما. ويرتبط األسماس االجتمماع  
                                                           

9Muhammad Jundi dan Muhammad Dalle، ASPEK AFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN DARING 
BAHASA ARAB BERDASARKAN KMA 183 TAHUN 2019، Muhadasah Vol. 2 Nomor 2 Desember 2020، hlm. 
208 

10Ibid، hlm. 210 
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الوطنية وحيماة و  ابحتيماجما  اجملتمع للغة اليربية كأداة يف احلماية الدينية واالجتمماعية
الدولة. ويرتبط األسماس النفس  بضرورة االهتممام بتمنية التالعيذ يف سيماق حيماهتم 
حبيث يكون عنهج اللغة اليربية مبثمابة كمالنضج للتالعيذ حسب تطورهم النفس . 
ويرتبط األسماس النظري ابإلطمار النظري الذي يستخدم كمرجع يف تطوير املنهج، 

يمايري بية يتم تطويره على أسماس نظرية التيليم القمائم على املوهو أن عنهج اللغة الير 
 واملنهج القمائمة على الكفماءة.

وحمالة الثمانية تتيلق مبييمار الكفماءة اخلرجيي وعيمايري احملتوى بشكل عمام 
فيمما يتيلق ابملؤهال  لقدرا  التالعيذ املتوقية على عستوَي  املدرسة اإلبتدائية، 

درسة الثنماوية. جممال عؤهال  القدرة يشري إىل التصنيف واملدرسة املتوسطة، وامل
يف شكل خمرجما  التيلم.  يصنف بلوم خمرجما   (Taksonomi Bloom)بلوم 

التيلم إىل ثالثة، وه  جممال امليريف، وجممال السلوك، وجممال املهمارة. ويف سيماق تيلم 
ال  قدرا  هاللغة اليربية يف املدرسة، تشمل عيمايري كفماءة اخلرجيي يف شكل عؤ 

التالعيذ جمماال  السلوك وامليرفما  واملهمارا . يشمل جممال السلوك ابلسلوك 
الروحية والسلوك االجتمماعية، وتتيلق جممال امليرفة ابمليرفة الواقيية واملفماهيمية 
 وغريهما، وتتيلق جممال املهمارة ابلتفكري والتمثيل واملهمارة اإلنتماجية. أّعما ترتبط عيمايري

 ف ونطماق تيلم اللغة اليربية. احملتيوى أبهدا
للغة وحمالة الثمالثة  تتيلق بتنفيذ التيلم الذي يتيلق بتوجيه ومنوذج التيلم ا

اليربية يف الفصل. بتجه تيلم اللغة اليربية على اإلتقمان املهمارا  اللغة اليربية 
 األربية اليت تشمل مبهمارة اإلستمماع وعهمارة الكالم وعهمارة القراءة وعهمارة الكتمابة
بنماء على قواعد اللغة اليربية الصحيحية. وأعما يركز منوذج التيلم على التيلم 
املتمحور حول التالعيذ، وهو نظمام مينح التالعيذ الفرصة الستخدام اللغة اليربية 
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بشكل نشط كأداة اتصمال عن خالل حتسي متمارين اللغة اليت ت يززهما جوانب 
 ثقمافة املتحدث األصل . 

مام تتيلق بنظمام التقييم املطور يف تيلم اللغة اليربية هو نظوحمالة الرابية 
التقييم احلقيق  الشماعل واملتكماعل. يستخدم عصطلح التقييم احلقيق  لوصف 
خمتلف أشكمال التقييم اليت ميكن أن تصف نتمائج تيلم التالعيذ، والتحفيز، 

ليت مت ا واكتسماب التيلم، واملوقف أنشطة الفصل ذا  الصلة ابلتيلم. اجملماال 
تقييمهما تشمل عهمارا  اللغة اليربية األربية. إىل جمانب ذلك، هنماك جممال آخر 

 للقلق وهو تقييم جممال املوقف.

 صالحية احملتوى .ج

صالحية احملتوى ه  أحد عيمايري الصالحية الستخدام الكتماب الدراس . وعن 
 11حيث صالحية احملتوى، هنماك ثالثة عؤشرا  جيب ان يراعهما وه  :

 احملتوى عع عيمايري الكفماءة  وكفماءة األسماسية عالءعة (1

 32املدرج يف الالئحة احلكوعية رقم  2013استنماًدا إىل عنهج 
 23الفقرة  1بشأن عيمايري التيليم الوطنية، تنص املمادة  2013لسنة 

على أن الكتماب الدراس  ه  املصدر الرئيسية للتيلم لتحقيق الكفماءة 
لك، جيب أن يكون املؤشر األول حول الرئيسية والكفماءة األسماسية. لذ

اهلية احملتوى وفقما للكفماءة الرئيسية والكفماءة األسماسية، وليس وفقما مليمايري 
 الكفماءة وكفماءة األسماسية.

املؤشر عالءعة احملتوى عع كفماءة الرئيسية وكفماءة األسماسية يوجه 
 إىل :

 اكتممال املواد (أ

                                                           
11Mansur Muslich، Text Book Writing : Dasar-Dasar Pemahaman، Penulisan، dan Pemakaian 

Buku Teks، (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media، 2010)، hlm. 292 
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ل على األقحتتوي املواد املقدعة يف الكتماب الدراس  على 
مجيع جوانب كفماءة الرئيسية وكفماءة األسماسية اليت متت صيماغتهما 

 يف املنهج الدراسية.
 اتسماع املواد (ب

عرض املفماهيم والتيماريف واملبمادئ واإلجراءا  
واألعثال  والتقييمما  الواردة يف الكتماب الدراس  وفقما 
لالحتيماجما  املواد الرئيسية اليت تدعم حتقيق كفماءة الرئيسية 

 كفماءة األسماسية.و 
 عمق املواد (ج

حتتوي املواد املوجودة يف الكتماب الدراس  على تفسريا  
تتيلق ابملفماهيم والتيريفما  واملبمادئ واإلجراءا  واألعثال  
والتدريبما  حىت يتمكن التالعيذ عن التيرف على األفكمار 
وحتديد األفكمار وشرح خصمائص املفهوم وحتديد الصيغ وجتمييهما 

جديدة وتطبيق امليرفة وفقما لذلك صيغت كفماءة وبنماء عيرفة 
 الرئيسية وكفماءة االسماسية.

جيب أن يكون وصف املواد عتوافقما عع اجملماال  امليريفية 
واملوقفية والنفسية احلركية املطلوبة للكفماءة الرئيسيسة والكفماءة 
األسماسية. عستوى صيوبة وتيقيد املمادة عيدلة عع التطور امليريف 

 12للتالعيذ.
 

                                                           
12Aziz Firdaus، Siti Samhati، dan Edi Suyanto، ANALISIS KELAYAKAN ISI BUKU TEKS BAHASA 

INDONESIA TERBITAN ERLANGGA KELAS VII SMP/MTs، Jurnal Kata (Bahasa، Sastra، dan Pembelajarannya) 
Agustus 2014، hlm. 3 
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 دقة املواد  (2

 13عن حيث دقة املواد، هنماك مخسة عؤشرا  جيب ان يرعما، وه  :

 دقة املفماهيم والتيماريف (أ

جيب تقدمي املواد يف الكتماب الدراس  بدقة لتجنب املفماهيم 
اخلماطئة اليت ميكن أن يقوم هبما التالعيذ. وجيب صيماغة املفماهيم 

لكفماءة اوالتيماريف بشكل عنماسب لدعم حتقيق الكفماءة الرئيسية و 
األسماسية. وجيب أن يكون املفماهيم املستخدعة يف الكتماب الدراس  

 واضحة وال لبس فيهما.
 دقة املبدأ (ب

جيب صيماغة املبمادئ الواردة يف الكتماب الدراس  بدقة حىت ال 
تسبب تفسريا  عتيددة للتالعيذ. تشري املبمادئ املقدعة إىل امليلم 

الثة يدون حتقيقه. هنماك ثوالتالعيذ الذين يستخدعوهنما مليرفة عما ير 
 عبمادئ يف إعداد الكتماب الدراس  ، وه :

  املبدأ ذي الصلة ييين الربط ، جيب أن تكون املواد
املكتوبة ذا  صلة إبجنماز كفماءة الرئيسيسة وكفماءة 

 األسماسية املطلوب حتقيقه.

  عبدأ التنماسق ييين االتسماق ، إذا كمان أربية أنواع عن
جيب على التالعيذ إتقماهنما ، الكفماءا  األسماسية اليت 

فيجب أن تتضمن املواد التيليمية اليت جيب تدريسهما 
 أيًضما أربية أنواع عن املهمارا .

                                                           
13 Putri Octaviani dan Laili Etika Rahmawati، Keakuratan Materi Teks Anekdot Dalam Buku Teks Bahasa 
Indonesia SMA Kelas X، PBSI Vol. 7 No. 2، Juli-Desember 2019، hlm. 152 
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  عبدأ التغطية ييين أن املواد اليت يتم تدريسهما جيب أن
تكون كمافية ملسماعدة التالعيذ على إتقمان الكفماءاة 

 األسماسية اليت يتم تدريسهما.

 دقة االجراء (ج

اخلطوا  اليت جيب اختماذهما لتحقيق هدف عيي.  اإلجراءا  ه 
 جيب صيماغة اإلجراءا  بدقة حىت ال خيطئ التالعيذ بشكل عنهج .

 دقة األعثلة والصور والرسوم التوضيحية (د

جيب توضيح املفماهيم أو املبمادئ أو اإلجراءا  أو الصيغ عن 
خالل األعثلة واحلقمائق والرسوم التوضيحية اليت يتم تقدميهما بدقة. 
وجيب أن حتتوي الكتماب الدراس  على الصور أو الرسوعما  أو 
القصص التمارخيية أو األعثلة أو األسئلة عثرية لالهتممام ميكن أن تثري 
اهتممام الطالب مبزيد عن الدراسة. إذا كمان يهتّم التالعيذ ابملواد يف 

 الدراسة، فسيتم حتفيزهم لدراستهما بييًدا.
 دقة السؤال (ه

عيذ للمفماهيم أو املبمادئ أو اإلجراءا  أو جيب بنماء إتقمان التال
اخلوارزعيما  عن خالل األسئلة اليت يتم تقدميهما بدقة. جيب أن حتتوي 
املواد املوجودة يف الكتماب الدراس  على أعثلة، وأسئلة تدريبية تتيلق 
ابملواضيع اليت متت عنماقشتهما حبيث يكون عرض املواد أوسع وأعمق 

 كفماءة األسماسية، ويشرح تطبيق املفهوم يف  عن املواد املطلوبة عن قبل
احليماة اليوعية. عن خالل هذه األسئلة املممارسة، يتوقع أن تكون 
قمادرة على تشجيع التالعيذ على احلصول على عزيد عن امليلوعما  
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عن عصمادر أخرى املختلفة، وميأعل أن يتمتع التالعيذ بكفماءا  
 أوسع وأكثر ثراًء.

 عواد دعم التيلم (3

رة عؤشرا  خبصوص عواد دعم التيلم. والتفماصيل ه  على هنماك عش
 14النحو التمايل :

 عالءعة عع تطور اليلوم والتكنولوجيما .أ

تشتمل املواد املقدعة يف الكتماب الدراس  على أعثلة 
ومتمارين وعراجع جيب أن تكون عتوافقة عع الظروف احلمالية ووفًقما 

تيديلهما  املقدعة يتملتطور اليلوم التكنولوجية. هذا ييين أن املواد 
 وفًقما الحتيماجما  التالعيذ وامليلمي.

 مميزا  وأعثلة وعراجع احملدثة .ب

ال ميكن هذا فصل املؤشر عن املواد املستخدعة، ممما ييين 
أن امليزا  واألعثلة واملراجع إضمافية لشرح املواد املقدعة. ثالثة 
عؤشرا  تستخدم لوصف الظماهرة احلمالية. عراجع اجليد 

ام هو املراجع املوجودة يف السنوا  اخلمس املماضية لالستخد
 للكتماب الدراس .

 عنطق .ج

عع املنطق، فإنه يشحذ الذاكرة وعستوى فهم التالعيذ 
للمواد اليت متت دراستهما. واهلدف هو أن يكون التالعيذ قمادرين 
على االستخالص االستنتماجما  عن املواد اليت مت شرحهما. يتم 
                                                           

14Lutfia Putri Kinanti، Sudirman، ANALISIS KELAYAKAN ISI MATERI DARI KOMPONEN MATERI 
PENDUKUNG PEMBELAJARAN DALAM BUKU TEKS MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS XI SMA NEGERI 
DI KOTA BANDUNG، SOSIETAS Vol. 7 No. 1 2017، hlm. 342 
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تدريب التالعيذ على التفكري عن عسماعدة الطريقة الصحيحة ل
خالل األوصماف أو األعثلة أو املهمام أو األسئلة أو أسئلة املممارسة 

 اليت تتطمابق عع املواد املدرجة يف الكتماب الدراس .
 حل املشكلة .د

الكتماب الدراس  اليمايل اجلودة جيب أن يكون قمادرًا على 
كال . شتقدمي املشكلة املصحوبة ابسرتاتيجيما  ومتمارين حلل امل

ملممارسة حل املشكال  ، جيب أن يكون التالعيذ يف السمابق 
قمادرين على فهم املشكال  اليت حتدث، وتصميم اسرتاتيجيما  
حل املشكال ، واسرتاتيجيما  االختبمار، وإجيماد احللول وتفسري 

 احللول اليت مت احلصول عليهما. 
 روابط بي املفماهيم .ه

 األوصماف أو يتم إثبما  الربط بي املفماهيم عن خالل
األعثلة املقدعة يف الكتماب الدراس . وهدفه هو عسماعدة التالعيذ 
على بنماء عيرفة جديدة وكماعلة. ابإلضمافة إىل ذلك، عن الضروري 
أيًضما إظهمار اليالقة بي الدرس األول والدرس أو اليالقة بي 
املمادة اليت تتم دراستهما واحليماة اليوعية حىت يدرك التالعيذ فوائد 

 املمادة يف احليماة.هذه 
 تواصل .و

جيب أن حتتوي املواد املوجودة يف الكتماب الدراس  على 
أعثلة أو متمارين لتوصيل األفكمار، إعما كتمابًيما أو شفهًيما، لتوضيح 

 املوقف أو املشكلة اليت تتم دراستهما أو عواجهتهما.
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 تطبيق .ز

جيب أن حتتوي املواد املوجودة يف الكتماب الدراس  على 
أعثلة أو أسئلة اليت تشرح تطبيق املفهوم يف احليماة أوصماف أو 

اليوعية. هذا حىت يتمكن التالعيذ عن تطبيق كل عفهوم يتم 
 تيلمه يف احليماة الواقيية.

 جماذبية املواد .ح

جيب أن حتتوي املواد املوجودة يف الكتماب الدراس  على 
أوصماف أو اسرتاتيجيما  أو صور أو رسوعما  أو قصص اترخيية 

أو أسئلة عثرية لالهتممام ميكن أن تثري اهتممام التالعيذ أو أعثلة 
ابملزيد عن الدراسة. إذا كمان التالعيذ عهتمي ابملواد اليت تتم 

 دراستهما ، فسيتم حتفيزهم ملزيد عن الدراسة.

 شجع على البحث عن عزيد عن امليلوعما  املتيمقة .ط

جيب أن حتتوي املواد املوجودة يف الكتماب الدراس  على 
تشجع التالعيذ على احلصول على عزيد عن امليلوعما  عن عهمام 

عصمادر أخرى خمتلفة عثل اإلنرتنت والكتب واملقماال  وعما إىل 
 ذلك.

 عواد االثراء .ي

عواد االثراء ه  عمادة تدعم أو تثري املواد الرئيسية. 
اهلدف هو عيرفة عما إذا كمانت املمادة اليت تتم دراستهما هلما عستوى 

عن االتسماع ميكن دعمه عن خالل وجهما  نظر علمية أخر
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 عدخل البحث وعنهجه .أ

إّن عدخل يف هذا البحث هو املدخل البحث الكيف  الوصف  التحليل . وهذا 
البحث يسّمى مبدخل الكيف  ألّن هذا البحث ال يستخدم اإلحصماء ولكن عن خالل 

املدخل البحث الكيف  هو البحث يتيماعل عع األفكمار  1تفسريهما.مجع البيماان  وحتليلهما مث 
والتصورا  واآلراء لظماهرة اجتمماعية ال ميكن قيماسهما ابألرقمام. يؤكد البحث الكيف  على 

 وصف السردية وصدق البماحثة يف اإلجراءا  املتحيزة.
هو البحث يهدف إىل وصف احلمالة كمما ه . يف املنهج  وأّعما املنهج الوصف 

صف ، ال تيماجل البماحثة أو تقدم عالجما  أو تصمم شيًئما الذي تتوقع حدوثه للمتغري، الو 
ولكن مجيع األنشطة أو الظروف أو األحداث أو جوانب املكون أو املتغريا  تيمل كمما 
ه . البحث ابملنهج الوصف  يف جممال التيليم كظواهر األنشطة التيليمية والتيلم وتنفيذ 

 2واع واملستوَي  والوحدا  التيليمية.املنماهج يف خمتلف األن
واّعما عدخل البحث الذي استخدعهما البماحثة يف هذا البحث فهو الطريقة املكتبية. 

هو نوع عن البحث الذي يستخدم يف مجع امليلوعما  والبيماان  بيمق عن  البحث املكتيب
ل هذا يشمخالل األدبيما  املختلفة والكتب واملالحظما  واجملال  واملراجع األخرى. 

البحث البحث املكتيب ألن البماحثة ترغب يف حتليل كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع 
 ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية.

                                                           
1Albi Anggito dan Johan Setiawan، Metodologi Penelitian Kualitatif، (Sukabumi : CV Jejak، 2018)، 

hlm. 9 
2Nana Syaodih Sukmadinata، Metode Penelitian Pendidikan، (Bandung : PT Remaja Rosdakarya، 

2016)، hlm. 72 
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 البيماان  وعصمادرهما .ب

البيماان  اليت حيتماجهما البماحثة يف البحث ه  بيماان  عن عصدر أسماس  وعصدر 
 اثنوي.

 3ليت اجتميت البماحثة عن املصمادر عبماشرة.البيماان  األسماسية ه  البيماان  ا (1
واملصمادر البيماان  عن البيماان  األسماسية يف هذا البحث ه  كتماب اللغة 

  .بتدائية لوزارة الشؤون الدينيةاليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإل

البيماان  الثمانوية ه  البيماان  اليت اجتميت البماحثة عن خمتلف املصمادر  (2
واملصمادر البيماان  عن البيماان  الثمانوية يف هذا البحث ه   قرار  4املوجودة.

 .2019لسنة   183رقم   وزير الدينية

 اسلوب مجع البيماان  .ج

مجع البيماان  يف هذا البحث ابستخدام طريقة الواثئق، وه  طريقة جلمع البيماان  
ميكن أن  5عن طريق مجع وحتليل الواثئق سواء كمانت عكتوبة أو صور أو إلكرتونيما .

تكون هذه الواثئق يف شكل واثئق الشخصية )عذكرا  وخطمااب  الشخصية ( وواثئق 
أّعما الواثئق اليت تستخدم يف هذا البحث ه    6الرمسية )جمال ، أوراق، تقمارير وغريهما(.

كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية ابلرجوع إىل 
 شكل إرشمادا  التحليل.األداة يف 

 حتليل البيماان  .د

                                                           
3Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik، Dasar Metodogi Penelitian (Sleman : Literasi Media Publishing، 

2015)، hlm. 67 
4Ibid، hlm. 68 
5Nana Syaodih Sukmadinata، Metode Penelitian Pendidikan، (Bandung : PT Remaja Rosdakarya، 

2016)، hlm.   221 
6M. Burhan Bungin، Penelitian Kualitatif، (Jakarta : Kencana، 2010)، hlm. 121 
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صل عن املقبال   حتليل البيماان  الكيفية هو عملية ترتيب البيماان  اليت حت 
واملالحظما ، والواثئق، عن خالل تنظيمهما يف منط تسلسل أسماس  وفئة ووحدة. يف 

ي ذالبحث الكيف ، ج رَي حتليل البيماان  حىت قبل دخول البماحثة اىل اجملمال. التحليل ال
ج رَي قبل دخول اىل اجملمال هو حتليل للبيماان  الثمانوية أّوال. و يف هذا البحث، قد مت 
حتليل البيماان  ابستخدام أسلوب حتليل املضمون. حتليل املضمون هو أسلوب البحث 

 7جليل االستدالال  اليت ميكن تكرارهما وصحة البيماان  عن خالل االنتبماه إىل السيماق.
البيماان  عن ثالثة أنشطة اليت حدثت يف وقت واحد. األنشطة ويتكون حتليل 
 8الثالثة ه  كمما يل  :

 (Reduction Data)مجع البيماان   (1

مجع البيماان  هو شكل عن أشكمال حتليل البيماان  اليت ت نَفذ عن 
طريق اختيمار األشيماء الرئيسية، والرتكيز على األشيماء املهمة، والبحث عن 

 جيري مجع البيماان  عستمر طماملما حيدث البحث.املوضوعما  واألمنماط. 
 (Data Display)عرض البيماان   (2

يهدف عرض البيماان  إىل إجيماد أمنماط ذا  عغزى وتوفري إعكمانية 
االستنتماجما  وتقدمي اإلجراءا . ييد اليرض البيماان  األفضل هو وسيلة 
رئيسية عن البحث الكيف  أكثر صحة. عع عرض البيماان ، ميكن للبماحثة 

 رؤية عما حيدث وحتديد اخلطوا  اليت جيب اختماذهما بيد ذلك.
 (Conclucing Drawing)حتقيق البيماان   (3

خطوا  اآلخرة عن حتليل البيماان  الكيف  أي أخذ التخليص 
والتحقيق. هتدف هذه اخلطوة إىل أجيماد عيىن البيماان  اليت جتمع عن 

                                                           
7Ibid، hlm. 155 
8Albi Anggito dan Johan Setiawan، Metodologi Penelitian Kualitatif، (Sukabumi : CV Jejak، 2018)، 

hlm.  243 
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 اإلختالفما  إلستخالصخالل البحث عن اليالقما  أو أوجه التشمابه أو 
النتمائج استجمابة للمشماكل القمائمة. الغرض عن التحقيق هو أن يكون 
تقييم عالءة البيماان  عع القصد الوراد يف املفماهيم األسماسية للتحليل أكثر 

  دقة وعوضوعية.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

دائية  لوزارة فصل الرابع ابملدرسة اإلبتعالءعة احملتوى يف كتماب اللغة اليربية لل : املبحث األول
 2019الشؤون الدينية عع قرار وزير الدينية 

 حملة عن الكتماب .أ

َلل يف هذا البحث هو كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة  الكتماب الذي حي 
االبتدائية لوزارة الشؤون الدينية. هذا الكتماب يتكون على ستة األبواب والوحداتن كل 
الوحدة ثالثة األبواب. البماب األّول عن الوحدة األوىل يبحث عن املمادة "الينوان"، 

املمادة "املهنة"، البماب الثمالث يبحث عن املمادة "اعل ". مث البماب الثماىن يبحث عن 
البماب الرابع عن الوحدة الثمانية يبحث عن املمادة "أفراد األسرة"، البماب اخلماعس يبحث 

 عن املمادة "يف اليت"، البماب السمادس يبحث عن املمادة "أحّب إندونيسيما". 
تماب اللغة احملتوى يف ك يف هذا البحث، تريد البماحثة ان حتّلل الكتماب عن عالءعة

( و صالحية احملتوى الكتماب. بيد KMA 2019) 2019اليربية عع قرار وزير الدينية 
عما قرأ  البماحثة هذا الكتماب، فحصلت البماحثة البيماان  اليماعة لكتماب اللغة اليربية 

 للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية لوزارة الشؤون الدينية فيمما يل  :
 غالف الكتماب .1

 Buku Siswa Bahasa Arab kelas IV:  عوضوع الكتماب
 : جوهمار عل  عؤلف الكتماب
 : سيت صماحلة حمرر الكتماب

 : وزارة الشؤون الدينية  النماشر
 صفحة 87:  عدد الصفحة

 2020: الطبية األوىل،   الطبية
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 عواد الكتماب .2

عواد الكتماب يف هذا البحث ييين يتكون عن اربية املهمارا  عنهما : عهمارة 
اإلستمماع، عهمارة الكالم، عهمارة القراءة، وعهمارة الكتمابة. وترتيب املماد يف كل 
الدروس ه  : عوضوع الدروس، الكفماءة الرائيسية، الكفماءة األسماسية، 

)اإلستمماع واملفردا (،  1عؤشرا  إجنماز الكفماءة، خرائط املفماهيم، نشماط 
 )الكتمابة(. 4)الكالم والرتكيب(، ونشماط  3)القراءة(، نشماط  2نشماط 

 (1. 4)اجلدول 

 الوحدة األوىل

 املادة يف الدرس األّول عن "العنوان"

 التدريب
 املهمارا  والينماصر

 الرتكيب الكتمابة الكالم القراءة اإلستمماع

 أ

استمع وأعد 
احلوار عن 
الينوان بدون 

املوضوع 
 (6)صفحة 

نص عن 
الينوان 

ابملوضوع "هذا 
عنواين" 
 (9)صفحة 

استمع وأعد 
 4اجلملة 

اجلمل 
 (10)صفحة 

حّول الكلمة  
كمما يف املثمال 

 (12)صفحة 

 

 ب

املفرادا   15
اجلديدة عن 

الينوان 
 (7)صفحة 

األسئلة عن 
 5النص 
األسئيال  
 (9)صفحة 

تبمادل السؤال 
واجلواب عع 
زعيل )صفحة 

11) 

رتب احلروف 
مث صل بينهما 
لتصبح كلمة 

األسئيال   8
 (13)صفحة 
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 ج

صل الصورة 
ملفرادا  عع ا
املنماسبة 
 (8)صفحة 

رتب   
الكلمما  

لتصبح مجلة 
األسئيال   5

 (13)صفحة 

حّول الرقم يف 
السؤال ايل 
اجلملة كمما يف 
 5املثمال 
األسئيال  
 (11)صفحة 

 د

استمع تسجيل 
الصو  مث 
اخرت الرقم 
الذي ي ذَكر 

املتحدث 
 (8)صفحة 

    

 
 (2. 4)اجلدول  

 "املهنة"املادة يف الدرس الثاين عن 

 

 التدريب
 املهمارا  والينماصر

 الرتكيب الكتمابة الكالم القراءة اإلستمماع

 أ

استمع وأعد 
احلوار عن 
 املهنة ابملوضوع

نص عن املهنة 
ابملوضوع 
"املهنة" 
 (24)صفحة 

استمع وأعد 
 6اجلملة 

اجلمل 
 (25)صفحة 

حّول الكلمة  
كمما يف املثمال 

 (27)صفحة 
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"املهنة" 
 (19)صفحة 

 ب

املفرادا   12
اجلديدة عن 
املهنة )صفحة 

20-21) 

األسئلة عن 
 5النص 
األسئيال  
 (24)صفحة 

تبمادل السؤال 
واجلواب عع 
زعيل )صفحة 

26) 

رتب احلروف 
مث صل بينهما 
لتصبح كلمة 

األسئيال   6
 (28)صفحة 

 

 ج

صل الصورة 
عع املفرادا  

املنماسبة 
 (22)صفحة 

رتب   
الكلمما  

لتصبح مجلة 
  األسئيال 5

 (28)صفحة 

حّول 
املفرادا  يف 
السؤال إيل 
اجلملة كمما يف 
 8املثمال 
األسئيال  
 (26)صفحة 

 د

استمع تسجيل 
الصو  مث 
اخرت الصورة 
اليت ي ذَكر 

املتحدث 
 (23)صفحة 
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 (3. 4)اجلدول 

 املادة يف الدرس الثالث عن "أملي"

 

 التدريب
 املهمارا  والينماصر

 الرتكيب الكتمابة الكالم القراءة اإلستمماع

 أ

استمع وأعد 
احلوارين عن 
أعل  ابملوضوع 
"أريد أن أكون 
طبيبما" و "أعلنما 
 يف املستقبل"

-34)صفحة 
35) 

نص عن أعل  
ابملوضوع 

"أعلنما يف 
املستقبل" 
 (39)صفحة 

استمع وأعد 
 6اجلملة 

اجلمل 
 (40)صفحة 

أكمل منط  
اجلملة "أريد 

أن 
أكون....." 
ابملمفردا  
 6املتوفرة 
األسئيال  
 (42)صفحة 

 ب

املفرادا   12
اجلديدة عن 
أعل  )صفحة 

35-37) 

األسئلة عن 
 5النص 
األسئيال  
 (39)صفحة 

تبمادل السؤال 
واجلواب عع 
زعيل )صفحة 

41) 

رتب احلروف 
مث صل بينهما 
لتصبح كلمة 

األسئيال   6
 (43)صفحة 

 

 ج

صل الصورة 
عع املفرادا  

املنماسبة 
 (37)صفحة 

رتب   
الكلمما  

لتصبح مجلة 

حّول 
املفرادا  يف 
السؤال ايل 

اجلملة 
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األسئيال   5
 (43)صفحة 

ابلضمري 
 8املنماسب 
األسئيال  
 (42)صفحة 

 د

استمع تسجيل 
الصو  مث 
اخرت الصورة 
اليت ي ذَكر 

املتحدث 
 (38)صفحة 

    

 
كون عن األوىل اليت تتوبيد اإلنتهماء عن املمادة للوحدة األوىل، توجد التمرينما  للوحدة 

اجيل الكلمما  اآلتية  لةاألسئ 5صحيح أو خطماء،  لةئاألس 5األسئيال  عتيددة اخليمارا ،  15
 األسئيال  ضع على اجلملة اآلتية حركة عنماسبة.  5مجلة عفيدة، و 
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 (4. 4)اجلدول 

 الوحدة الثانية

 الدرس الرابع عن "أفراد األسرة" املادة يف

 التدريب
 والينماصراملهمارا  
 الرتكيب الكتمابة الكالم القراءة اإلستمماع

 أ

استمع وأعد 
احلوار عن أفراد 

األسرة 
ابملوضوع"أفراد 

األسرة" 
 (52)صفحة 

نص عن أفراد 
األسرة 

ابملوضوع 
"أسرة سييدة" 

 (55)صفحة 

تبمادل السؤال 
واجلواب عع 
زعيل )صفحة 

56) 

رتب احلروف 
مث صل بينهما 
لتصبح كلمة 

 األسئيال  6
 (57)صفحة 

 

 ب

املفرادا   10
اجلديدة عن 
أفراد األسرة 

 (53)صفحة 

األسئلة عن 
 5النص 
األسئيال  
 (55)صفحة 

حّول الكلمة  
ابسم اإلشمارة  
كمما يف املثمال 

 (57)صفحة 

حّول 
املفردا  يف 
السؤال ايل 
اجلملة ابسم 

اإلشمارة 
املنماسبة كمما 
 4يف املثمال 
األسئيال  
 (56)صفحة 
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 ج

صل الصورة 
عع املفرادا  

املنماسبة 
 (53)صفحة 

رتب   
الكلمما  

لتصبح مجلة 
األسئيال   5

 (58)صفحة 

 

 د

استمع تسجيل 
الصو  مث 
اخرت الصورة 
اليت ي ذَكر 

املتحدث 
 (54)صفحة 

    

 
 (5. 4)اجلدول 

 املادة يف الدرس اخلامس عن "يف البيت"

 

 التدريب
 املهمارا  والينماصر

 الرتكيب الكتمابة الكالم القراءة اإلستمماع

 أ

استمع وأعد 
احلوار عن يف 

البيت 
ابملوضوع "هذا 

نص عن يف 
البيت 

ابملوضوع 
"عماذا تيمل يف 

تبمادل السؤال 
واجلواب عع 
زعيل )صفحة 

67) 

رتب احلروف 
مث صل بينهما 
لتصبح كلمة 

األسئيال   6
 (68)صفحة 
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يوم اليطلة" 
 (64)صفحة 

يوم اليطلة؟" 
 (66)صفحة 

 ب

 املفرادا  9
اجلديدة عن 
أفراد األسرة 

-64)صفحة 
65) 

األسئلة عن 
 5النص 
األسئيال  
 (66)صفحة 

اكمل اجلملة  
 بفيل املضمارع

بضمري 
املنماسب    

كمما يف املثمال 
 (69)صفحة 

حّول فيل 
املضمارع  
بضمري 

املخماطب ايل  
فيل املضمارع 

بضمري 
املتكلم الواحد  
كمما يف املثمال 

األسئيال   4
 (67)صفحة 

 ج

صورة صل ال
عع املفرادا  

املنماسبة 
 (65)صفحة 

رتب   
الكلمما  

لتصبح مجلة 
األسئيال   5

 (69)صفحة 

 

 د

استمع تسجيل 
الصو  مث 
اخرت الصورة 
اليت ي ذَكر 

املتحدث 
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-66)صفحة 
67) 

 

 (6. 4)اجلدول 

 املادة يف الدرس السادس عن "أحّب إندونيسيا"

 

 التدريب
 املهمارا  والينماصر

 الرتكيب الكتمابة الكالم القراءة اإلستمماع

 أ

استمع وأعد 
احلوار عن 

أحّب 
إندونيسيما 
ابملوضوع 
"أحّب 

إندونيسيما" 
 (75)صفحة 

نص عن أحّب 
إندونيسيما 
ابملوضوع 
"أحّب 

إندونيسيما" 
 (78)صفحة 

تبمادل السؤال 
واجلواب عع 
زعيل )صفحة 

79) 

رتب احلروف 
مث صل بينهما 
لتصبح كلمة 

األسئيال   6
 (80)صفحة 

 

 ب

املفرادا   9
اجلديدة عن 

أحّب 
إندونيسيما 
 (76)صفحة 

األسئلة عن 
 5النص 
األسئيال  
 (78)صفحة 

اكمل الكلمة  
ابسم اإلشمارة 
املنماسبة كمما 
يف املثمال 

 (80)صفحة 

حّول اجلملة 
يف السؤال ايل 
اجلملة ابسم 

اإلشمارة 
املنماسبة كمما 
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 4يف املثمال 
األسئيال  
 (79)صفحة 

 ج

 صل الصورة
عع املفرادا  

املنماسبة 
 (76)صفحة 

رتب   
الكلمما  

لتصبح مجلة 
األسئيال   5

 (81)صفحة 

 

 د

استمع تسجيل 
الصو  مث 
اخرت الصورة 
اليت ي ذَكر 

املتحدث 
 (77)صفحة 

    

 
 15وبيد اإلنتهماء عن املمادة للوحدة الثمانية، توجد التمرينما  للوحدة الثمانية اليت تتكون عن 

اجيل الكلمما  اآلتية مجلة  لةاألسئ 5صحيح أو خطماء،  لةاألسئ 5عتيددة اخليمارا ،  لةاألسئ
 ضع على اجلملة اآلتية حركة عنماسبة. ئلةاألس 5عفيدة، و 

عدد نصوص احلوار يف هذا الكتماب ه  مثمانية نصوص، ييين يف الوحدة األوىل مخسة 
حدة الثمانية  الدرس الثمالث. ويف الو نصوص، يف الدرس األّول، يف الدرس الثماين، وثالثة نصوص يف

 ثالثة نصوص اليت تتكون عن نص واحد يف كل الدرس.
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ويبداء كل الدرس ابملفردا  اجلديدة ابلصورة. الوحدة األوىل يف الدرس األّول ييتكون عن 
عفردا  جديدة املتيلقة  12عفردا  جديدة املتيلقة ابلينوان. يف الدرس الثماين يتكون عن  15

عفردا  جديدة املتيلقة أبعل . اّعما الوحدة الثمانية يف  12. يف الدرس الثمالث يتكون عن ابملهنة
عفردا  جدجية املتيلقة أبفراد األسرة. يف الدرس اخلماعس يتكون عن  10الدرس الرابع يتكون عن 

ملتيلقة عفردا  جدجية ا 9عفردا  جدجية املتيلقة ابلبيت. يف الدرس السمادس يتكون عن  9
 يسيما.إبندون

مث نصوص القراءة يف هذا الكتماب ه  مخسة نصوص، ييين يف الوحدة األوىل نصي تقع 
يف الدرس األّول والدرس الثماين. ويف الوحدة الثمانية ثالثة نصوص وه  تقع يف كّل الدرس. كّل 
 .الدرس يزيد املؤلف الكتماب التمرينما  املتنوعة ليفهم التالعيذ عن املمادة أو نصوص الدروس أم ال

 وفيمما يل  املمادة الرتاكيب النحو يف كل الدروس :
 (7. 4)اجلدول 

 الرتاكيب النحو

 الرتاكيب الدروس الوحدة الرقم
1 

 األوىل
 األرقمام األّول

 اسم اإلشمارة + ضمري املنفصل الثماين 2
 منط اجلملة "أريد أن أكون..." الثمالث 3
4 

 الثمانية
 اسم اإلشمارة + اسم املفرد الرابع

 فيل املضمارع + اسم الضمري اخلماعس 5
 اسم اإلشمارة + اسم اليلم السمادس 6
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 قرار وزير الدينية اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  .ب

ي ذكر أّن الغرض عن تيليم اللغة اليربية يف عدرسة  ,2019 يف قرار وزير الدينية
ولزَيدة الوع   ,ًيماحتداًث وكتماب ,االبتدائية هو تطوير القدرة على التواصل ابللغة اليربية

طوير فهم اليالقما  ولت ,أبمهية اللغة اليربية كلغة أجنبية لتكون األداة الرئيسية للتيلم
يغط  نطماق عواد اللغة اليربية و  9آلفماق الثقمافية.املتبمادلة بي اللغة والثقمافة وتوسيع ا

سرة, يف عن الينوان, املهنة, أعل , أفراد األ للفصل الرابع ابملدرسة االبتدائية املواضيع
 البيت, و أحّب إندونيسيما.

للغة ملواد ا 2019 يف قرار وزير الدينيةأّعما الكفماء  الرئيسية والكفماء  األسماسية 
 ابملدرسة اإلبتدائية ه  :اليربية للفصل الرابع 

 الوحدة األوىل
 

Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 
Kompetensi Inti 2 

(Sikap Sosial) 
Kompetensi Inti 1 

(Sikap Spiritual) 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam Bahasa yang 

jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah, 

dan tempat 

bermain 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman 

guru, dan tetangga 

nya 

1. Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai agama 

yang dianutnya 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
4.1 

Mendemonstrasikan 

3.1 Memahami 

fungsi sosial dan 

2.1 Menjalankan 

sikap peduli dalam 

1.1 Menerima bahwa 

kemampuan 

                                                           
9Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019, hal. 26-27 
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tindak tutur memberi 

dan meminta 

informasi tentang 

alamat seseorang 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 الينوان
dengan melibatkan 

tindak tutur 

memberi dan 

meminta informasi 

tentang alamat 

seseorang 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

berbahasa 

merupakan anugerah 

Allah Swt. 

4.2 Menyajikan hasil 

analisis bunyi, kata 

dan makna dari teks 

sangat terkait tema : 

 الينوان
secara lisan dan 

tulisan 

3.2 Menganalisis 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 الينوان
dengan 

memperhatikan 

strukrur 

  30-1األرقمام 

2.2 Menjalankan 

sikap jujur dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

1.2 Mengamalkan 

kemampuan 

berbahasa untuk hal-

hal yang baik 

sebagai wujud 

syukur atas anugerah 

Allah swt. 

4.3 

Mendemonstrasikan 

tindak tutur memberi 

dan meminta 

informasi sangat 

sederhana terkait 

dengan profesi 

3.3 Memahami 

fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 املهنة
yang melibatkan 

tindak tutur 

memberi dan 

meminta informasi 

sangat sederhana 

terkait profesi 

2.3 Menjalankan 

sikap santun dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial, sekitar 

rumah dan sekolah 

1.3 Meyakini bahwa 

bahasa Arab 

merupakan bahasa 

pengantar 

memahami ajaran 

islam 

4.4 Menyajikan hasil 

analisis bunyi, kata 

3.4 Menganalisis 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

2.4 Menjalankan 

sikap disiplin dalam 

berkomunikasi 

1.4 Menghargai 

bahwa bahasa Arab 

adalah bahasa yang 
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dan makna sederhana 

terkait tema : 

 املهنة
Secara lisan dan 

tulisan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 املهنة
dengan 

memperhatikan 

struktur 

 –اسم اإلشمارة 
 الضمري املنفصل

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

digunakan oleh 

ulama terdahulu 

4.5 

Mendemonstrasikan 

tindak tutur 

mengungkapkan 

harapan secara lisan 

3.5 Memahami 

fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 أعل 
yang melibatkan 

tindak tutur 

mengungkapkan 

harapan 

2.5 Menjalankan 

sikap tanggung 

jawab dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial, sekitar 

rumah dan sekolah 

1.5 Menyadari 

bahwa bahasa Arab 

merupakan anugerah 

Allah sebagai alat 

komunikasi  

4.6 Menyajikan hasil 

analisis bunyi, kata 

dan makna dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 أعل 

3.6 Menganalisis 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 أعل 

2.6 Menjalankan 

sikap tanggung 

jawab dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

keberadaannya 

1.6 Menghayati 

bahasa Arab sebagai 

anugerah Allah 

untuk mengkaji 

khazanah keislaman 
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 الوحدة الثانية
Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 
Kompetensi Inti 2 

(Sikap Sosial) 
Kompetensi Inti 1 

(Sikap Spiritual) 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam Bahasa yang 

jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, mahluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di sekolah, 

dan tempat 

bermain 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman 

guru, dan tetangga 

nya 

1. Menerima, 

menjalankan, dan 

menghargai agama 

yang dianutnya 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

4.7 

Mendemonstrasikan 

tindak tutur memberi 

dan meminta 

informasi tentang 

anggota keluarga 

3.7 Memahami 

fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 أفراد األسرة
dengan melibatkan 

tindak tutur 

memberi dan 

meminta informasi 

tentang anggota 

keluarga 

2.7 Menjalankan 

sikap peduli dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

1.7 Menerima bahwa 

kemampuan 

berbahasa 

merupakan anugerah 

Allah Swt. 

4.8 Menyajikan hasil 

analisis bunyi, kata 

dan makna dari teks 

sangat terkait tema : 

 راد األسرةأف
secara lisan dan 

tulisan 

3.8 Menganalisis 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 أفراد األسرة

2.8 Menjalankan 

sikap jujur dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

1.8 Mengamalkan 

kemampuan 

berbahasa untuk hal-

hal yang baik 

sebagai wujud 

syukur atas anugerah 

Allah swt. 
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dengan 

memperhatikan 

strukrur 

 –اسم اإلشمارة 
 االسم املفرد

4.9 

Mendemonstrasikan 

tindak tutur memberi 

dan meminta 

informasi  terkait 

aktifitas di rumah 

secara lisan 

3.9 Memahami 

fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 يف البيت
yang melibatkan 

tindak tutur 

memberi dan 

meminta informasi 

tentang aktifitas di 

rumah 

2.9 Menjalankan 

sikap santun dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial, sekitar 

rumah dan sekolah 

1.9 Meyakini bahwa 

bahasa Arab 

merupakan bahasa 

pengantar 

memahami ajaran 

islam 

4.10 Menyajikan hasil 

analisis bunyi, kata 

dan makna sederhana 

terkait tema : 

 يف البيت
Secara lisan dan 

tulisan 

3.10 Menganalisis 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 يف البيت
Secara lisan dan 

tulisan dengan 

memperhatikan 

struktur 

 –اسم اإلشمارة 
 سم املفرداال

2.10 Menjalankan 

sikap disiplin dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

1.10 Menghargai 

bahwa bahasa Arab 

adalah bahasa yang 

digunakan oleh 

ulama terdahulu 

4.11 

Mendemonstrasikan 

tindak tutur 

mengekspresikan rasa 

cinta pada agama dan 

negara secara lisan 

3.11 Memahami 

fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

2.11 Menjalankan 

sikap percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

1.11 Menyadari 

bahwa bahasa Arab 

merupakan anugerah 

Allah sebagai alat 

komunikasi  
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sangat sederhana 

terkait tema : 

 أحّب إندونيسيما
yang melibatkan 

tindak tutur 

mengekspresikan 

rasa cinta pada 

agama dan negara 

sosial, sekitar 

rumah dan sekolah 

4.6 Menyajikan hasil 

analisis bunyi, kata 

dan makna dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 أحّب إندونيسيما
Secara lisan dan 

tulisan 

3.6 Menganalisis 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan 

makna) dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

 حّب إندونيسيماأ
Dengan 

memperhatikan 

struktur 

 –اسم اإلشمارة 
 اليلم االسم

2.6 Menjalankan 

sikap tanggung 

jawab dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

keberadaannya 

1.6 Menghayati 

bahasa Arab sebagai 

anugerah Allah 

untuk mengkaji 

khazanah keislaman 

 

وزارة الشؤون الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  ل عالءعة احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل .ج
 2019الدينية عع قرار وزير الدينية 

عن حيث عالءعة احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  
توجد عنماصر اليت جتب عراعتهما  2019لوزارة الشؤون الدينية عع قرار وزير الدينية 

 ليحّلله، وه  :
 املييمار الكفماءة اخلرجييعالءعة عع  .1

لينصر عالءعة عع املييمار الكفماءة اخلرجيي يوجد عيمايري الذي سي حّلل، 
 ييين :
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 عالءعة جممال السلوك (أ

الوصف : يوّجه كتماب الدراس  التالعيذ إىل أن ييكسوا عوقف  اإلميمان 
والتقوى أىل هللا سبحمانه وتيماىل، والشخصية، والصدق والرعماية، 
واملسؤول، وعتيّلم احلقيق  طوال احلماية، والصحة اجلسمية والروحية 

 حسب منو الطفل. 
 (8. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
جممال  عالءعة
 السلوك

يتضمن كل  عنماسب
درس يف كتماب 
اللغة اليربية 
لفصل الرابع 

ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
عيمايري عالءعة 

 جممال السلوك.

3 

يصنف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة 
ضمن تماب يتالشؤون الدينية عنماسبما جملمال السلوك ألن كل درس يف الك

امليمايري اليت تذكر. على سبيل املثمال ، احلوار يف الدرس األول يبدأ 
 ابلتحيما  "السالم عليكم" ويسأل  بكيف حمال.
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 عالءعة جممال امليريف (ب

الوصف : حيتوي كتماب الدراس  على عيرفة واقيية وعفماهيمية وإجرائية وعما 
ما والفن يتيلق ابليلوم والتكنولوجيوراء امليرفية على املستوى األسماس  فيمما 

 والثقمافة.
 (9. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
عالءعة جممال 

 امليريف
يتضمن كل  عنماسب

درس يف كتماب 
اللغة اليربية 

3 
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لفصل الرابع 
ابملدرسة 

اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية 
عيمايري عالءعة 

 جممال امليريف
 

املواد يف كتماب اللغة اليربية لفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية يف شكل امليرفة الواقيية ، أي املواد يف شكل حقمائق عثل 
األرقمام واملهنة وأفراد األسرة واألعماكن التمارخيية. يف شكل امليرفة املفهماعية، 

يل، وصفة(. يف شكل اي املواد أجزاء اجلملة )كلمة االسم، كلمة الف
 امليرفة إجرائية، اي ترجم املفردا  بنماء على حتليل الصورة. 

 عالءعة جممال املهمارة (ج

الوصف : يوّجه كتماب الدراس  التالعيذ إىل اكتسماب عهمارا  التفكري 
والتصرف: إبداعية ، إنتماج  ، نقدية ، عستقلة ، تيماونية ، وتواصلية وفًقما 

 ملرحلة منو الطفل.
 (10 .4)اجلدول 

 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

عالءعة جممال 
 املهمارة

املواد يف كتماب  عنماسب
اللغة اليربية 
للفصل الرابع 

3 
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ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
 يوّجه التالعيذ إىل
عهمارا  التفكري 

 والتمثيل.
 

 تكّون املواد املوجودة يف هذا الكتماب يف شكل حوار الذي يطلب
عن التالعيذ أن يكونوا عتصلي وعستقلي ويتيماونون عع التالعيذ اآلخرين. 
اّعما مليمايري اإلبداعية توجد يف الدرس الثمالث عن "أعل " وه  خطة 

 املستقبل، على سبيل املثمال :
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ومليمايري اإلنتماج  هنماك نوعمان، ييين إنتماج  الشفوية وإنتماج  
ة يف عهمارة اإلستمماع وعهمارة الكالم، اّعما الكتمابية. توجد إنتماج  الشفوي

 إنتماج  الكتمابية توجد يف عهمارة القراءة وعهمارة الكتمابة. 
 عالءعة عع الكفماءة الرئيسية  .2

 لينصر عالءعة عع الكفماءة الرئيسية توجد عيمايري الذي سي حّلل، ييين :
 عالءعة عع كفماءة السلوك الروح  (أ

ام التالعيذ لقبول ومممارسة واحرت الوصف : يوّجه املواد يف كتماب الدراس  
 تيماليم دينه.

 (11. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

عالءعة عع  
كفماءة السلوك 

 الروح 

املواد يف كتماب  عنماسب
اللغة اليربية 
للفصل الرابع 

ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
يوّجه التالعيذ 
لقبول ومممارسة 

تيماليم واحرتام 
 دينه.

3 
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يصنف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية عنماسبما لكفماءة السلوك الروح  ألّن املواد يف هذا الكتماب 
خماصة يف نص احلوار توجه التالعيذ لبدء احلوار بقول "السالم عليكم" 

عل هذه املمادة أن ميمار وقول الكلمة الطيبة لكل حمادثة اّلذي خيتب.  س ُي 
التالعيذ لقبول ومممارسة واحرتام تيماليم دينه. املثمال لنص احلوار يوجد يف 

 الدرس الرابع ييين :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابإلضمافة إىل النص أعاله، فإن نص احلوار يف كل درس عهجز 
 مبواد كفماءة السلوك الروح  ايضما.

 عالءعة عع كفماءة السلوك اإلجتمماع   (ب

يوّجه كتماب الدراس  التالعيذ لسلوك الصدق، الوصف : 
واإلنضبماط، واملسؤول، واملهذب، والرعماية، وواثق يف التفماعل عع اليمائلة 

 واألسماتيذ واألصدقماء واجلريان.
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 (12. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

عالءعة عع كفماءة 
السلوك 

 اإلجتمماع 

املواد يف كتماب  عنماسب
 اللغة اليربية
للفصل الرابع 

ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
يوّجه التالعيذ 
لسلوك الصدق، 

واإلنضبماط، 
واملسؤول، 
واملهذب، 

 والرعماية، وواثق يف
التفماعل عع 
اليمائلة واألسماتيذ 

واألصدقماء 
 واجلريان.

3 

 
يصنف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة 

ون الدينية عنماسبما لسلوك الصدق، واإلنضبماط، واملسؤول، واملهذب، الشؤ 
والرعماية، والواثق يف التفماعل عع اليمائلة واألسماتيذ واألصدقماء واجلريان. 
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املمادة اليت توجيه التالعيذ لسلوك املهذب والرعماية توجد يف نصص احلوار 
وجد ول تيف الدرس األول عن السؤال بكيف حمال. مثّ املمادة لسلوك املسؤ 

يف الدرس الثماين، والدرس الثمالث، والدرس السمادس. اّعما لسلوك الواثق 
توجد يف تدريب تبمادل السؤال واجلواب عع زعيل يف نشماط الثمالث عن  

 كل درس.
 عالءعة عع كفماءة امليريف  (ج

الوصف : يوّجه كتماب الدراس  التالعيذ ليفهم عيرفة الواقيية عن خالل 
ى اسماس الفضول عن نفسه، وعن خملوقما  املالحظة وطرح األسئلة عل

 هللا وأنشطتهما، واألشيماء اليت جيدهما يف البيت، واملدرسة، واملليب.
 

 (13. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

عالءعة عع  
 كفماءة امليريف

يوّجه املواد يف   عنماسب
كتماب اللغة 
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
التالعيذ ليفهم 
عيرفة الواقيية عن 
خالل املالحظة 
 وطرح األسئلة.

3 
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املواد يف كتماب اللغة اليربية لفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية يف شكل امليرفة الواقيية اليت تكون أن تفهم عن خالل 

األول عن الينوان، والفضول املالحظة وطرح األسئلة كماألرقمام يف الدرس 
عن نفسه يف الدرس الثمالث عن أعل ، واملالحظة وطرح األسئلة عن 
خملوقما  هللا وأنشطتهما يف الدرس الثماين عن املهنة، يف الدرس الرابع عن 
أفراد األسرة، يف الدرس اخلماعس عن "يف البيت"، يف الدرس السمادس عن 

يماء اليت جيدهما يف البيت، "أحّب إندونيسيما". اّعما املالحظة عن األش
 واملدرسة، واملليب توجد يف كل درس.

 عالءعة عع كفماءة املهمارة (د

الوصف : ي وّجه كتماب الدراس  التالعيذ ليفهم ويطبق املهمارا  اللغوية  
 كمهمارة  اإلستمماع، وعهمارة القراءة، وعهمارة الكالم، وعهمارة الكتمابة.

 
 (14. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
عالءعة عع  
 كفماءة املهمارة

تقدم كتماب اللغة  عنماسب
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
املواد حتتوى 
ابمليرفة على 

3 
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عهمارا  اللغوية 
 وتطبيقهما.

 
حيتوى هذا الكتماب ابمليرفة على عهمارا  اللغوية وه  عهمارة  

، وعهمارة الكالم يف 2القراءة يف نشماط ، وعهمارة 1اإلستمماع يف نشماط 
يف كل درس. هت جز املواد  4، مث عهمارة الكتمابة يف نشماط 3نشماط 

 ابلتدريبما  ليفهم التالعيذ عن املمادة أم ال.
 عالءعة عع كفماءة األسماسية .3

 لينصر عالءعة عع الكفماءة األسماسية توجد عيمايري الذي سي حّلل، ييين :
 املتنوعةاليالقة بي الكفماءا   (أ

نماَسب كتماب الدراس  ابلكفماءا  اليت ت ذكر يف قرار وزير تالوصف : 
  ي ستخدم اليوم و تلك الكفماءا  تتصل ببيضهما بيض.يتالدينية ال

 
 (15. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
اليالقة بي 

الكفماءا  
 املتنوعة

توجد املمادة يف   جزئ  عنماسبة
كتماب اللغة 
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
 اإلبتدائية  لوزارة
الشؤون الدينية 
اليت غري عنماسب 

2 
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عع كفماءة 
األسماسية اليت 
ت ذكر يف قرار 
وزير الدينية 

2019 
  

كفماءة األسماسية يف قرار بنماسب ال تاملمادة ا وجد  البماحثة أنّ 
يين عن "يف البيت"، ي الدرس اخلماعسوزير الدينية. توجد تلك املمادة يف 

يف املمادة الرتكيب. الكفماءة األسماسية اليت تذكر يف قرار وزير الدينية ه  
اإلسم املفرد"، إّعما املمادة اليت توجد يف هذا -فهم منط اجلملة "اسم اإلشمارة

 الكتماب ه  "فيل املضمارع + اسم الضمري".
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 10املكتوب يف الكتماب :
 . عماذا تيمل/تيملي؟1املثمال : 

 أغسل األطبماق.. 2
ّعما  أ "فيل املضمارع + اسم الضمري".يوّجه هذا السؤال عن املمادة الرتكيب 

 كفماءة األسماسية اليت تذكر يف قرار وزير الدينية ه  :
KD 3.10 Menganalisis unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 

dari teks sangat sederhana terkait tema :يف البيت secara lisan dan 

tulisan dengan memperhatikan struktur 
 اسم اإلشمارة – االسم املفرد11

 عالءعة املواد عع املوضوع (ب
 الوصف : ي قّدم كتماب الدراس  املواد اليت تنماسب ابملوضوع املذكور فيه.

 (16. 4)اجلدول 
 الدرجة  حجة التقييم احلمالة الينصر

عع عالءعة املواد 
 املوضوع

املواد املقدعة  يف   عنماسب
كتماب اللغة 
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 

تنماسب 
ابملوضوع املذكور 

 فيه.

3 

                                                           
10Jauhar Ali, Buku Siswa Bahasa Arab Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta : KEMENAG, 2020), 

hal. 68 
11KMA Nomor 183 Tahun 2019, hal. 165 
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ة املواد يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزار 

ن على هذا الكتماب يتكو الشؤون الدينية تنماسب ابملوضوع املذكور فيه. 
ستة األبواب، وكل درس بداء عن نص احلوار، نص القراءة، املفردا ، 

 والتدريبما  تنماسب ابملوضوع.
 التقييم .4

 لينصر التقييم يوجد عيمايري الذي سي حّلل، ييين :
 توافر أداة التقييم ملهمارة اإلستمماع (أ

لقدرة عن ا الوصف :  وّفر كتماب الدراس  اداة التقييم اليت تستطيع قيماس
 عهمارة اإلستمماع التالعيذ.

 
 (17. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
م توافر أداة التقيي
 ملهمارة اإلستمماع

وّفر كتماب اللغة  عنماسب
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
 اإلبتدائية  لوزارة
الشؤون الدينية 
 أداة التقييم اليت
تستطيع قيماس 
القدرة عن عهمارة 

3 
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اإلستمماع 
 التالعيذ

 
املواد عن عهمارة اإلستمماع يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع 

الذي يتكّون  1ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية توجد يف نشماط 
على اربع تدريبما . اّعما أداة التقييم ملهمارة اإلستمماع توجد يف تدريب 

 املتحدث. الصورة اليت ي ذَكرالرابع، وه  يستمع تسجيل الصو  مث خيرت 
 توافر أداة التقييم ملهمارة الكالم  (ب

الوصف :  وّفر كتماب الدراس  اداة التقييم اليت تستطيع قيماس القدرة عن 
 عهمارة الكالم التالعيذ.

 (18. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

توافر أداة 
التقييم ملهمارة 

 الكالم

وّفر كتماب اللغة  عنماسب
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
 أداة التقييم اليت
تستطيع قيماس 
القدرة عن عهمارة 
 الكالم التالعيذ

3 
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املواد عن عهمارة الكالم يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع 
 الذي يتكون 3ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية توجد يف نشماط 

على ثالث تدريبما . اّعما أداة التقييم ملهمارة الكالم توجد يف تدريب األّول 
عن استمع وأعد اجلملة، ويف تدريب الثماين عن تبمادل السؤال واجلواب 
عع زعيل يف وحدة األوىل. مث يف تدريب األّول عن تبمادل السؤال واجلواب 

 عع زعيل يف وحدة الثمانية.

 راءةتوافر أداة التقييم ملهمارة الق (ج

الوصف :  وّفر كتماب الدراس  اداة التقييم اليت تستطيع قيماس القدرة عن 
 عهمارة القراءة التالعيذ.

 (19. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

توافر أداة 
التقييم ملهمارة 

 القراءة

وّفر كتماب اللغة  عنماسب
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 

الدينية  الشؤون
 أداة التقييم اليت
تستطيع قيماس 
القدرة عن عهمارة 
 القراءة التالعيذ

3 
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املواد عن عهمارة القراءة يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع 
الذي يتكّون  2ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية توجد يف نشماط 

لثماين عن يف تدريب ا على تدريَبي. اّعما أداة التقييم ملهمارة القراءة توجد
 األسئلة عن النص.

 توافر أداة التقييم ملهمارة الكتمابة (د

الوصف :  وّفر كتماب الدراس  اداة التقييم اليت تستطيع قيماس القدرة عن 
 عهمارة الكتمابة التالعيذ.

 (20. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

توافر أداة 
التقييم ملهمارة 

 الكتمابة

 كتماب اللغةوّفر   عنماسب
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
 أداة التقييم اليت
تستطيع قيماس 
القدرة عن عهمارة 
 الكتمابة التالعيذ

3 

 
املواد عن عهمارة الكتمابة يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع 

الذي يتكون  4ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية توجد يف نشماط 
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على ثالث تدريبما . اّعما أداة التقييم توجد يف كل تدريب، ييين ترتيب 
 احلروف، وترتيب الكلمما ، واكمل اجلملة.

ة طمابقة الكتماب عع قرار  وزير الدينيمث حلسماب النسبة املئوية مل
  ابستخدام الصيغة التمالية: 2019

 
𝑀 =

∑𝑋

𝑁
× 100% 

Ket : 

M     : Presentase 

∑X : Jumlah skor 

N : Jumlah skor maksimal 
 الءعة احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسةأّعما مل

 : 2019وزير الدينية اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية عع قرار 

𝑀 =
38

39
× 100% 

   = 97% 

وزارة صالحية احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لاملبحث الثاين :
 الشؤون الدينية

عن حيث صالحية احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة 
 صر اليت جتب عراعتهما ليحّلله، وه  :الشؤون الدينية توجد عنما

 عالءعة املواد عع كفماءة الرائيسية وكفماءة األسماسية .أ

 اكتممال املواد (أ

الوصف : حتتوي املواد يف الكتماب الدراس  على األقل على مجيع جوانب  
 كفماءة الرئيسية وكفماءة األسماسية اليت تذكر يف املنهج الدراسية.
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 (21. 4)اجلدول 
 الدرجة التقييمحجة  احلمالة الينصر

توجد املواد عن  عنماسب اكتممال املواد
الرتكيب يف كتماب 
ل اللغة اليربية للفص

الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية لوزارة 
 الشؤون الدينية اليت
غري عنماسب عع  
كفماءة األسماسية 

 املذكور

3 

وزارة الشؤون الدينية ت رّتب لاملواد اليت تقدم يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية 
. ولكن توجد املمادة عن الرتكيب اليت غري عنماسب عع كفماءة األسماسية 2019بقرار وزير الدينية 

املذكور. توجد املمادة يف الدرس اخلماعس ييين تذكر املمادة يف كفماءة األسماسية ه  فهم منط اجلملة 
 هذا الكتماب ه  "فيل املضمارع + اسم اإلسم املفرد"، إّعما املمادة اليت توجد يف-"اسم اإلشمارة

 الضمري".

 

 

 اتسماع املواد  (ب

الوصف : عرض املفماهيم والتيماريف واملبمادئ واإلجراءا  واألعثال  والتقييمما  الواردة يف الكتماب 
 الدراس  وفقما لالحتيماجما  املواد الرئيسية اليت تدعم حتقيق كفماءة الرئيسية وكفماءة األسماسية.
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 (22. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

تيكس املواد يف    عنماسب اتسماع املواد
كتماب اللغة اليربية 
للفصل الرابع 
ابملدرسة اإلبتدائية 
لوزارة الشؤون 
الدينية الوصف 
الذي يدعم حتقيق  
كفماءة الرئيسية 
 وكفماءة األسماسية.

3 

ؤون الدينية الوصف اإلبتدائية لوزارة الشتيكس املواد يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة 
الذي يدعم حتقيق كفماءة األسماسية )اإلستمماع، القراءة، الكالم، والكتمابة(. ولكن ملهمارة اإلستمماع 
يف كل درس عن تدريب األّول، توجد نص احلوار ابألعر أنظر واستمع وأعد. يستطيع هذا األعر 

 وعهمارة الكالم.أن يسبب تفسريا  عتيددة بي عهمارة اإلستمماع 
 
 

 عمق املواد  (ج

الوصف : تيطى املواد تتمة الدرس عنماسبما ابملرحلة الرتبوية والكفماءة الرئيسية والكفماءة األسماسية. 
درجة صيوبة املفهوم عنماسبة بتطور التالعيذ وبكفمائهم يف فهم وتطبيق واهتممام ابلرتكيب اللغوي 

 استخداعهما.والينصر الثقمايف املنماسبمان ابليالقة امليينة يف 
 (23. 4)اجلدول 
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 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
توجد بيض  اقل عنماسبة عمق املواد

األخطماء الكتمابية 
 والرتاكيب النحوية

2 

 
توجد يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية بيض األخطماء 

ب نص القراءة عن الدرس الثماىن يف الكلمة "حّسمان" جيب ان يكتالكتمابية، عنهما خطماء الكتمابية يف 
"حسن"، وخطماء الكتمابية يف نص احلوار عن الدرس الثمالث يف الكلمة "فمارد" جيب ان يكتب 
"فريد"، مث بيض األخطماء يف نص احلوار ونص القراءة عن الدرس السمادس يف الكلمة "جماوا" 

نحوية توجد يف نص احلوار عن الدرس السمادس، جيب ان يكتب "جماوى". اّعما خطماء تركيب ال
 ييين :
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 Pantai)يف َجماَوا الو ْسَطى، َوَشِطئ  الَبْحِر ك واَت  (Candi Borobudur)يف اجلملة "َهْيَكل  ب ور وب ود ور 

Kuta)   لمة ". يف الكلمة "َوَغرْيَِهما" جييب ان يكتب "َوَغرْي َهما" ألنّه عطماف عن الكَوَغرْيَِهمايف ابىل
  "َهْيَكل  ب ور وب ود ور". 
 دقة املواد  .ب

 دقة املفماهيم والتيماريف (أ

الوصف : يتقدم كتماب الدراس  املفماهيم والتيماريف بشكل عنماسب لدعم حتقيق الكفماءة الرئيسية 
 والكفماءة األسماسية.

 (24. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

دقة املفماهيم 
 والتيماريف

غري 
 عنماسب

كتماب اللغة اليربية 
للفصل الرابع 
ابملدرسة اإلبتدائية 
لوزارة الشؤون 
الدينية الخيدم املواد 
عن املفماهيم 

 والتيماريف

1 

 
لدينية غري عنماسب ايصنف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون 

ألّن هذا الكتماب الخيدم املواد عن املفماهيم والتيماريف. تسليم املواد يف هذا الكتماب أكثر إىل 
إعطماء األعثلة واملممارسة. على سبيل املثمال، تسليم املواد الرتاكيب يف كل درس األعثلة والسؤال 

 التدريبما .
 دقة املبداء  (ب
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 لتالعيذ.راس  تتقدم بدقة حىت ال تسبب تفسريا  عتيددة لالوصف : املبمادئ املقدعة يف كتماب الد
 (25. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
عنماسب  دقة املبداء

 جدا
تتقدم كتماب اللغة 
ع اليربية للفصل الراب

ابملدرسة اإلبتدائية  
لوزارة الشؤون 
الدينية خرائط 
املفماهيم الذي ييمل 
لي حيط طريق املواد 

 ستمم دراستهالذي 

4 

 
يف كل أّول درس عن كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية 

ملفردا   1ي قَدم خرائط املفماهيم الذي ييمل لي حيط طريق املواد الذي ستمم دراسته ييين نشماط 
ملهمارة  4م وتركيب، ونشماط ملهمارة الكال 3ملهمارة القراءة، نشماط  2وعهمارة اإلستمماع، نشماط 

 الكتمابة. 
 دقة االجراء (ج

 الوصف : يتقدم كتماب الدراس  املواد الدراسية تنماسب ابالجراء إعطماء املواد املستخدم.
 (26. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
عنماسب  دقة االجراء

 جدا
  املواد اليت تتقدم يف
 كتماب اللغة اليربية

4 
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للفصل الرابع 
ة  ابملدرسة اإلبتدائي

لوزارة الشؤون 
الدينية تنماسب 
ابالجراء إعطماء 
 املواد املستخدم.

 
اء تنماسب املواد يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية ابالجر 

ستمماع احلوار، مث ملفردا  وعهمارة اإلستمماع يبداء اب 1إعطماء املواد املستخدم كماملواد يف نشماط 
 2إعطماء املفردا ، مث تدريبما  عن املفردا ، مث استمماع النص يف تسجيل الصو . يف نشماط 

ملهمارة الكالم وتركيب يبداء ابييماد  3ملهمارة القراءة يبداء بفهم النص مث حتليل النص. يف نشماط 
ملهمارة الكتمابة  4ماط  نشاجلملة يف سؤال مث تبمادل السؤال واجلواب عع زعيل مث تدريب للرتكيب. ويف

 يبداء بتحيل الكلمة مث ترتيب احلروف مث ترتيب الكلمما .
 دقة األعثلة والصور والرسوم التوضيحية (د

الوصف : حيمل كتماب الدراس  األعثلة والصور والرسوم التوضيحية اليت تتوافق عع الواقع وعثري 
 الدراسة.اإلهتممام حبيث متكن أن تثري اهتممام التالعيذ ابملزيد عن 

 (27. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر

دقة األعثلة 
والصور 
والرسوم 

 التوضيحية

اقل 
 عنماسبة

الصور والرسوم 
التوضيحية يف  
كتماب اللغة اليربية 
للفصل الرابع 

2 
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  ابملدرسة اإلبتدائية
لوزارة الشؤون 
 الدينية غري عثمابت.

 
زارة الشؤون اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لو الصور والرسوم التوضيحية يف كتماب 

الدينية غري عثمابت، بيضهما رسوم عتحركة وبيضهما صور حقيقية. توجد عثور على عزيد عن 
التفماصيل يف الدرس الثماين عن "املهنة" والدرس الثمالث عن "أعل ". ميكن أن يقلل هذا التنماقض 

 زيد عن الدراسة.عن عستوى اهتممام التالعيذ ابمل
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقة السؤال (ه

الوصف : حتمل عواد يف كتماب الدراس  سؤال التدريبما  امليلقة ابملوضوع اليت تتم عنماقشتهما 
 وتشرح تطبيق املفهوم يف احليماة اليوعية.

 (28. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
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سؤال التدريبما   عنماسب جدا دقة السؤال
اللغة يف كتماب 

اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية  لوزارة 
الشؤون الدينية 
عيلقة ابملوضوع 
ما اليت تتم عنماقشته

وتشرح تطبيق 
املفهوم يف احليماة 

 اليوعية.

4 

 
سؤال التدريبما  يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية 

ثمال، يف يت تتم عنماقشتهما وتشرح تطبيق املفهوم يف احليماة اليوعية. على سبيل املعيلقة ابملوضوع ال
الدرس األّول عن "الينوان" حتمل سؤال التدريبما  امليلقة ابلينوان وتطبيقهما يف احليماة اليوعية. 

 وكذلك يف دروس أخرى.
 عواد دعم التيلم .ج

 عالءعة عع تطور اليلوم والتكنولوجيما (أ

قدعة يف كتماب الدراس  تنماسب عع ظروف احلمالية وتنماسب عع تطور اليلوم الوصف : املواد املت
 والتكنولوجيما.

 (29. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر



  73 
 

عالءعة عع 
تطور اليلوم 

 والتكنوليجيما

عنماسب 
 جدا

املواد يف كتماب 
اللغة اليربية 
للفصل الرابع 
ة  ابملدرسة اإلبتدائي

لوزارة الشؤون 
الدينية تنماسب عع 
ظروف احلمالية 
وتنماسب عع تطور 

اليلوم 
 والتكنولوجيما.

4 

 
يصنف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية عنماسبما جدا ألّن 
املواد يف هذا الكتماب تنماسب عع ظروف احلمالية وتنماسب عع تطور اليلوم والتكنولوجيما. على سبيل 

على شكل تسجيل الصو  الذي يستطيع أن ي وَصل  1ثمال التدريبما  ملهمارة اإلستمماع يف نشماط امل
 عن طريق عسح البماركود املوجود يف الكتماب. 

 مميزا  وأعثلة وعراجع احملدثة  (ب

 الوصف : امليزا  واألعثلة واملراجع يف الكتماب الدراس  ه  أحدث امليزا  واألعثلة واملراجع.
 (30. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
مميزا  وأعثلة 

وعراجع 
 احملدثة

املراجع يف كتماب  عنماسب
ل اللغة اليربية للفص

الرابع ابملدرسة 

3 
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اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية اقل 

 حداثة.
 

لدينية ه  امميزا  وأعثلة يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون 
أحدث امليزا  واألعثلة، كمامليزا  عسح البماركود ملهمارة اإلستمماع. ولكن املراجع يف هذا الكتماب 
اقل حداثة، عراجع اجليد لالستخدام هو املراجع املوجودة يف السنوا  اخلمس املماضية للكتماب 

 الدراس . يوجد املراجع يف هذا الكتماب أكثر عن مخس سنوا  املماضية.
 
 

 
 
 
 
 
 

 عنطق (ج

الوصف : حيمل كتماب الدراس  أوصماف أو أعثلة أو عهمام أو سؤال تنماسب عع املواد ملسماعدة 
  املنطق التالعيذ.
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 (31. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
عنماسب  عنطق

 جدا
أوصماف أو أعثلة أو 
عهمام أو سؤال يف  
كتماب اللغة اليربية 
للفصل الرابع 
ابملدرسة اإلبتدائية 
لوزارة الشؤون 
الدينية تنماسب عع 
املواد ملسماعدة 

 املنطق التالعيذ.

4 

 
يصنف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية عنماسبما جدا ألّن 
املواد يف هذا الكتماب أكثر إىل إعطماء األعثلة واملممارسة حبيث ان يسماعد املنطق التالعيذ. على 

  املثمال عن عهمارة القراءة، السؤال ت تَقدم بيد نص القراءة ليدّرب املنطق التالعيذ.سبيل 
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 حل املشكال  (د

 الوصف : يتقدم كتماب الدراس  املشكلة املصحوبة ابسرتاتيجية ومتمارن حل املشكال .
 (32. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
حل 

 املشكال 
عنماسب 

 جدا
املشكال  يف  

ة اللغة اليربيكتماب 
للفصل الرابع 
ابملدرسة اإلبتدائية 
لوزارة الشؤون 
الدينية املصحوبة 
 ابسرتاتيجية ومتمارن
 حل املشكال .

4 

 
املشكلة يف هذا الكتماب ت يرض يف شكل سؤال التدريبما . كل تدريب يف هذا الكتماب جمهزة 

ملهمارة الكتمابة يوجد  4ط أبعثلة وحل االسرتاتيجية. على سبيل املثمال يف تدريب األول عن نشما
 املثمال وحل االسرتاتيجية قبل السؤال.
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 روابط بي املفماهيم (ه

 الوصف : حتتوي كتماب الدراس  على املواد املرتابطة عن املمادة إىل األخرى.
 (33. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
روابط بي 

 املفماهيم
عنماسب 

 جدا
للغة ااملواد يف كتماب 

بع اليربية للفصل الرا
ابملدرسة اإلبتدائية 
لوزارة الشؤون 
الدينية ترتبط 

 بيضهما البيض.

4 
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كل عوضوع يف هذا الكتماب يرتبط بيضهما البيض، املواد يف الدرس األول ترتبط ابملواد يف الدرس 
بط بي املفماهيم رواالثماين، املواد ف الدرس الثماين ترتبط ابملواد يف الدرس الثمالث، وعما إىل ذالك. 

 يف هذا الكتماب متكن أن تثري اهتممام التالعيذ ابملزيد عن الدراسة.
 تواصل (و

الوصف : حتمل املواد يف كتماب الدراس  األعثلة أو التدريب اليت ت سَتخدم لتتواصل الفكرة سواء 
 يف الكتمابية أو الشفهية، لتوضيح املشكلة قيد الدراسية.

 (34. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم لةاحلما الينصر
عنماسب  تواصل 

 جدا
املواد يف كتماب اللغة 
ع اليربية للفصل الراب

ابملدرسة اإلبتدائية 
لوزارة الشؤون 
الدينية حيمل 
التدريب الذي 
ي ستخدم لتتواصل 

 الفكرة.

4 

 
ستخدم ي   التدريبما  يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية
عن نشماط  2لتتواصل الفكرة سواء يف الكتمابية أو الشفهية. التواصل يف الكتمابية توجد يف تدريب 

يب األسئلة عن النص. اّعما التواصل يف الشفهية توجد يف تدريب  2 ييين  3عن نشماط  2ييين جي 
 تبمادل السؤال واجلواب عع زعيل.

 تطبيق (ز
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ماهيم صماف أو أعثلة أو سؤال اليت توضح عن تطبيق املفالوصف : حتمل املواد يف كتماب الدراس  أو 
 يف احليماة اليوعية.

 
 (35. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
توضح املواد يف   عنماسب جدا تطبيق

 كتماب اللغة اليربية
للفصل الرابع 
 ابملدرسة اإلبتدائية
لوزارة الشؤون 
 الدينية عن تطبيق
املفماهيم يف احليماة 

 اليوعية.

4 

 
توضح املواد يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية عن 
 تطبيق املفماهيم يف احليماة اليوعية. املواد يف هذا الكتماب اليت متكن ان تطبق يف احليماة اليوعية عنهما

 .ل واجلواب عع زعيلنص احلوار يف كل درس وتدريب ملهمارة الكالم عن تبمادل السؤا
 

 جماذبية املواد  (ح

الوصف : حتمل املواد يف كتماب الدراس  األعثلة والصور والرسوم التوضيحية والسؤال املثري اليت 
 متكن أن تثري اهتممام التالعيذ ابملزيد عن الدراسة.
 (36. 4)اجلدول 
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 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
  يفالرسوم والصور  عنماسب جماذبية املواد

كتماب اللغة 
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية 
اقل جماذبية حبيث 
تثري اهتممام 
 التالعيذ ابملزيد عن

 الدراسة.

3 

 
ت قَيم الرسوم والصور يف هذا الكتماب اقل جماذبية ألّن غري عثمابت، بيضهما رسوم عتحركة وبيضهما 

لتنماقض عن عستوى اهتممام التالعيذ ابملزيد عن الدراسة. اعما صور حقيقية. ميكن أن يقلل هذا ا
ألعثلة والسؤال يف هذا الكتماب ت قَيم جماذبية حبيث متكن أن تثري اهتممام التالعيذ ابملزيد عن 

 الدراسة.
 شجع على البحث عن عزيد عن امليلوعما  املتيمقة (ط

 على البحث عن عزيد عنشجع الوصف : حتمل املواد يف كتماب الدراس  التدريبما  الذي 
 امليلوعما  املتيمقة.

 (37. 4)اجلدول 
 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر
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شجع على 
البحث عن 
عزيد عن 

امليلوعما  
 املتيمقة

 

التدريبما  يف   عنماسب جدا
كتماب اللغة 
اليربية للفصل 
الرابع ابملدرسة 
اإلبتدائية لوزارة 
الشؤون الدينية 
شجع على 
البحث عن عزيد 
عن امليلوعما  

 املتيمقة.

4 

 
شجع على التدريبما  يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية 

البحث عن عزيد عن امليلوعما  املتيمقة. ليشجع على البحث عن عزيد عن امليلوعما  املتيمقة، 
 ماعوس.على البحث عينهما يف القتوجد املفردا  اليت مل يكتب يف الكتماب حبيث ليشجع 

 
 

 عواد االثراء (ي

الوصف : تستكمل كتماب الدراس  عواد االثراء الذي هدفهما لييرف عستوى عن االتسماع ميكن 
 دعمه عن خالل وجهما  نظر علمية أخر.

 
 (38. 4)اجلدول 

 الدرجة حجة التقييم احلمالة الينصر



  82 
 

ال عوجودة عواد  غري عنماسبة عواد االثراء
 كتماب  االثراء يف

اللغة اليربية 
للفصل الرابع 
ة ابملدرسة اإلبتدائي

لوزارة الشؤون 
 الدينية.

1 

  
ال توجد عواد االثراء يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية. 

  وس.ر ولكن، يف اخري الكتماب توجد قمائمة املفردا  ييين جمموعة عن املفردا  عن مجيع الد
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  : التمالية الدراس  صالحية احملتوى يف كتماب مث حلسماب النسبة املئوية ملطمابقة

𝑀 =
∑𝑋

𝑁
× 100% 

Ket : 

M    : Presentase 

∑X : Jumlah skor 

N     : Jumlah skor maksimal 

 لدينيةاصالحية احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون ل أّعما
: 

 

𝑀 =
58

72
× 100% 

                                                               = 80% 
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 الفصل اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

بيد أن تبحث البماحثة حبث حتت املوضوع حتليل كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة 
ستنبماطما كمما  األبواب السمابقة فأخذ  البماحثة ااالبتدائية لوزارة الشؤون الدينية بي هذا البحث يف

 يل  :
عالءعة احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون  (1

 2019الدينية عع قرار وزير الدينية 

ع قرار وزير عاّن كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية  لوزارة الشؤون الدينية تالئم 
، وتوجد عمادة واحدة ال تنماسب عع الكفماءاة األسماسية املدرجة يف قرار وزير %97بنسبة  الدينية
 . 2019الدينية 

 صالحية احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون (2
 الدينية

أّن احملتوى يف كتماب اللغة اليربية للفصل الرابع ابملدرسة اإلبتدائية لوزارة الشؤون الدينية صماحل 
ال توجد  هنماك. %80نسبة ب الرابع ابملدرسة اإلبتدائية فصلاليف اللغة اليربية لإلستخدام يف التيلم 

 عواد االثراء يف هذا الكتماب، والرسوم والصور غري عثمابت.
 اإلقرتاحما    .ب

 عما اإلقرتاحما  هلذا الكتماب ه  :أ
عن األفضل إيالء املزيد عن االهتممام إلعداد املمادة يف الكتماب الدراس  حىت ال يكون  (1

 تيمارض بي الكفماءة األسماسية املذكورة واملمادة املقدعة.

ينبغ  ان ينماسق يف عرض الصور والرسوم التوضيحية حبيث متكن أن تثري اهتممام   (2
 لدراسة.التالعيذ ابملزيد عن ا
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ينبغ  توجد عواد االثراء لييرف عستوى عن االتسماع ميكن دعمه عن خالل وجهما   (3
 نظر علمية أخر.

املراجع اقل حداثة، عراجع اجليد لالستخدام هو املراجع املوجودة يف السنوا  اخلمس  (4
 املماضية للكتماب الدراس . 

يمول ينبغ  أن جيب االنتبماه إىل قرار وزير الدينية امل ,ملؤلف الكتماب الدراس  اآلخرين (5
 به حبيث تكون املواد املقدعة يف الكتماب عتوافقة عع قرار وزير الدينية

ة حىت عسبًقما و قرار وزير الدينية املطبق جيب أن يكتشف حمتوَي  الكتمابملدرسي  (6
لم يف الفصل ييتمكن امليلم عن حتديد طريقة التيلم اليت سيتم استخداعهما يف الت

 الدراس 
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Instrumen Analisis Kesesuaian buku ajar dengan KMA 

Judul Buku : Buku Bahasa Arab Terbitan KEMENAG 

Kelas  : IV (Empat) 

Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah 

No. 
Aspek yang 

dianalisis 
Kriteria 

Hasil Analisis 
Tindak Lanjut 

Tidak Sesuai Sesuai Sebagian Sesuai 

1. 
Kesesuaian dengan 

SKL 

a) Kesesuaian 

ranah sikap 

    

Penjelasan : Buku ajar mengarahkan siswa untuk mencerminkan sikap beriman dan bertaqwa 

kepada Allah YME, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati 

sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani sesuai perkembangan anak. 

b) Kesesuaian 

ranah pengetahuan 

    

Penjelasan : Buku ajar berisi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar berkenaan dengan : ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 

c) Kesesuaian 

ranah keterampilan 

    

Penjelasan : Buku ajar mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan berpikir dan 

bertindak : kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. 

2. 
Kesesuaian dengan 

KI 

a) Kesesuaian 

dengan 

kompetensi sikap 

spiritual 

    

Penjelasan : Buku ajar mengarahkan siswa untuk menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama yang dianutnya. 
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b) Kesesuaian 

dengan 

kompetensi sikap 

sosial 

    

Penjelasan : Buku ajar mengarahkan siswa untuk berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

c) Kesesuaian 

dengan 

kompetensi 

pengetahuan 

    

Penjelasan : Buku ajar membantu siswa untuk memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di madrasah, dan tempat 

bermain. 

d) Kesesuaian 

dengan 

kompetensi 

keterampilan 

    

Penjelasan : Buku ajar mengarahkan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan 

keterampilan berbahasa. 

3. 
Kesesuaian dengan 

KD 

a) Keterkaitan 

berbagai 

kompetensi/aspek 

    

Penjelasan : 

b) Kesesuian 

materi dengan 

tema 

    

Penjelasan : 
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4. Penilaian 

a) Ketersediaan 

instrumen 

penilaian maharah 

istima’ 

    

Penjelasan : Buku ajar menyediakan instrumen penilaian yang dapat mengukur sejauh mana 

kemampuan mendengar (istima’) siswa. 

b) Ketersediaan 

instrumen 

penilaian maharah 

kalam 

    

Penjelasan : Buku ajar menyediakan instrumen penilaian yang dapat mengukur sejauh mana 

kemampuan berbicara (kalam) siswa. 

c) Ketersediaan 

instrumen 

penilaian maharah 

qira’ah 

    

Penjelasan : Buku ajar menyediakan instrumen penilaian yang dapat mengukur sejauh mana 

kemampuan membaca (qira’ah) siswa. 

d) Ketersediaan 

instrumen 

penilaian maharah 

kitabah 

    

Penjelasan : Buku ajar menyediakan instrumen penilaian yang dapat mengukur sejauh mana 

kemampuan menulis (kitabah) siswa. 
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Instrumen Kelayakan Isi Buku Ajar 

Judul Buku : Buku Bahasa Arab Terbitan KEMENAG 

Kelas  : IV (Empat) 

Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah 

Panduan Nilai : 

1 2 3 4 

Kurang 

Sekali 
Kurang Baik 

Baik 

Sekali 

 

Sub Komponen Butir 
Nilai 

Alasan Penilaian 
1 2 3 4 

A. Kesesuain Materi dengan KI dan 

KD 

1. Kelengkapan 

materi 

     

Penjelasan : Materi yang disajikan dalam buku ajar minimal memuat semua aspek KI dan KD yang 

telah dirumuskan dalam kurikulum. 

2. Keluasan materi 

     

Penjelasan : Materi mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua KD (mendengar, 

berbicara, membaca, dan menulis). Materi dikembangkan secara proporsional sesuai dengan spiral 

mengembang, yang mencakup kebahasaan dan budaya, sehingga tidak ada tumpang tindih materi, 

baik antarbab maupun antarkelas. 
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3. Kedalaman materi 

     

 Penjelasan : 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 

1. Akurasi konsep dan 

definisi 

     

Penjelasan : Menyajikan konsep dan definisi yang jelas dan tandas untuk mendukung tercapainya KI 

dan KD.  

2. Akurasi Prinsip 

     

Penjelasan : Prinsip-prinsip yang tersaji dalam buku teks disajikan secara akurat sehingga tidak 

menimbulkan multi tafsir bagi siswa. 

3. Akurasi Prosedur 

     

Penjelasan :  

4. Akurasi Contoh, 

Gambar, dan Ilustrasi 
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Penjelasan : Buku teks memuat gambar, foto, sketsa, cerita sejarah, contoh, dan ilustrasi yang sesuai 

kenyataan dan menarik sehingga mampu menimbulkan minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. 

5. Akurasi Soal 

     

 
Penjelasan : Materi dalam buku teks memuat soal-soal latihan yang berkaitan dengan topik yang 

dibicarakan serta menjelaskan penerapan suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Materi Pendukung Pembelajaran 

1. Kesesuaian dengan 

Perkembangan Ilmu 

dan Teknologi 

     

Penjelasan : Materi yang tersaji dalam buku teks sesuai dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan 

perkembangan ilmu teknologi. 

2. Keterkinian Fitur, 

Contoh, dan Rujukan 

     

Penjelasan : Materi yang tersaji dalam buku teks menggambarkan fenomena saat ini. 

3. Penalaran 

     

Penjelasan : Buku teks memuat uraian, contoh, tugas, pertanyaan atau soal latihan yang sesuai 

dengan materi untuk membantu penalaran siswa. 

4. Pemecahan 

Masalah 
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Penjelasan : Buku teks menyajikan suatu permasalahan yang disertai dengan strategi dan latihan 

pemecahan masalah. 

5. Keterkaitan Antar 

Konsep 

     

Penjelasan :  

6. Komunikasi 

     

Penjelasan : Materi dalam buku teks memuat contoh atau latihan yang digunakan untuk 

mengomunikasikan gagasan , baik secara secara tertulis maupun secara lisan, untuk memperjelas 

keadaan atau masalah yang sedang dipelajari atau dihadapi. 

7. Penerapan 

     

Penjelasan : Materi dalam buku teks memuat uraian, contoh, atau soal-soal yang menjelaskan 

penerapan suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Kemenarikan 

Materi 

     

Penjelasan : Materi dalam buku teks memuat uraian, strategi, gambar, foto, sketsa, cerita sejarah, 

contoh, atau soal-soal menarik yang dapat menimbulkan minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. 

9. Mendorong Untuk 

Mencari Informasi 

Lebih Mendalam 
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Penjelasan : Materi dalam buku teks hendaknya memuat tugas-tugas yang mendorong siswa untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut dari berbagai sumber lain 

10. Materi Pengayaan 

 

     

 Penjelasan : Buku teks dilengkapi dengan materi pengayaan yang tujuannya untuk mengetahui 

apakah materi yang sedang dipelajari memiliki tingkat keluasan yang dapat didukung oleh sudut 

pandang ilmu lain. 



  97 
 

 السرية الذاتية

 املعلومات الشخصية -أ

 : زعيمة النزيهة   اإلسم
 17150092:   يدرقم الق
 اليربية اللغة تيليم / والتيليم الرتبية علوم :  قسم / كلية
   1999سبتمب  13 ،جالجماف : دالديال واتري عكمان
 إندونيسية :   اجلنسية

 2017:  الدراسة بداية سنة
 شمارع عسجد التقوى, جيلوفمادنج, عماجنمانج, جالجماف :   الينوان
 nazihahzazaa@gmail.com:   يناإللكرتو  البيد

 املستوى الدراسي -ب

 السنة املستوى الدراس  الرقم
 2011 - 2005 جيلوفمادنج 01املدرسة اإلبتدائية اإلسالعية عيمارف  1
 2014 - 2011 املدرسة املتوسطة اإلسالعية البيمان عماجنمانج 2
 2017 - 2014 املدرسة الثنماوية اإلسالعية احلكوعية عماجنمانج 3

4 
قسم تيليم اللغة اليربية جبماعية عوالان عمالك إبراهيم 

 اإلسالعية احلكوعية عماالنج
 اآلن - 2017

 
 
 
 

mailto:nazihahzazaa@gmail.com

