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 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :

 

 ، الذي بذل جهده ماداي وروحيا لنجاح ابنهاحملبوب فتح الرمحنأيب 

 ، اليت أفاضت حمبتها البنهابوبة نور حبيبةاحمل وأمي

 سالمة يف الدنيا واألخرة ماهللا أن يرمحهما وحفظه جعل

 

 

 هللا أن ينفعنا ويبارك لنا مجيعا ... آمني  جعل
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

. ألبصوارالذوي القلووب و احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة 
سوّيدان ، اللهم صل وسلم علوى سّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد ورق األشجاراللهم صل وسلم على 

سووّيدان حمموود وعلووى ال حمموود بعوودد اللهووم صوول وسوولم علووى  ،حمموود وعلووى ال حمموود بعوودد رموول القفووار
ضووويني واملشوووائد املتقووودمني وأ ووول وأزواجوووه ويرّيتوووه واألئّموووة املاوعلوووى الوووه وأصوووحابه  احلبوووووب والّاموووار، 

 .طاعتك أمجعني

أقوودم شووكري إع هللا عووز وجوول علووى نعمووه الكاوورية والوووفرية حووا ةكنووت يف انتهوواء كتابووة  ووذا 
مللن املدرسللي "اللغللة العربيلة فصللل احللدى عشللر" حتليلل الكتللاب " البحوث اجلووامعي حتوت املوضووو  

نيوول درجووة سوورجاان يف قسوم تعلوويم اللغووة العربيووة ل"  (BSNP)نظللر هيئللة املعللايري الرتبويللة الوطنيللة  وجهلة
لكليوة علووم الرتبيوة والتعلوويم  امعوة مووالان مالووك إبورا يم اإلسوالمية احلكوميووة مواالند. فيسور  أن أقوودم 

 جزيل الشكر وعظيم التقدمي إع من قد ساعد  على كتابة  ذا البحث اجلامعي، و م :

املاجسووتري بوصووفه موودير جامعووة موووالان مالووك إبوورا يم فضوويلة األسووتاي الوودكتور احلوواا عبوود احلووار   .1
 اإلسالمية احلكومية ماالند.

فضوويلة الوودكتور احلووواا أغووو  ميمووون املاجسوووتري بوصووفه عميووود كليووة الرتبيووة والتعلووويم جامعووة مووووالان  .2
 مالك إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالند.

أمحوود مبلووا املاجسووتري بوصووفهما رئيسووة فضوويلة الوودكتورة احلاجووة الوووءة احلسوونة املاجسووتري والوودكتور  .3
وكاتوووس قسوووم تعلووويم اللغوووة العربيوووة جامعوووة مووووالان مالوووك إبووورا يم اإلسوووالمية احلكوميوووة مووواالند علوووى 

 دعمهما الروحي حا يتم إخراا  ذا البخث اجلامعي على  ذه الصورة.
افع والتوجيهوا  ، الذي يفضول ششوراف وتقودمي اإلرشواد النوأغونع فراستيا املاجستري األستاي فضيلة .4

 املفيدة الذي ساعد  يف كتابة  ذا البحث اجلامعي.



 د
 

بصووفيت وصوويلا للمحاضوور الووذي أرشوود  إلكمووال الووتعلم يف  ووذه ، عبوود احلميوود الوودكتور فضوويلة .5
 .اجلامعة اجلامعية

مجيع األساتيذ واألسوتايا   امعوة مووالان مالوك إبورا يم اإلسوالمية احلكوميوة مواالند الوذين ينوورون  .6
 ون بعلومهم وارشاداهتم حا تتم كتابة  ذا البحث اجلامعي.ويروح

 
  

 2021يونيو  28 ماالند،

 صاحس اإلقرار

 

 نوفل وفاء الفائق

 17150103الرقم اجلامعي : 
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  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

ير املشرفتقر   
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 يقدم إع حضرتكم  ذا البحث اجلامعي الذي قدمه الطالس :

 نوفل وفاء الفائق :   االسم

 17150103:  الرقم اجلامعي

 أغونع فراستيا املاجستري:   املشرف

نظلر هيئلة  ملن وجهلةاملدرسي "اللغة العربية فصل احلدى عشلر" حتليل الكتاب :  املوضو 
 (BSNP) الرتبوية الوطنية املعايري

قد نظران وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديال  واإلصالحا  الالزمة ليكون على الشوكل  
( يف قسووم تعلوويم اللغووة العربيووة  S1املطلوووب السووتيفاء شووروط املناقشووة إلةووام الدراسووة واحلصووول علووى درجووة سوورجاان )

الان مالوووووووك إبووووووورا يم اإلسوووووووالمية احلكوميوووووووة مووووووواالند للعوووووووام الدراسوووووووي كليوووووووة علووووووووم الرتبيوووووووة والتعلووووووويم جامعوووووووة موووووووو 
 م.2020/2021

 2021يونيو  20ماالند، 

 املشرف،

 

 أغونع فراستيا املاجستري

19910601201802011147رقم التوظيف :   
 



 و
 

  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية والتعليم

 ومية ماالنججامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلك
 

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 بسم هللا الرمحن الرحيم

قود اسوتكملت كليوة علوووم الرتبيوة والتعلويم  امعوة موووالان مالوك إبورا يم اإلسوالمية احلكوميووة مواالند البحوث اجلووامعي 
 الذي كتبه الباحث :

 نوفل وفاء الفائق:   االسم

 17150103:  الرقم اجلامعي

 أغونع فراستيا املاجستري:   املشرف

نظلر هيئلة  ملن وجهلةاملدرسي "اللغة العربية فصل احلدى عشلر" حتليل الكتاب :  املوضو 
 (BSNP)املعايري الرتبوية الوطنية 

قوود نظوووران وأدخلنوووا فيوووه بعوووض التعوووديال  واإلصووالحا  الالزموووة ليكوووون علوووى الشوووكل املطلووووب السوووتيفاء  
( يف قسووم تعلوويم اللغووة العربيووة كليووة علوووم الرتبيووة S1واحلصووول علووى درجووة سوورجاان )شووروط املناقشووة إلةووام الدراسووة 

م مون فوائق اإلحورتام  2020/2021والتعليم جامعة موالان مالك إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالند للعام الدراسي 
 وجزيل الشكر.

 2021يونيو  20ماالند، 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم،

 

 حلاج أغوس ميمون املاجستري الدكتور ا

197212182000031002رقم التوظيف :   

 



 ز
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

h 

 تقرير جلنة املناقشة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ه :لقد اكتفيت مناقشة  ذا البحث اجلامعي الذي قدم

 نوفل وفاء الفائق:   االسم

 17150103:  الرقم اجلامعي

نظلر هيئلة  ملن وجهلةاملدرسي "اللغة العربية فصل احلدى عشلر" حتليل الكتاب :  املوضو 
  (BSNP)املعايري الرتبوية الوطنية 

لتعلوويم جامعووة ( يف قسووم تعلوويم اللغووة العربيووة كليووة علوووم الرتبيووة واS1وقوورر  اللجنووة بنجاحووه علووى درجووة سوورجاان ) 
 م.2020/2021موالان مالك إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالند للعام الدراسي 

 وتتكون جلنة املناقشة من :

 ).....................(    الدكتورة احلاجة الوءة احلسنة املاجستري .1
 197412052000032001رقم التوظيف : 

 ).....................(    املاجستري  اشم أمر الّلة .2
 1984050420180201115 رقم التوضيف :

  ............().........    أغونع فراستيا املاجستري .3
 19910601201802011147:  رقم التوضيف

 عميد كلية العلوم الرتبية والتعليم
 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري 

196508171998031003رقم التوظيف :   



 ح
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 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

تعليم اللغة العربية تقرير رئيسة قسم  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

قد استكمل قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم  امعة موالان مالك إبرا يم اإلسالمية احلكومية 
 ماالند البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث : 

 نوفل وفاء الفائق:   االسم
 17150103:  الرقم اجلامعي

 ونع فراستيا املاجستريأغ:   املشرف
نظلر هيئلة  ملن وجهلةاملدرسي "اللغة العربية فصل احلدى عشلر" حتليل الكتاب :  املوضو 

 (BSNP)املعايري الرتبوية الوطنية 
قوود نظوووران وأدخلنوووا فيوووه بعوووض التعوووديال  واإلصووالحا  الالزموووة ليكوووون علوووى الشوووكل املطلووووب السوووتيفاء  

( يف قسووم تعلوويم اللغووة العربيووة كليووة علوووم الرتبيووة S1علووى درجووة سوورجاان ) شووروط املناقشووة إلةووام الدراسووة واحلصووول
م مون فوائق اإلحورتام  2020/2021والتعليم جامعة موالان مالك إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالند للعام الدراسي 

 وجزيل الشكر.
 2021يونيو  20ماالند، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،

 

 

 مملوءة احلسنة املاجستري الدكتورة احلاجة 

 197412052000032001رقم التوظيف : 

 
 

 



 ط
 

 إقرار الباحث
 بسم هللا الرمحن الرحيم

  : أان املوقع أدانه 

 نوفل وفاء الفائق:   االسم

 17150103:  الرقم اجلامعي

اللغوة ه لتووفري شوروط النجواح لنيول درجوة سورجاان يف قسوم تعلويم تأقر أبن  ذا البحث اجلامعي الوذي حضور  
حتليللل العربيووة كليووة علوووم الرتبيووة والتعلوويم جامعووة موووالان مالووك إبوورا يم اإلسووالمية احلكوميووة موواالند حتووت املوضووو  : 

نظلر هيئلة املعلايري الرتبويلة الوطنيلة  ملن وجهلةاملدرسي "اللغة العربية فصل احدى عشلر" الكتاب 
(BSNP) 
دعى أحد اسوتقباال أنوه مون أتليفوه ايف اآلخر. وإيا ه بنفسي وما شوره من إبدا  غريي أو أتلته وكتبتحضر  

وتبيوني أنووه فعووال لوويي موون حتاووي فووان أحتموول املسوولولية علووى يلووك، ولوون تكوون املسوولولية علووى املشوورف أو علووى قسووم 
  تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبرا يم اإلسالمية احلكومية ماالند. 

 

 

 

 

 2021يونيو  20ند، ماال

 صاحس اإلقرار،

 

 نوفل وفاء الفائق

17150103الرقم اجلامعي :   



 ي
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 مواعد اإلشراف
 نوفل وفاء الفائق:   االسم

 17150103:  الرقم اجلامعي
 أغونع فراستيا املاجستري:   املشرف
نظلر هيئلة  ملن وجهلةاملدرسي "اللغة العربية فصل احلدى عشلر" حتليل الكتاب :  املوضو 

  (BSNP)املعايري الرتبوية الوطنية 
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  تقدمي موضو  البحث 2020 أكتوبر 28 1
  ينالاال –تصحيح الفصل األول  2020نوفمرب  5 2
   الاا –تصحيح الفصل األول  2021يناير  10 3
  الاالث –تصحيح الفصل األول  2021 فربوير 22 4
  رابعتصحيح الفصل ال 2021مار   22 5
  الساد  -امي تصحيح الفصل اخل 2021إبريل  15 6
  تقدمي آدا  البحث 2021 مايو  12 7
2021 يونيو 28 8   املوافقة هلذا البحث 

 

 2021يونيو  20ماالند، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،

 

 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري

 197412052000032001رقم التوظيف : 



 ك
 

 مستخلص البحث
نظور  من وجهةاملدرسي "اللغة العربية فصل احدى عشر" حتليل الكتاب ، 2021، نوفل وفاء،  فائق 

. البحوث اجلوامعي، قسوم تعلويم اللغوة العربيوة، كليوة علووم الرتبيوة (BSNP) يئة املعايري الرتبويوة الوطنيوة 
أغونووووووع فراسووووووتيا : والتعلوووووويم، جامعووووووة موووووووالان مالووووووك إبوووووورا يم اإلسووووووالمية احلكوميووووووة موووووواالند. املشوووووورف 

 .املاجستري

صوالحية ، و صوالحية احملتووى، وصوالحية العورص، وصوالحية اللغوةكتواب املدرسوية، الكلمات املفتاحيلة : 
 لبيانيةاخلطوط ا

العربية فصل احدي عشر  ملدرسيةاب اللكت احملتويصالحية(ملعرفة 1أ داف من  ذا البحث و  ي ) 
ملعرفة ( 3الاانوية، )العربية فصل احلادي عشر مدرسة  ملدرسيةاب اللكت العرص صالحيةملعرفة ( 2الاانوية )مدرسة 
 اخلطوط البيانية صالحيةملعرفة  (4الاانوية، ) العربية فصل احلادي عشر مدرسة ملدرسيةاب اللكت اللغة صالحية

 ذا أمر مهم ألنه ال يزال  ناك العديد من الكتس الاانوية. العربية فصل احلادي عشر مدرسة  ملدرسيةاب اللكت
املدرسية املستخدمة يف املدار  اليت حتتوي على أخطاء خمتلفة ، سواء كانت أخطاء يف حمتوى الكتاب أو عرص 

 للغة أو رسوما  الكتس املدرسية.الكتاب أو ا

تووى النووعي مون كوالو   الطريقة املستخدمة يف  وذه الدراسوة لتحليول البيواان  دسوتخدام طريقوة حتليول احمل
إجوراءا  البحوث  .(BSNP)نظر  يئة املعوايري الرتبويوة الوطنيوة جمهزة أبدوا  البحث اليت مت توفري ا من ، كريبندورف

( التسوووووووجيل 3، ) (Sampling) ( أخوووووووذ العينوووووووا 2، ) (Unitizing) ( الوحووووووودة1)الووووووويت قوووووووام  وووووووا البووووووواحاون  وووووووي 
(recording/coding)( ،4  تبسووووويي البيووووواان )(reducting)( ،5االسوووووتنتاا ) (Infering)( عووووورص البيووووواان  6. و )

(narrating). 

تخدامه نتيجووة  ووذا البحووث ان كتوواب اللغووة العربيووة للصووف احلووادي عشوور انشوور وزارة الوودين مناسووس السوو
اللغووة العربيووة فصوول احوودى  احملتوووى يف الكتوواب املدرسووي " صووالحيةويلووك ألن نسووبة  يف املوودار . ةكتوواب مدرسوويل
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ABSTRACT 
Faiq, Nauval Wafa, 2021, Analysis of “Arabic Class Eleven” Textbooks Published by the Ministry 

of Religion According to the National Publishing Standards Agency (BSNP). Undergraduate 

Thesis. Arabic Education Department, Islamic Education Teacher Training Faculty, State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Agung Prasetyo M.Pd. 

Keywords : Textbooks, Content Feasibility, Presentation Feasibility, Language Feasibility, Graphic 

Feasibility. BSNP 

 This study aims to: (1) determine the feasibility of the content in the "Arabic class XI" 

textbook, (2) determine the feasibility of the presentation in the "Arabic class XI" textbook, (3) 

determine the appropriateness of the language in the "Arabic class XI" textbook. XI", (4) Knowing the 

feasibility of graphics in the textbook "Arabic class XI". This is important to do because there are still 

many textbooks used in schools that contain various errors, be it errors in book content, book 

presentation, language or textbook graphics. 

The method used in this study to analyze the data using the qualitative content analysis 

method from Klaus Krippendorf, equipped with research instruments that have been provided by 

BSNP. The research procedures carried out by researchers are (1) unitizing, (2) sampling, (3) 

recording/coding, (4) data simplification (reducting), (5) infering. , and (6) narrating. 

The results of this study are the Arabic language textbooks for class XI publishers of the 

Ministry of Religion are suitable to be used as textbooks in schools, This is because the percentage of 

the feasibility of the content in the "Arabic Class XI" textbook reaches 81.9% (very decent category), 

the percentage of the feasibility of presenting the "Arabic Class XI" textbook reaches 83.3% (very 

feasible category), the percentage the feasibility of the language in the textbook "Arabic Class XI" 

reached 90.6% (very decent category), the percentage of eligibility for graphics in the textbook 

"Arabic Class XI" reached 97.7% (very feasible category). 
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ABSTRAK 
Faiq, Nauval Wafa, 2021, Analisis Buku Ajar “Bahasa Arab Kelas Sebelas” Penerbit Kementrian 

Agama Menurut Badan Standar Nasional Penerbitan (BSNP). Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Agung Prasetyo, M.Pd.  

Kata Kunci : Buku Ajar, Kelayakan Isi, Kelayakan Penyajian, Kelayakan Bahasa, Kelayakan 

Kegrafikan. BSNP 

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kelayakan isi pada buku ajar “Bahasa Arab 

kelas XI”, (2) Mengetahui kelayakan penyajian pada buku ajar “Bahasa Arab kelas XI”, (3) 

Mengetahui kelayakan bahasa pada buku ajar “Bahasa Arab kelas XI”, (4) Mengetahui kelayakan 

kegrafikan pada buku ajar “Bahasa Arab kelas XI”. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih 

banyak buku ajar yang digunakan dalam sekolah-sekolah yang mengandung berbagai kesalahan, baik 

itu kesalahan pada isi buku, penyajian buku, bahasa maupun kegrafikan buku ajar. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan metode 

analisis isi kualitatif dari Klaus Krippendorf, dilengkapi dengan instrumen penelitian yang telah 

disediakan oleh BSNP. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu (1) pengunitan 

(unitizing), (2) penyamplingan (sampling), (3) perekaman (recording/coding), (4) penyederhanaan 

data (reducting), (5) pengambilan kesimpulan (infering), dan (6) pemaparan data (narrating). 

 Hasil dari penelitian ini yaitu buku ajar bahasa Arab kelas XI penerbit kementrian Agama 

layak untuk digunakan sebagai buku ajar di sekolah, hal tersebut dikarenakan presentase kelayakan isi 

pada buku ajar “Bahasa Arab Kelas XI” mencapai 81,9% (kategori sangat layak), presentase 

kelayakan penyajian pada buku ajar “Bahasa Arab Kelas XI” mencapai 83,3% (ketegori sangat layak), 

presentase kelayakan bahasa pada buku ajar “Bahasa Arab Kelas XI” mencapai 90,6% (kategori 

sangat layak), presentase kelayakan kegrafikan pada buku ajar “Bahasa Arab Kelas XI” mencapai 

97,7% (kategori sangat layak). 
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لالفصل األو  

 اإلطار العام
 

 مقدمة .أ 

اللغة العربية  ي واحدة من التخصصا  املهمة جليل األمة اإلندونيسية حيث معظم 
ميكن طباعة الذي  ح علملا من املومول أن تصب نيسيا مسلمون. مع اللغة العربيةسكان إندو 

أن تكون مصادر دللغة اليت  إرتبييفهم الدين ولديهم نوعية جيدة من الفهم  اإلسالمجيل 
العربية    لغةيتحدثون  . كما  و معروف نشو  علوم العامل من دول شرقيةللمعرفة املوجودة

 .كمقدمة للعلم  يف الغالس
علمني والطالب واملواد ر تشمل امليف عامل التعليم يتضمن ثالثة إع أربعة عناص

االبتدائية       من املدرسة  تدرييو تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا  إزد ر  1.التعليمي
    القائمة    املنا د    يوجد العديد من التغيريا  يف املنا د التعليمية من اآلن .جلامعةحا ا

 .2013أي منهاا هد احلايل لتعليم إع املنعلى الكفاءة ومنهد مستوى وحدة ا
لتحقيق  الذي مستعمل درسيب املاستلثر على تعديل الكت ذه التغيريا  دلطبع 

. املنهد املقرريف التعليم جيس أن يتبع  الذي مستعمل درسياملأ داف التعلم ألن كل كتاب 
 درسياملب االكت ال غري  ي إحدى األدوا  املهمة املوجودة يف التعليم. درسياملب االكت
 تسهل تعلم إحدى اإلرشادا  اليت درسياملب ابل الكتالل لعملية التدريي والتعلم مكم

ماالية يف مجيع اجلوانس ألهنا  درسياملب اجيس أن تكون الكت التخصص. هلذا السبس
ا أو مركزلا للمعلو   اصة املعلمني والطالب.خب ما  للمجتمعستصبح مرشدل

بشون  2016عام  8اقافة جلمهورية إندونيسيا رقم وزير التعليم وال تنظيمكما ورد يف 
 ي املصدر  درسياملب اأن الكت ورداليت  1يف وحدا  التعليم املادة  الذي مستعملب االكت

من وزارة الرتبية معتمد و  ءا  األساسية والكفاءا  األساسيةالرئيسي للتعلم لتحقيق الكفا
                                                           

1
بيةمحمدإسمعيلصينىعلىمحمدالقاسمي،السجلالعاميللندوةالعالميةاألولىلتعليمالعربيةبغيرالناطقينبها)الرياض:المملكةالعر 

 ۳ص.(1۹۷۸السعودية،
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 املعلم سيكوناملدرسية ب اكت  ستخدامش 2.يف الوحدا  التعليمية ينطبقوالتعليم والاقافة ل
قصى بأل مادة دراسيةأكار كفاءة يف تنفيذ عملية التعلم وسيجد الطالب أسهل فهم أو تعلم 

 3وسائل الكتس.ب
والعربية    ميةبشون منا د الرتبية اإلسال 2019لعام  183رقم  داينقرار وزارة األب
ب اواليت حتل حمل الكت قرارالليت تشري إع  ذه ا درسياملب االكت طلقين اناويةال ةرسيف املد

 دلكامل يف خمتلف مستواي  التعليم. درسيامل
 مضبوط. درسياملب اتشعر بقلق دلا بشون جدوى الكت يف عامل التعليم إندونيسيا

. وفقلا درسياملتقدمي الكتاب  وأيف إعداد إما  ةالكتاب املدرسي صالحيةالقواعد ومعايري دل
 يوجد  يتعليمالكتاب   الكتاب املدرسيصالحيةيف  (BSNP)الوطنية  بويةيري الرت لوكالة معا

، اللغة صالحيةالعرص، و  صالحيةاحملتوى، و  صالحيةأربعة معايري جيس الوفاء  ا و ي 
 من املعلمني والطالب الكتاب املدرسي يستعملقبل  . هلذا السبساخلطوط البيانية صالحيةو 

 (BSNP) معايري الرتبوية الوطنيةأوالل من  يامن تاب املدرسيالك ذه  صالحيةجيس تقييم 
 احملددة مسبقلا. صالحيةجلعلها تتناسس مع معايري ال

 صالحيةالواقع املوجود يف عامل التعليم ال يزال  ناك العديد من املشكال  املتعلقة ب
شاكل اليت تسبس سواء فيما يتعلق دحملتوى واللغة والرسوما  وغري ا من امل ةالكتاب املدرسي

 يستخدم يف املدار  الكتاب املدرسيوما إيا كان  حتاجة للسلال تعليميةالالكتس  صالحية
ا. 4ميكن أن تكون اآلاثر املرتتبة على الطالب وجودة التعليم واسعة جدل

يتضح  ذا من خالل 
 .ب املدرسي املوجوداسابقة حول الكتال الباحسا وجود 

ب الرتبية الدينية انيساك يف حتليل حمتوى ولغة كتكما يف نتائد حتث شفياتون 
ة والتضارب بني املادة بعض األخطاء يف حمرر األسئل كانأنه   اويكر يف حتاه اإلسالمية.
نقص أو زايدة يف احلروف و وأيضلا فيما يتعلق بقواعد اللغة . األسئلة املطروحةمع املوجودة 

 يلك   إع جانس   .اليومية  تخدم يف احلياةوأيضلا استخدام املصطلحا  اليت اندرلا ما تس
أوجه قصور من حيث  كان حتاهانه يف الكتاب املدرسي الذي أ  ايُكر  سييت ميسرةيف حتث 

                                                           
2
 Afifa Wildan Azhari, Analisis Buku Ajar Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Terbitan Karya Toha Putra. Jurnal 

Alsuniyat, UPI. Vol.1, No.2. Oktober 2018. 
3 Masnur Muslich, Text Book Writing Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 23. 
4
 Supriyadi, Dedi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia (Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa,2001), hlm. 189. 
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خلطوط امث يف  يلكغري و أحد ا ال يقدم قاموسلا قصريلا أو مسردلا . اليت ال تزال حتاجةالعرص 
هلذا السبس من البيان  ع حتسنيإ . ناك خطوط نقطية غري واضحة وغري واضحة البيانية
 و   الباحث يستعملالذي  الكتاب املدرسي. الكتاب املدرسييقوم الباحث بتحليل  أعاله

 .2020كتاب الفصل احلادي عشر لتعليم اللغة العربية الصادر عن وزارة الدين عام 
حة العربية مصدرلا للمعلوما  الصحي الكتاب املدرسيمن املتوقع أن تكون  ألن

يف التعلم  ستخدامكتاب املدرسي مناسبلا لإلمايا   علينا أن نكون منتبهني للغاية أيا ملوثوقةوا
ا يف تعلم اللغة العربية. الكتاب املدرسي تعملأم ال. ألن است ال تزال  ومع يلك 5مهم جدل

ة العربية احلالية. ال يزال فهم اللغ ةالكتاب املدرسي صالحية ذه اآلمال تتعارص مع عدم 
كما يتضح من قلة محا  الطالب لتعلم اللغة العربية واخنفاص فهم اللغة   ربية ضئيالل للغايةالع

العربية جيد جليل الشباب وكذلك عدم اال تمام يف اجملتمع أو الطالب بدراسة األدب العريب 
 يف كل من املدرسة وخارا املدرسة.

املومول أن يقدم  من ل  ذا البحثيعترب  ذا البحث مهملا إلجنازه ألنه من خال
يف  تداوهلا اليت للصف احلادي عشرالعربية  ةالكتاب املدرسي صالحيةنتائد جيدة تتعلق ب

ميكن هلذا البحث تستخدم كمراجع  آخر،ا  التعليمية. من امللسس عملستياجملتمع و 
ناء حا ب  اللغة العربية يف التعلم در مل عملاليت يست ةلكتاب املدرسيللمعلوما  املتعلقة د

 .على متوقع
 ميي يف قسم تعليم اللغة العربيةأمهية وفائدة للمجتمع األكاد ميلك  ذا البحث

املناسبة  ةالكتاب املدرسيوالطالب.  ذا ألنه ميكن رؤية كيف يتم استخدام  علموخاصة للم
جيس أن يعرفوا املعلوما  حول  . خاصة للطالبةرساملد واجليدة لتعلم اللغة العربية يف

اركون يف سيش اجلامعة ذا ألهنم بعد االنتهاء من  املتداولة يف اجملتمع. ةاملدرسي الكتاب
كما سيكونون مسلولني عن تعلم اللغة   اجملتمع لتطوير معارفهم خاصة يف جمال اللغة العربية

 العربية يف املدار .
 الكتاب املدرسيبتحليل  كي ال تتسع املناقشة قامت الباحثلبحث يف  ذه ال

يف  ذه احلالة يستخدم الباحث الكتاب املدرسي ألن . حلادي عشر دللغة العربيةللصف ا

                                                           
5
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59. 
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تعديله مبوجس مرسوم وزارة  و 2020الكتاب املدرسي  و أحدث كتاب مدرسي صدر عام 
على نطاق واسع يف خمتلف  هتوزيعه ب املدرسياالكتالذي  2019عام  183 األداين رقم

 2013يطبق  ذا الكتاب منهد  إلضافة إع يلكد .املدار  الاانوية يف إندونيسيا
على حتليل  بحثال احيث اقتصر   ذ .ب املدرسية السابقةاويستخدم هنجلا خمتلفلا عن الكت

( 2) ،احملتوى صالحية( 1و ي ) ةالوطني الرتبوية املعيار يف نظرية درسيب املاالكت صالحية
 .البيانيةاخلطوط  صالحية( 4، )اللغة صالحية( 3، )العرص صالحية

 

 أسئلة البحث .ب 

مث يصف الباحث املشكلة اليت ركز عليها  ذا قبله من املقدمة اليت شرحه الباحث 
 البحث و ي

وزارة الشلون  لوزارةل فصل احدى عشر العربية ةرسيب املداالكت حمتوي صالحيةكيف  .1
 ؟ (BSNP)يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنية  2020 الدينسة

وزارة الشلون  لوزارةل فصل احدى عشرالعربية  ةرسيب املداالكت عرص صالحيةكيف  .2
 ؟ (BSNP)يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنية  2020 الدينسة

وزارة الشلون  لوزارةل فصل احدى عشرالعربية  ةرسيب املداالكت لغة صالحيةكيف  .3
 ؟ (BSNP)يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنية  2020 الدينسة

وزارة  لوزارةل فصل احدى عشرالعربية  ةرسيب املداالكت خطوط البيانية صالحيةكيف  .4
 ؟ (BSNP)يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنية  2020 الشلون الدينسة
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 أهداف البحث .ج 

اظهر الباحث أ داف من  ذا البحث  ألسئلة اليت قدمه الباحث قبل  ذاا بناء على
 و  ي

 الاانويةدي عشر مدرسة فصل اح العربية ملدرسيةاب اللكت احملتويصالحيةملعرفة  .1
يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنية  .2020 وزارة الشلون الدينسة لوزارةل

(BSNP) 
فصل احلادي عشر مدرسة  العربية ملدرسيةاب اللكت العرص صالحيةملعرفة  .2

عايري الرتبوية الوطنية يف نظر  يئة امل. 2020 وزارة الشلون الدينسة لوزارةل الاانوية
(BSNP) 

 الاانويةفصل احلادي عشر مدرسة  العربية ملدرسيةاب اللكت اللغة صالحيةملعرفة  .3
يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنية . 2020 وزارة الشلون الدينسة لوزارةل

(BSNP) 
فصل احلادي عشر  العربية ملدرسيةاب اللكت اخلطوط البيانية صالحيةملعرفة  .4

يف نظر  يئة املعايري الرتبوية . 2020 وزارة الشلون الدينسة لوزارةل الاانويةسة مدر 
 (BSNP)الوطنية 

 

 أمهية البحث .د 

 : ومها قسمنيفائدة  ذا البحث إع  أعاله ميكن ةييز العرصمن 
 النظرية. -1

من املتوقع أن يقدم  ذا البحث مدخال  ووصفلا فيما يتعلق  الناحية النظريةمن  
يف تعلم  اجليد تعليميالالكتس  صالحيةيقدم نظرة عامة على ل تعليميالكتس بتقييم ال

 اللغة العربية.
 التطبيقية -2

يد يف الفصل احلادي عشر اجل تعليميالرجع الختيار كتاب مل، دلنسبة للمعلمني(أ 
 تحقيق أ داف التعلم بشكل صحيح.لمدرسة عالية 
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ني إعداد املزيد من ، كمدخال  ومعلوما  لتحسباللمللفني أو مطوري الكت(ب 
 .الكتاب املدرسي

 الكتاب املدرسي، كمواد جيس مراعاهتا يف حتديد السياسا  الختيار ةرسدملل(ا 
 للتعلم يف مدارسهم. اجليد

 

 حدود البحث .ه 

فصل نوية االاة العربية للمدرسة اللغ املدرسيةالكتاب  صالحيةاحلدود املوضوعية : حتليل  -1
 2020 دينسةوزارة الشلون ال لوزارةل دي عشراح

 م. 2021مت إجراء  ذا البحث من أبريل إع مايو احلدود الزمانية :  -2
 

 حتديد املصطلحات .و 

، فيف  ذا البحث عدد من املصطلحا ، و لتسهيل البحث سو  الباحث ستخدما
 : يعرف الباحث املصطلحا  املستخدمة كما يلي

تعليمي أو مرجع   ي كتيبا  يتم استخدامها يف موضو  معني كمصدر الكتاب املدرسي -1
حيث يعمل الكتاب املدرسي كوداة  مكتوب من قبل أشخاص خرباء يف جماالهتم.

 6يستخدمها الطالب لتلقي املعرفة ويستخدمها املعلم يف عملية التعلم.
أحد املواد على مستوى تعليمي الذي يدر  التمكن من  ي   دراسة اللغة العربية -2

 يةاللغواي  أو اللغة وخاصة اللغة العرب
ملسسة حكومية مهمتها إدارة الشلون الدينية يف احلكومة  ي  وزارة الشلون الدينسة -3

 ملساعدة الرئيي يف إدارة حوكمة الدولة.
ملسسا  مستقلة ومهنية ومستقلة مهمتها تطوير ومراقبة ة  ي الوطني الرتبوية املعيار -4

 .التنفيذ وتقييم تنفيذ معايري التعليم الوطنية يف إندونيسيا
                                                           

6
(،ص،1۹۸٥إعدادالموادالتعليميةلبرامجتعليناللعربية،)مكة:معهداللغةالعربيةبجامعةأمالقرى،شديأحمدطعيمة،دليلعملفير 

۳4 
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 راسات السابقةالد .ز 

 أما الدراسة السابقة املستخدمة الباحث كما يلي : 
 نتائج البحث اإلختالف التشابه اإلسم / العنوان

فيتا بسمية /  -1
Analisis 

Buku Ajar 

Bahasa 

Arab 

Duruusul “

-Lughah Al

`Arabiyah 

” Lil Athfaal

di SD I 

Masyithoh 

Kecamatan 

Kroya 

Kabupaten 

Cilacap.  

لكتاب احتليل 
  العريب املدرسي

دستخدام الكتاب 
درو  اللغة 

العربية لألطفال  
 درسةيف امل

 اإلبتدائية
 
 

ب ايستخدم الكت
العربية من دار 

نشر وزارة الدين 
 للمدار  الاانوية

اجلانس 
ملعيار  ستحقاقاإل

 الكتاب املدرسي
اجليد  و من 
 حيث التقييم

و املواد  صالحية
و  العرص صالحية
و  غةالل صالحية
 صالحية

الرسوما  متوافقة 
مع معايري الكتاب 

 اجليد
/   أزيزة قانتة -2

حتليل الكتاب 
املدرسي 

"تعليم اللغاة 
العربية" 

لدكتور د. 
 داية يف نظر 
 يئة املعايري 

الرتبوية 
الوطنية 

حتليل الكتاب 
املدرسي اللغاة 
العربية يف نظر 
 يئة املعايري 

الرتبوية الوطنية 
(BSNP) 

ستخدام الكتاب ش
املدرسي "تعليم 
اللغاة العربية" 

 لدكتور د.  داية
 
 

ب ايستخدم الكت
العربية من دار 

نشر وزارة الدين 
 للمدار  الاانوية

نتائد  ذه الدراسة 
 ي أن الكتاب 
ا من  جيد جدل
حيث احملتوى 

واجلدوى الرسومية 
، ولكنه ليي 

ا من حيث  جيدل
العرص ، وجيد 
ا من حيث  جدل

ة جدوى اللغ
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(BSNP) .املستخدمة 
صفياة النساء  -3

 /Analisis 

kelayakan isi 

dan bahasa 

buku ajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan Budi 

Pekerti 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

(SMP) Kelas 

Tujuh (VII) 

Penerbit 

Kementrian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan. 

الكتاب حتليل 
   املدرسي

حتليل جدوى 
 ةاحملتوى واللغ

الرتبية الدينية 
اإلسالمية 
 وخصائص

 
 

ب احتليل الكت
املدرسية العربية 

على أسا  
احملتوى  صالحية

والعرص واللغة 
يف والرسوما  

نظرية املعايري 
 الرتبوية الوطنية
 

يعترب كتاب الرتبية 
سالمية اإل

وخصائص الصف 
ملدرسة السابع 
مناسبلا  املتواسطة

لالستخدام من 
 صالحيةحيث 
 احملتوى

سيت ميسرة /  -4
Analisis 

Kualitas 

Buku Siswa 

Mata 

Pelajaran 

Bahasa 

Arab Kelas 

XI 

Madrasah 

Aliyah 

Negeri 

Purbalingga 

Kurikulum 

2013 

حتليل الكباب 
اللغاة  درسيةامل

العربية للصف 
 احلادي عشر

 

دستخدام الكتاب 
وزارة  لوزارةالعربية 
 2015 األداين

 
 

استخدام أحدث 
درسي املكتاب 

اللغة العربية أو 

تتمتع جودة كتس 
الطالب العرب 

احلادي يف الصف 
دملدرسة  عشر

دلفعل  الاانوية
ا   ودة جيدة جدل
ككل من حيث 

العرص واللغة 
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 2020طبع عام  
وفقلا ملرسوم وزارة 

 183األداين رقم 
 2019لسنة 

واحملتوى وكذلك 
من حيث 
 الرسوما 

 
تركز أكار على البحث  لبحث ذه ا يتّم يف أن تطيعيس لنظر إع الدراسا  املذكورةد
واليت مت تعديلها لقرار وزير  2020ب املدرسية العربية اليت نشرهتا وزارة الدين يف عام ايف الكت

ب ايف الكت صالحيةحتث  ستخدم الباحثي بحثيف  ذه ال .2019لسنة  183الدين رقم 
 صالحية العرص و صالحيةاحملتوى و  صالحية و ي يف نظرية املعايري الرتبوية الوطنيةاملدرسي 
ب املدرسية العربية اب املدرسية املستخدمة  ي الكتاالكت .طوط البيانيةاخل صالحية اللغوية و

 .صف احلادي عشراملدرسة االاانوية لاملستخدمة يف 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرى
 الكتاب املدرسي .أ 

ا. جيدله ستمرارية التعليم وتنفيذه حا يتم تشغيهمة ألب ماتعترب الكت يف عامل التعليم
الطالب . آخر، التدريي والتعلم بفعالية وكفاءة ملدر  إدارة أنشطةامن خالل الكتس ، 

تلعس  إع يلك و غري ب.اوسائل الكتركة يف التعلم بشكل أفضل بميكنهم أيضلا املشا
 7معية اليت تصبح جسرلا لنقل املعرفة والاقافةدورلا مهملا يف تطوير الاقافة اجملت ب املدرسياالكت

عنصرلا رئيسيلا يف التعليم يسري جنبلا إع جنس مع عناصر أخرى  ب املدرسياتعد الكت
ا يف عملية التدريي والتعلم اليت  ب املدرسياالكت مال عمليا  وأساليس التعلم. مفيدة جدل

 8تتم حا تتحقق أ داف التعلم املتوقعة.
ب حتتوي على أوصاف مادية لبعض املوضوعا  أو اعبارة عن كت يتعلمب الاالكت

جماال  الدراسة اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي ومت اختيار ا أيضلا بناءل على أ داف حمددة 
 9وتوجيه التعلم وتطوير الطالس ليتم استيعا ا.

ب اكت  و  تعلميب الاأن الكت 2005سنة  11حة وزير الرتبية الوطنية رقم توضح الئ
ايدة اإلميان اليت حتتوي على مواد تعليمية يف سياق ز  ةرسمرجعية جيس إستخدامها يف املد

 و واحلساسية والقدرا  اجلمالية ة على إتقان العلوم والتكنولوجياوالقدر  الشخصيةو  والتقوى
 10.معايري الرتبوية الوطنيةفضالل عن اإلمكاان  البدنية والصحية اليت يتم ترتيبها بناءل على 

 و املرجع الرئيسي الذي يستخدمه الطالب  الكتاب املدرسي إع جانس يلك
واملعلمون يف التعلم والذي حيتوي على مواد تعليمية يتم اختيار ا وترتيبها دنتظام يف موضو  

 11ما وفقلا حملتوى املنهد املطبق.

                                                           
۷
(،ص،1۹۸٥رشديأحمدطعيمة،دليلعملفيإعدادالموادالتعليميةلبرامجتعليناللعربية،)مكة:معهداللغةالعربيةبجامعةأمالقرى، 

۲۷-۲۸
۸
۷۰،ص(1۹۹1الغاليوعبدالحميدعبدهللا،أسسإعدادالكتبلتعليميةلغيرناطقينباللغةالعربية،)ااررة:داراعإعتصام،ناصرعبدهللا 

9
 Mansur Muslich, Text book writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017),hal. 24 

10
 Ibid, hal 50 

11
 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal. 16 
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 وي  الكتاب املدرسميكن االستنتاا أن  رح بعض التعريفا  املذكورة أعالهمن ش
ها الطالب واملعلمون ملواصلة عملية التعلم واليت يتم ترتيبها تعملب الرئيسية اليت يساالكت

وفقلا ملستوى تطور  متطّور  ذا الكتاب املدرسي بشكل منهجي وفقلا للمنا د املعمول  ا.
 .الطالب ومستواي  التعليم احلالية

، و ذه تعلميب اكت  أنهله ملشراته أو خصائصه اليت تشري إع  تعلميب الاالكت
 12يعين :اخلصائص 

 .ب مدرسية خمصصة للطالب يف مستواي  تعليمية معينةاكت  و  الكتاب املدرسي -1
 .ختياراإل حيتوي على املكوان  -2
 .حمدودة الدراسة أو مادة دائرةب تتعلق -3
 .مكتوبة ألغراص تعليمية حمددة -4
 .جمهزة أبدوا  التعلم ةالكتاب املدرسيعادة  -5
 .يف التعلم لكتاب املدرسيجيس استيعاب ا -6
 .جتميعها لدعم برانمد التعلم -7

ب على معلوما  حول أفكار املللف أو أفكاره أو مشاعره احتتوي الكت بشكل عام
ألذي يستطيع حيتوي الكتاب املدرسي على مواد تعليمية  أو معرفته ليتم نقلها إع اآلخرين.

نا د الدراسية املعمول  ا ام املللطالب وفقلا ألحك ادة الدراسةعلوما  أو معرفة مبم
 ذه  حتقيق األ داف التعليمية امللسسية وأ داف التعليم الوطنية. ة يفحلمر  مع مضبوطو 

املادة التعليمية  ي احملتوى املقدم يف الكتاب املدرسي من خالل اال تمام دجلوانس املعرفية 
ليمية يف شكل مواد تعليمية ميكن أن تكون  ذه املواد التع والعاطفية والنفسية احلركية.

 13مطبوعة مال الكتس أو يف شكل صور أو أفالم.

كدليل للطالب يف التعلم   يعمل الكتاب املدرسي هقلا من احملتوى والعرص التقدميانطال
املقصود يف عين دليل التعلم للطالب و م .دودةحم مادة الداسةللمعلمني لتعليم الطالب يف  و

ل إجراء أنشطة التدريي والتعلم رجع يف إعداد أنفسهم قبمله عملتسيطالب ال يعين ذه احلالة 
                                                           
12

 Mansur Muslich, Text book writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017),hal. 51 
1۳

ينة:مدعبدالرحمنبنإبراريمالفوزانوزمالءه،دروسالدوراتالتدربيةلمعلمياللغةالعربيةلغيرالناطقينبها)الجانبالنظري(،)بدونال 

111(،ص.14۲4مؤسسةالوافاعإسالمي،
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االمتحاان  التكوينية أو  متحانوالتفاعل يف عملية التعلم والقيام دملهام املعينة والتحضري لإل
 .واخلتامية

ا سيتم تدريسه أو رجع مادي ململ ينفعه يستطيع أن دلنسبة للمعلمني الكتاب املدرسي
عمل سا  أيضا يستعمل أل الكتاب املدرسي يستعملانس اجل إع تقدميه للطالب

الواجبا  أو  و يعطيتصميما  التعلم وإعداد مصادر التعلم األخرى وتطوير املواد التعليمية ل
ر مواد متحمسلا لتطوي أيضا أن يستطيع من املعلممعيّن ، إع يلك 14جتميع مواد التقييم.

 جيد. متعليم وتعلّ ال عملة تعليمية متنوعة ومارية حتيث ينتد نشاط

 

 صالحيةحتليل ال .ب 

 معايري الرتبوية الوطنية، طور   التعليميب افيما يتعلق بتقييم املواد التعليمية يف شكل كت
(BSNP ) ليتم  الكتاب املدرسي صالحيةاليت ُتستخدم لتحديد  الكتاب املدرسيأداة تقييم

و ي   BSNPوفقلا لو  لكتاب املدرسيا صالحيةل ناك أربعة عناصر  تصنيفها ككتاب قياسي.
 15.اخلطوط البيانية صالحية و اللغوية صالحية و العرص صالحية و احملتوى / املواد صالحية

 احملتوى صالحية -1
مالءمة  و ي الكتاب املدرسي احملتوى صالحية ناك ثالثة ملشرا  جيس مراعاهتا يف 

الدقة املادية واملواد  (KD) يةالكفاءة األساسو   (KI) لكفاءة النواةالوصف املادي ال
 واإلثراء احلدياة واملالءمة الاقافية والتدريس والتقييم

 الكفاءة األساسيةو  الكفاءة النواةمالءمة وصف املواد مع (أ 
 يف ما يلي: الكفاءة األساسيةو الكفاءة النواةتتلخص ملشرا  مالءمة املواد مع 

 اكتمال املادة (1

                                                           
14

 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal. 21 
15

 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 291-292. 
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على مجيع املوضوعا  يف  يشتمل على األقلحتتوي املواد املقدمة يف الكتاب 
اليت ةت  الكفاءة األساسيةو الكفاءة النواةجانس النطاق الذي يدعم حتقيق 

 ة للموضو  يي الصلة.صياغتها يف املنهد الدراس
 اتسا  املادة (2

تعكي املادة األوصاف اليت تدعم حتقيق مجيع الكفاءا  األساسية )االستما  
تطوير املادة بشكل متناسس وفقلا للتوسع   .16بة(والتحدث والقراءة والكتا

حتيث ال يكون  ناك تداخل يف لذي يتضمن عناصر اللغة والاقافة اللوليب ، وا
 املواد ، سواء بني الفصول أو بني الفئا .

 عمق املادة (3
( حتتوي املادة املقدمة على تفسريا  1من حيث عمق املادة ، فهي تشمل: )

كن يف واملبادئ واإلجراءا  واألمالة والتدريس حا يتمتتعلق دملفا يم والتعار 
شرح اخلصائص أو  ،ارأو حتديد األفك، الطالب من التعرف على األفكار

املفهوم أو الفكرة ، وحتديد وصياغة الصيا ، وبناء معرفة جديدة وتطبيق املعرفة 
جيس أن ( يف وصف املادة 2املصاغة: ) الكفاءة األساسيةو الكفاءة النواةوفقلا لو

 الكفاءة النواةتكون متوافقة مع اجملاال  املعرفية والعاطفية واحلركية اليت تتطلبها 
. جيس تعديل مستوى الصعوبة والتعقيد وفقلا ملستوى التطور الكفاءة األساسيةو 

 املعريف للطالب.
 دقة املواد وامللشرا  املستخدمة  ي:(ب 

 قواعددقة ال (1
وعلم  بناء اجلملةو  ا  وعلم التشكل)علم األصو  قواعدتطبيق املفا يم ال

ص يف عامل امللمو  وعامل والعر  واملعاجم( عن طريق الفهم واالستدالل الدالال 
وفقلا  قلا لقواعد قواعد اللغة العربيةكون قادرلا على استخدام األساليس وفو ياجملرد 

 فصحةللموضو  واملقدمة دللغة اإلندونيسية القياسية ، وكذلك اللغة العربية ال
 املعاصرة

                                                           
16

 Abdul Ghofur, Efektivitas Dan Efisiensi Pembelajaran Bahasa Arab Abdul Ghofur (Studi Pembelajaran Bahasa 
Arab Dengan Menggunakan Buku Al-Arabiyah Baina Yadaika Di Ma’had Abu Bakar Universitas 
Muhammadiyah Surakarta). Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, IAIN Surakarta, Vol.20, No.i Agustus 2006 
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 دقة املصطلحا  واإلمالء (2
  القامو  -يتم استخدام املصطلحا  والقامو  اللغوي وفق املصطلحا  

 .العريب دملوضو  واملشكلة
 دقة الصور والرسوم التوضيحية (3

الصور والصور والرسوم التوضيحية املعروضة تتوافق مع املوضو  ويسهل على 
 الطالب فهمها.

 املواد حمدثة(ا 
 :امللشرا  اليت جيس النظر فيها  ي حمدثةد يف املوا

 مالءمة املادة مع تطور اللغة العربية (1
  17.املواد املقدمة تتوافق مع تطور اللغة العربية

 .األمالة واحلاال  دقيقة (2
تعكي املواد واألمالة والتمارين بدقة وبشكل صحيح مالءمة األحداث 

 18.وفقا للظروف احلالية واحلوادث وكذلك يف سياقها
 .الصور الفعلية والرسوم التوضيحية (3

تقدميها تعطي األولوية للصور الفعلية ، وجمهزة  الصور والرسوم التوضيحية اليت
 .ةصحيحب ة العناصر الاقافية أيضلا بتفسريا  مناسبة من خالل مراعا

 دستخدام ماال احلاال  االندونيسية والعربية (4
 .ة اإلندونيسية والاقافة العربية احلقيقيةاألمالة واحلاال  املقدمة متوافقة مع الاقاف

 راجعامل كتاب  حتديث (5
يا   راجعب املادية تعكي املااليت تستخدم كمرجع لعرص الكت راجعاملكتاب 

 تمام مبدى مالءمة العناصر اللغوية الالزمة لدعم مراجع إلدالصلة واحملدثة 
 الكتاب.

 مالءمة ثقافية(د 
 تغطية املوضو  (1

                                                           
17

 Afifa Wijdan Azhari, Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Kelas VI Madrasah IbtidaiahTerbitan Karya Toha Putra, 
Alsuniyat: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, UPI, vol. 1, No. 2, Oktober 2018 
18

 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 295. 
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  الكفاءة النواةكما يف   تتعلق دلاقافة العربية واإلندونيسيةيغطي املوضو  مواضيع 
 والتحيز اجلنسا . عنصرية وحقوق اإلنسانجتنس قضااي ال و الكفاءة األساسيةو 

 البصرية الوطنية (2
  يف الاقافة والعادا  ادة أن تفتح رؤى الطالب لتقدير االختالفايستطيع امل
جيس أن  والتحيز اجلنسا . إلنسانعنصرية وحقوق اجتنس قضااي ال واألداين و

تكون العناصر الاقافية متوافقة مع عناصر الاقافة العربية )اإلسالمية( والاقافة 
 اإلندونيسية اليت تزيد من الشعور دجلنسية لدى الطالب.

 
 التمرين والتقييم(ه 

 ةارين التقوية (1
إلتقان  يةالتدريبا  املقدمة  ي يف شكل تراكيس حنوية وأمناط وتدريبا  تواصل

 وتطبيق املواد اليت يتم تدريسها
 تقييم القدرة (2

تقدمي عرص تقدميي للتقييم يهدف إع تقييم مستوى قدرة الطالب مقابل بعض 
 يف هناية كل در  ويف هناية كل فصل دراسي. املواد اليت مت تدريسها

 اإلثراء(و 
 مواد ختصيس املفردا  (1

الكفاءة و  لكفاءة النواةال وبةحتتوي مادة التخصيس على تطوير املفردا  املطل
 اليت يتجيه علي اإلسم و فعل األساسية

 قواعدمواد اإلثراء ال (2
 حتتوي مادة اإلثراء على تنمية القواعد حسس مستوى الطالب ومستوا م

 هارةمواد اإلثراء امل (3
)أربعة( مهارا  لغوية ، وخاصة التحدث  4حتتوي املادة اإلثرائية على تطوير 

 والقراءة.
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 اللغة يةصالح -2
يف جدوى اللغة ،  ناك أربعة ملشرا  جيس مراعاهتا ، و ي املالءمة / الدقة ، 

 الطالب زراعةمالءمة  مالءمة قواعد اللغة ، و  19واستخدام لغة التواصل
 الدقة(أ 

ةال اجلملة املستخدمة نصلا منطقيلا ومباشرلا ويشري إع قواعد اجلمل 
األمالة وضوحلا للمفا يم  يستطيع طالب.اإلندونيسية ويتوافق مع قدرا  تفكري ال

األوصاف حمددة ، وميكن أن يفهمها الطالب ، وإيا كانت جمردة ، فيمكن  اجملردة.
 للطالب ختيلها.

دإلضافة إع يلك ، فإن اجلمل املستخدمة سهلة الفهم وموجهة إع النقطة 
ة وفقلا للقواعد يتم ترتيس بنية اجلملة يف التعبري عن األفكار الرئيسي )املوضو (.

واملعايري النحوية وفقلا للقواعد اإلندونيسية القياسية حتيث يسهل على الطالب فهمها 
 وتكون املصطلحا  املستخدمة دقيقة ومعيارية وفقلا لقواعد اللغة اإلندونيسية.

 لغة التواصلالاستخدام (ب 
موجهة إع اهلدف وال  واضحة و بة وب بلغة جذاالرسائل يف الكتيسرد 

ب ايشجع الطالب على دراسة الكتل الكتايبشائعة يف االتصال و  نينبس معتس
جموعة متنوعة من مب إرتبي تطوير املواد التعليمية اللغة يف مستعملمث يرتبي  20جيدلا.

وإعداد الرسوم البيانية املسبقة  اللغا  واختيار الكلما  واستخدام االدعاءا  الفعالة
عربية الفصحى أو يف املواد التعليمية  ي اللغة ال عملةتاللغة العربية املس يا  املعىن.
ب أو املواد التعليمية اجليدة جيس اويلك ألن الكت رحصةوال بّينةدل الذي لغة تواصلية

وميكن  يع الطالب وحتفيز م على القراءة والقيام دلواجبا أن تكون قادرة على تشج
لمواضيع اليت يدرسوهنا. أن تسبس فضول الطالب إلجراء مزيد من االستكشاف ل

سيجعل الطالب يشعرون وكوهنم  تعلميةب الااللغة التواصلية يف الكت تستعمل
 21.تعلمياملواد املوضحة يف الكتاب اليتفاعلون مع معلميهم من خالل 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 303. 
20

 Ibid, hlm. 304. 
21 Syamsyudin Asyrofi, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2016), hal. 35 
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مادة الطالب على فهم حمتوى  تعلمي يساعدللغة املستخدمة يف الكتاب الا
 ألجل أن. هلذا السبس هالطالب فهمصعس على الكنها قد جتعل من ال  االدر 
 الكتاب املدرسيجيدلا جيس على مللف  درا ن الطالب من فهم املواد اليتمك

اليت تلثر على قابلية تلثر العناصر  الطالب. مهارة القراءةمع  تستعملتعديل اللغة ال
ة بنية الفقر  إجراءا  كتابة الكلما  و اجلمل و الطالب مال بنية الكلما  و القراءة

 22واختيار الكلما  بشكل كبري على مستوى قابلية القراءة.

 

 مطابقة قواعد اللغة(ا 
اجلمل املستخدمة لنقل الرسائل واألوامر والتعليما  تشري إع القواعد 

 .القياسية لقواعد اللغة اإلندونيسية والعربية
 مالءمة تطوير الطالب(د 

الرسوم التوضيحية اللغة املستخدمة لشرح املفا يم أو تطبيقا  املفا يم و 
املستوى الفكري للطالس. تتوافق اللغة املستخدمة يف  بناء علىواألمالة اجملردة 

الكتاب مع النضد العاطفي االجتماعي للطالب، مع الرسوم التوضيحية اليت 
  توضح املفا يم اليت ترتاوح من البيئة املباشرة إع البيئة العاملية.

الطالب يف املستوى املتوسي  (witherington) ويرتعتونيف  ذه احلالة وفقلا لو
 يف والكفاءة األرقام، استخدام يف سهولة شكل يف يكي سلوك دلفعل لديهم
 23.واخليال العالقا  فهم وسهولة التذكر، وسهولة الرتتيس، يف والسرعة اللغة،

 من انحية أخرى، ميكنهم أيضلا دعوهتم إع التفكري علميلا والتفكري من الناحية
النظرية واجلدل وقد ةكنوا من حل املشكال  املنطقية مع خمتلف املشكال  

 24يتطلس شرحلا للحقائق والنظراي . قادر على التفكري اجملرد و يا  الصلة
 
 

                                                           
22

 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal. 123 
23

 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 102. 
24

 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 239 



18 
 

 العرص صالحية -3
 العرص  ي: صالحيةامللشرا  اليت جيس مراعاهتا يف 

 منمنظور من نظام العرص  منظورتقنية العرص (أ 
 منهجية العرص (1

من كل فصل حيتوي على منشئ الدافع واألسالف  ينظرهجيا  العرص ملن
للموضوعا  احلالية وتكييفه  على مناسس يتم تقدمي يف تكوين الدافع واحملتوى.

املواد األساسية  يشتمل علىالسلف على األقل  ،مع استخدامه يف احلياة اليومية
يف احملتوى حيتوي  ر. آخاليت حيتاجها الطالب لفهم املوضو  الذي سيتم تقدميه

 .احملتوى صالحيةلاليت يغطيها املكون الفرعي  على املسائل
 تسلسل العرص (2

يف تسلسل العرص الشيء الذي جيس االنتباه إليه  و العرص التقدميي الذي 
استنتاجي  و عرص تقدميي . يتوافق مع تدفق التفكري االستقرائي أو االستنتاجي

البسيي إع املعقد، بينما االستقرائي للتوصل  من الصعوبة من بساطة أع مبفهوم
 تقّدم مادة ستلزما املادة امل خادم .إع استنتاجا  من البياان  أو احلقائق

 املوضو  جيدلا. يفّهم على مادةالطالب  املوضو  حا
 التوازن بني الفصول (3

 الذي خيادمعدد الصفحا  املعروضة  من يظهر التوازن بني الفصول
التوازن  الكفاءا  األساسية املطلوب حتقيقها. والكفاءة النواةاعاة تناسس مع مر امل

الل النظر يف الكفاءا  األساسية أيضا خب متناسس خيادمبني األقسام يف الفصل 
 .املطلوب

 علم الال و  النظامي يف الفصول (4
الكفائة النواة والكفائة  يف كل فصل ،  ناك عرص منهجي حيتوي على

هيدية ، احلوار / القراءة ، املفردا  ، قواعد اللغة ، الكتابة الفصول التماألساسية 
 ، املمارسة والتقييم.
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 جمموعة متنوعة من التمارين  (5
  ةارين ، وتقييما  التغذية الراجعة تتنو  بتواتر كاٍف يف كل در  كانو

 
 معرص التعلّ  (ب 

 امللشرا  التالية تعلمي ميلكب الام يف الكتعرص التعلّ 
 بدار على الطال (1

عرص املواد يف الكتاب  و تفاعلي وتشاركي هلذا السبس حيفز الطالب على 
 التعلم مستقل.

 ع على مشاركة الطالبيشجت (2
تطوير عرص املواد من ظوا ر اجتماعية خمتلفة حول الطالب ، دستخدام 

 أمالة / صور موخوية من البيئة احمللية ، حتيث يسهل على الطالب فهمها
 واإلبداعي واالبتكاري تشجيع التفكري النقدي (3

أن حيفز عرص املواد الطالب على طرح األسئلة على املعلمني أو  ستطيعي
الرسوم  حول األشياء اليت لديه أو يدرسها. أولياء األمور أو غري م من األشخاص

التوضيحية وأسئلة املمارسة تشجع الطالب وحتفز م على التفكري النقدي 
 واإلبداعي واالبتكاري.

 وعناصر متعددة الاقافا مقارد   (4
يعتمد عرص املادة على النهد احلايل مع عناصر مارية لال تمام ويا  صلة 

 دلاقافة العربية.
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 العرص تكامل(ا 
 : امللشرا  اليت يتم النظر فيها و يالعرص تكاملل

 املقدمة (1
من الكتابة ، وطرق  العرصحيتوي الوصف املوجود يف بداية الكتاب على 

 وفهم املادة اليت سيتم تقدميها   جيس اتباعها ، ويقود الطالب إع معرفةالتعلم اليت
 حا يتمكن من جذب الطالب ملعرفة املزيد عن حمتواي  الكتاب.

 أولية (2
كفائة النواة والكفائة ز يصف حمتواي  الفصل حسس اليوجد وصف موج

 .األساسية
 قائمة الرتمجا   (3

احلصول عليها من مراجع علمية معينة  قائمة من الرتمجة الصوتية اليت مت  كان
 .ويتم استخدامها دستمرار

 
  قائمة املصطلحا  (4

يوجد مسرد حيتوي على قائمة دملصطلحا  العربية دإلضافة إع 
ه املصطلحا  ، املصطلحا  املشرتكة املهمة يف النص مع تفسريا  ملعا   ذ

 .و ي مرتبة أ دايل 
 الفهر  (5

لما  املهمة واملصطلحا  العربية املنتجة عبارة عن قائمة دلك ر الفه
 متبوعة أبرقام الصفحا  اليت تظهر فيها.

 راجعقائمة امل (6
واد مرجعية يف كتابة الكتاب وفقلا للقواعد ملاملراجع املستخدمة  قائمة
 . القياسية

 املواد الصوتية (7
 .تقدمي املواد الصوتية كوداة داعمة ال تنفصل عن حمتواي  الكتاب
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 تدفق املتسلسل للتفكريالتماسك وال(د 
 الروابي بني الفصول واألقسام والفقرا  (1

  يعكي تسليم املواد بني الفصول واألقسام اجملاورة ةاسك احملتوى وروابطه
 نزا ة وةاسك املعىن يف الفصول واألقسام والفقرا  (2

جيس أن تعكي املادة املقدمة يف فصل / قسم / فقرة وحدة املعىن وتظهر 
 . ىن لتشكيل وحدة متماسكة للمعىنعاستمرارية امل

 
 اخلطوط البيانية صالحية -4

 عدة عوامل جيس مراعاهتا ، و ي الرسومة كان صالحيةيف 
 حجم الكتاب (1

 دلنسبة حلجم الكتاب يتم توجيهه إع األمور التالية
 A4   و ي ISOالتوافق مع معايري  ISOمالءمة حجم الكتاب مع معايري -أ 

(210 x 297 )مم، A5 (148 x 210  ،)ممB5 (176 x 250 )مم ،
 مم 20 - 0 و يسموح به لالختالفا  يف احلجم مث للحد امل

التوافق مع حجم حمتوى الكتاب حيتاا حتديد حجم الكتاب إع تعديله وفقلا -ب 
سيلثر  ذا على التنسيق  حملتوى الكتاب بناءل على جمال معني من الدراسة.

 وأقسام احملتوى وعدد الصفحا  يف الكتاب.
 ةتصميم جلد (2

 ، فإن األشياء اليت جيس مراعاهتا  يالكتاب ةتصميم جلدل
 ختطيي-أ 

متناغم بشكل متناغم  لفالوجه والظهر واخل جلدةظهر على امل
تكوين وحجم عناصر التخطيي اليت  وموحد واثبت ومظهر مركز الرؤية جيد

تكون متناسبة ومتوازنة ومتناغمة مع ختطيي احملتوى ويكون لون عناصر 
 تخطيي متناغملا ويوضح وظائف معينةال
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 على جلدة الكتاب الطباعة-ب 
جذابة وسهلة القراءة وحجم عنوان الكتاب أكار  تعملةاحلروف املس

  يمنة وتناسبلا وجيس أن يتناقض لون عنوان الكتاب مع لون اخللفية.
 احلروف إستخدام-ا 

أفضل . كاري من جمموعا  اخلطوط  عملاحلروف ال تست إستخداميف 
نوعني من احلروف لتكون أكار تواصالل يف نقل املعلوما  ال ستخدامإلا

 عملستستطيع أن يللتمييز واحلصول على جمموعة من وجها  النظر ي
 .االختالفا  وسلسلة احلروف

 تصميم احملتوى (3
 : يتضمن تصميم احملتوى عدة ملشرا  و ي

 نعكا  حمتواي  الكتابإ.أ 
صف املادة وكشف طبيعة جيس أن يكون حمتوى الكتاب قادرلا على و 

الكائن مث الشكل واللون وحجم نسس الكائن وفقلا للواقع ، ووضع عناصر 
التخطيي املتسقة بناءل على األمناط والفصل بني الفقرا  يكون واضح ، وال 

 أرامل وال أعضاء يف الكتاب.
 االنسجام التخطيي.ب 

اعة االنسجام التخطيي الذي جيس مراعاته أي املساحة القابلة للطب
 اهلوامش املتناسبة من صفحتني جنبلا إع جنس و واهلوامش املتناسبة و

 التباعد املتناغم بني النص والرسوم التوضيحية
 فهم التخطيي.ا 

ختطيي الرسوم  يعين األشياء اليت جيس مراعاهتا يف فهم التخطيي
التوضيحية ال يتداخل مع العنوان والنص وأرقام الصفحا ، وال يتعارص 

نوان والعنوان الفرعي والتوضيح والتعليقا  التوضيحية للصورة مع موضع الع
 فهم.
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 اكتمال التخطيي.د 
يكتس عنوان الفصل دلكامل مصحودل برقم الفصل، و تعديل 

تسلسل اهلرمي لعرص مادة حسس ال وانالعنشعوبة  و عنوانال شعبةكتابة ال
جم أصغر و وضع الصور دلقرب من الرسوم التوضيحية ويكون احل التدريي

 من رسائل النص.
 طباعة حمتواي  الكتاب.ه 

 من طباعة حمتواي  الكتاب امللشرا  اليت يتم اعتبار ا  ي البساطة
ا من اخلطوط و ال يستعمليعين  طوط زخرفية ال يستعمل اخل أنوا  كارية جدل

وضوح يف احملرف وفقلا ملواد احملتوى والتباعد بني األسطر العادية ، والتباعد  و
 حرف عادية.بني أب

 توضيح احملتوى.و 
قادرلا على الكشف عن جيس أن يكون الرسم التوضيحي املوضح 

، والسكتا  الدماغية الدقيقة واملتناسبة وفقلا للواقع، واألشكال معىن الكائن
  25والنقطية الواضحة والواضحة.

 علميةمبادئ تطوير مواد الت .ج 

 اه إع اخلطوا  اليت جيس اختاي ا.جيس على املعلم االنتب عند تطوير املواد التعليمية
يساعد ل يستطيع يلك تنفيذ التعلم على املعلمنيلتسهيل  ستخدامإال ش يف  ذه احلالة
سيتم أيضلا صقل  علميعند تطوير مواد الت حلصول على بدائل ملواد التدريي.الطالب أيضلا 

ليمية على بناء تواصل معرفة وخربة املعلمني يف كتابة مواد التدريي ، وستعمل املواد التع
 تعليمي فعال بني املعلمني والطالب.

جيس  حيتاا تطوير املواد التعليمية إع أخذ ا يف االعتبار عند تنفيذ ا.لسبس هلذا ا
 يعين من بني مبادئ التعلم أن ينتبه تطوير املواد التعليمية ملبادئ التعلم.

 .ردابدأ دلسهولة يف فهم الصعوبة ، من امللمو  إع اجمل -1
 .تصورم فهأالفهم حا الطالب  يستطيع على التكرار -2
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 Mansur Muslich, Text book writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017),hal. 308-313 
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 .اإلجيابية تعزيزلا لفهم الطالسيستطيع ستوفر املالحظا  أو الردود  -3
 .تعلمال يعد الدافع العايل للتعلم أيضلا عامالل حمددلا الناجح -4
فإنه سيحقق األشياء  ال الصعود على السلم خطوة خبطوةالوصول إع اهلدف  و م -5

 .املتوقعة
 26معرفة النتائد اليت مت حتقيقها سيشجع الطالب على االستمرار يف حتقيق األ داف. -6

 هيئة املعايري الرتبوية الوطنية .د 

ملسسة مستقلة ( BSNP)  يئة املعايري الرتبوية الوطنية، (wikipedia)  ليكيفيدايوفقلا لو
 27قييم تنفيذ ا.ومهنية ومستقلة تلدي مهمة تطوير معايري التعليم الوطنية ومراقبتها وت

 ي ملسسة مستقلة ومهنية ومستقلة لديها مهمة لتطوير   يئة املعايري الرتبوية الوطنية
يئة املعايري الرتبوية هل املعايري اليت طور  ومراقبة التنفيذ وتقييم تنفيذ معايري التعليم الوطنية.

 28فعالة وملزمة جلميع الوحدا  التعليمية على الصعيد الوطين. الوطنية
لديه مهام تطوير معايري التعليم الوطنية ، وتنظيم   يئة املعايري الرتبوية الوطنية

االمتحاان  الوطنية ، وتقدمي توصيا  إع احلكومة واحلكوما  احمللية يف ضمان ومراقبة 
 صالحيةاالبتدائي والاانوي ، وتقييم صياغة معايري التخرا لوحدا  التعليم ، جودة التعليم
 ب املدرسية.اللكت اخلطوط البيانية غة والعرص واحملتوى والل

فعالة وملزمة جلميع الوحدا    يئة املعايري الرتبوية الوطنيةهل املعايري اليت طور 
رئيي وسكرتري يتم انتخا م من قبل ل  يئة املعايري الرتبوية الوطنيةيقود  التعليمية على الوطين.

 ومن األعضاء على أسا  تصويت األغلبية.
من قبل سكراترية يرأسها   يئة املعايري الرتبوية الوطنيةتنفيذ واجباهتا ، يتم دعم يف 

املعني من قبل وزير الرتبية والتعليم  (Kemdikbud)مسلول من وزارة الرتبية والتعليم والاقافة 
 تعيني فرق اخلرباء حسس احلاجة. اميكن هل .(Mendikbud)والاقافة 

                                                           
26

 Sulastriningsih Djumingin dan Syamsudduha, Perencanaan Pembelajaran Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, (Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2010), hal. 329-331. 
27

 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Standar_Nasional_Pendidikan 
28
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مع وزارة التعليم والاقافة واإلدارة اليت تتعامل  رتبوية الوطنية يئة املعايري الدعم وتنسيق 
مع الشلون احلكومية يف جمال الدين ، والوكالة اليت تتعامل مع التعليم يف املقاطعة / الوصاية / 

 املدينة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه .أ 

يلكد دخل  الكيفي  و مدخل الذي . مالكيفي مدخل ستخدمد بحثيف  ذه ال
البحث عن املعىن والفهم واملفا يم واخلصائص واألعراص والرموز واألوصاف لظا رة ما ، 

ولوية للجودة ، ويستخدم عدة والرتكيز واألساليس املتعددة ، و و أمر طبيعي ، ويعطي األ
الل تطبيق ال من خ، ويتم تقدميه يف سرد يهدف إع إجياد إجاد  لظا رة ما. او سل يقةطر 

 29.نظامياالجراءا  العلمية ب
طريقة البحث الطبيعي ألن البحث يستخدم يف  كيفيغالبلا ما يُطلق على البحث ال

يُطلق على  ذا البحث أيضلا الطريقة اإلثنوغرافية ألنه يف البداية كانت  الظروف الطبيعية.
يا الاقافية وتسمى الطريقة  ذه الطريقة مستخدمة على نطاق واسع يف جمال األناروبولوج

 الكيفيإع يلك فإن هند  الفخب 30.الكيفيبياان  الألن البياان  اليت مجعها  ي  كيفيال
وصفي ألن البياان  اليت مت حتليلها ليست لقبول أو رفض الفرضية ولكن نتائد التحليل ال

قام أو تكون يف شكل توصيفا  لألعراص امللحوظة اليت ال جيس تقدميها يف شكل األر 
 31املعامال  بني املتغريا .

 يهدف البحث الوصفي. وصفيال و منهد البحث املستخدم يف  ذا البحث  منهد
حيدث من خالل الذي تفسري البياان  املتعلقة دحلقائق والظروف واملتغريا  والظوا ر ل

الكتاب من  صالحيةن استخدام  ذه الطريقة  و وصف م العرص 32تقدميها كما  ي.
يف نظرية املعايري  للكتاب صالحيةوفقلا ملعايري طوة البيانية العرص واحملتوى واللغة واخلجوانس 

 الرتبوية الوطنية.
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 حضور الباحث .ب 

جيادل سوجيونو يف كتابه أبن  داة البحث نفسها.أب كان الباحث يتسم ذا البحث   يف
صادر ملين اختيار املخرب  "الباحاني كودوا  بشرية يعملون على حتديد تركيز البحث و

للبياان  ، ومجع البياان  وتقييم جودة البياان  وحتليل البياان  وتفسري البياان  والتوصل 
 33".إع استنتاجا  كل شيء

يقوم الباحث بقراءة ومجع البياان  وحتليل البياان  بنشاط حيث ميكن  بحثال ايف  ذ
أي مكان وزمان و ذا  تنفيذ مجيع األنشطة اليت ميكن من خالهلا تنفيذ  ذا النشاط يف

 البحث ال يتعلق دملكان والزمان.
 موضع البحث.أ 

ألنه ميكن للباحث إجراء البحث يف أي مكان مال  بحثيف  ذه ال وضعمل يتم حتديد امل
املنازل واملكتبا  والفصول الدراسية واملدار  وغري ا من األماكن اليت تسمح للباحاني 

كان األكار ماالية إلجراء البحث ألنه من األسهل فإن املكتبة  ي امل بل شجراء البحث.
 الوصول إع مصادر البياان  اليت حيتاجها الباحث.

 البياتت ومصادر ا.ب 
مصادر البياان  يا  الصلة واملتوافقة مع البحث الذي  بحثتستخدم  ذه ال

يف كتابه أبن "مصدر البياان  يف البحث  و املوضو  الذي  سو رمسي عرفي .يستخدمه
 34احلصول على البياان  منه". ميكن

تكون مصادر البياان  من نوعني ، ومها البياان  األولية والبياان   بشكل عام
 35الاانوية.
 البياان  األولية -1

البياان  األساسية  .البياان  األولية  ي املصدر الرئيسي يف  ذا البحث
تابع لوزارة املستخدمة  ي الكتاب املدرسي العريب للفصل احلادي عشر الناشر ال

 .2020الدين 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatdn Kuantitatif, Kualitatof, dan R & D, (Bandung:Alfabeta, 
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 البياان  الاانوية -2
ب االبياان  الاانوية  ي مصدر يدعم بياان  البحث  ذه يف شكل كت

يلك اليت  غري موقع الكرتو  وومقابال  ومقاال  وخطاد  قرار وجمال  وموقع و
 أن تكون مصادر إضافية ومرتبطة  ذا البحث. ستطيعي

  

 طريقة مجع البياانت .ج 

 ي طريقة  الواثئقطريقة  .واثئقطريقة ال بحثمجع البياان  يف  ذه ال ةطريقتستخدم 
ب ونصوص وجمال  اللعاور على بياان  حول األشياء أو املتغريا  يف شكل مالحظا  وكت

 36يلك. و غريوصحف ونقوش وحماضر اجتماعا  وجداول أعمال 
ب ومصادر االكتالبياان  اليت جيمعها املللفون  ي بياان  أدبية موخوية من نصوص 

الكتاب يف  ذه احلالة البياان  اليت تعد املصدر الرئيسي هلذا البحث  ي  البياان  األخرى.
بينما احلصول على  .2020العريب للفصل احلادي عشر الصادر عن وزارة الدين  املدرسي

شريعا  ب واملواقع واملقاال  واجملال  واملراسيم والتاالبياان  الاانوية املستخدمة من الكت
 يلك. غرييا  الصلة و 

ستخدم الباحث أيضلا تقنيا  املقابلة كبياان  إضافية للكشف عن االإع يلك  الفخب
من خالل  ذه التقنية حصل الباحث على بياان  ديناميكية  .تعلميالكتاب ال صالحيةل

ة ولكنها تتعلق مبوضو  املشاكل يف  ذا البحث. تقول تقنية املقابلة إهنا أسئلة مفتوحة ومرن
عادة ما يتم إجراء املقابلة اجليدة يف مكان مريح وآمن وخاٍل من  ال تعين أهنا غري منظمة.

 37عادة ما يتم حتديد مكان املقابلة بشكل مشرتك من قبل املشاركني والباحث. الضوضاء.
 مدر مللف أو أجريت  ذه املقابال  مع أشخاص مرجعيني مرتبطني  ذا البحث ، مال 

 واد تعليمية.ملعربية الذين استخدموا  ذا الكتاب اللغة ال
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 حتليل البياانت .د 

ميكن أن يُقصد بتحليل البياان  معاجلة البياان  وتنظيمها وتقسيمها إع وحدا    
إجراء حتليل البياان  بعد مجع البياان  من  38أصغر والبحث عن أمناط وموضوعا  مشرتكة.

 39.نتائد مجع البياان  اليت اكتملت
 (Qualitative Content analysis)الكيفي  ستخدام حتليل احملتوىبحث ي ذه ال يف  

حتليل احملتوى  و أسلوب حتث لعمل  Klaus Krippendorffعند كلو  كريفيندرف 
استنتاجا  قابلة للتكرار وصحيحة من النصوص )أو غري ا من األمور يا  املعىن( إع 

 40سياقا  استخدامها.
 6عمل تصميم حتث وإجراء دراسة لتحليل احملتوى يتكون من اإلجراء األساسي ل  

 مراحل ، و ي:
 (Unitizing) صياغة أسئلة البحث والفرضيا  -1
 (Sampling) أخذ عينا  من مصادر البياان  اليت مت اختيار ا. -2
 (recording/coding) مجع عينة من الواثئق اليت مت اختيار ا وترميز ا. -3
 (reducting) مع األدوا  املقدمةيقدم الباحاون بياان  موجزة  -4
احلصول عليها من خالل النظر يف البياان    تاا البياان  من البياان  اليتاستن -5

ب أو املقاال  أو اجملال  اوميكن أن تساعده نظراي  أخرى من الكت احلصول عليها
 (Infering) أو القانون.

 (narrating) فسر الباحاون البياان  اليت مت احلصول عليها. -6
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 (2014:86) (Klaus Krippendorf)مرجا: كلو  كريفن دورف      

      
 

يف نظرية املعايري الرتبوية إلجراء تقييم على أسا  ملشرا  التقييم من أداة تقييم الكتاب املدرسي 
تم ي. احملتوى والعرص واللغة والرسوما  )األدوا  موجودة يف امللحق(صالحية و ي أداة تقييم الوطنية 

مث عمل صيغة إلجياد  .4، وأعلى درجة  ي  1، وأقل قيمة  ي  4إع  1إجراء التقييم مبقيا  من 
 41تقييم الدرجا  اليت سيتم احلصول عليها الحقلا ، على النحو التايل

وحتدياا   ودقة املواد KDو  KIمبا يف يلك املكوان : مطابقة وصف املواد مع  احملتوى صالحية
 .مة الاقافية ، والتدريس والتقييم ، واإلثراءاملواد ، واملالء

 KDو  KIمطابقة وصف املواد مع .أ 
إيا كانت نتائد مالءمة املادة )املفا يم واملبادئ واإلجراءا  واألمالة  1الدرجة  تُعطى (1

٪  25-0على مستوى فاصل من  KDو  KIوالتمارين( الواردة يف الكتاب املدرسي مع 
 من اإلمجايل مواد.

إيا كانت نتائد مالءمة املادة )املفا يم واملبادئ واإلجراءا  واألمالة  2رجة الد تُعطى (2
٪ من 50-26على مستوى فاصل  KDو  KIوالتمارين( الواردة يف الكتاب املدرسي مع 

 إمجايل املواد.
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إيا كانت نتائد مالءمة املادة )املفا يم واملبادئ واإلجراءا  واألمالة  3درجة  تُعطى (3
٪  75-51على مستوى فاصل  KDو  KIواردة يف الكتاب املدرسي مع والتمارين( ال

 من اإلمجايل مواد.
إيا كانت نتائد مالءمة املادة )املفا يم واملبادئ واإلجراءا  واألمالة  4درجة  تُعطى (4

٪  100-76على مستوى فاصل  KDو  KIوالتمارين( الواردة يف الكتاب املدرسي مع 
 من الكل مواد.

 
 دقة املواد.ب 

إيا كانت املادة )احلقائق ، املفا يم ، الرسوم التوضيحية( الواردة يف  1عطى الدرجة تُ  (1
الكتاب املدرسي سياقية ، ال تسبس العديد من التفسريا  ، صحيحة وفقلا للقواعد 

 ٪ من جممو  املواد.25-0)دقيقة( على مستوى فاصل من 
الرسوم التوضيحية( الواردة يف  إيا كانت املادة )احلقائق ، املفا يم ، 2تُعطى الدرجة  (2

الكتاب املدرسي سياقية ، وال تسبس العديد من التفسريا  ، أو صحيحة وفقلا للقواعد 
 ٪ من اإلمجايل مواد.50-26)دقيقة( على مستوى فاصل 

إيا كانت املادة )احلقائق ، املفا يم ، الرسوم التوضيحية( الواردة يف  3درجة  تُعطى (3
ة ، ال تسبس العديد من التفسريا  ، صحيحة وفقلا للقواعد الكتاب املدرسي سياقي

 ٪ من اإلمجايل. مواد.75-51)دقيقة( على مستوى فاصل من 
إيا كانت املادة )احلقائق ، املفا يم ، الرسوم التوضيحية( الواردة يف  4تُعطى الدرجة  (4

لقواعد الكتاب املدرسي سياقية ، وال تسبس العديد من التفسريا  ، صحيحة وفقلا ل
 ٪ من الكل مواد.100-76)دقيقة( على مستوى فاصل 
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 حتدياا  املواد.ا 
إيا كان الكتاب أبكمله ال حيتوي على مواد مناسبة لتطوير اللغة  1على درجة  تُعطى (1

 العربية ، واألمالة ، والصور / الرسوم التوضيحية ، واألدب احلديث.
لى مواد كافية مناسبة لتطور اللغة إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي ع 2على درجة  تُعطى (2

 العربية ، واألمالة ، والصور / الرسوم التوضيحية ، واألدب احلديث.
إيا كانت مجيع الكتس تقريبلا حتتوي دلفعل على مواد مناسبة لتطور اللغة  3درجة  تُعطى (3

 العربية ، واألمالة ، والصور / الرسوم التوضيحية ، واألدب احلديث.
واد مناسبة لتطور اللغة العربية إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي على م 4ة على درج تُعطى (4

 واألمالة ، والصور / الرسوم التوضيحية ، واألدب احلديث.
 

 املالءمة الاقافية.د 
إيا مل يكن للكتاب أبكمله تغطية مناسبة للموضوعا  والاقافة  1على درجة  تُعطى (1

 والرؤية الوطنية.
الكتاب أبكمله حيتوي على تغطية كافية للموضوعا   إيا كان 2على درجة  تُعطى (2

 والاقافة والرؤية الوطنية املناسبة.
إيا كان للكتاب أبكمله تغطية مناسبة للموضو  والاقافة والرؤية  3على درجة  تُعطى (3

 الوطنية.
إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي على تغطية مناسبة للموضوعا   4على درجة  تُعطى (4

 الوطنية. والاقافة والرؤية
 

 التدريس والتقييم.ه 
 إيا كان الكتاب أبكمله ال حيتوي على ةارين تقوية وتقييما  للقدرة. 1درجة  تُعطى (1
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إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي على ةارين تقوية كافية وتقييم  2على درجة  تُعطى (2
 القدرا .

قوية وتقييما  إيا كانت مجيع الكتس تقريبلا حتتوي دلفعل على ةارين ت 3درجة  تُعطى (3
 للقدرة.

 إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي على ةارين تقوية وتقييما  للقدرة. 4درجة  تُعطى (4
 

 اإلثراء.و 
إيا كان الكتاب أبكمله ال حيتوي على إثراء للمفردا  وإثراء حنوي  1على درجة  تُعطى (1

 وإثراء للمهارا .
في من إثراء املفردا  ، إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي على ما يك 2على درجة  تُعطى (2

 واإلثراء النحوي ، وإثراء املهارا .
إيا كانت مجيع الكتس تقريبلا حتتوي دلفعل على إثراء للمفردا  وإثراء  3درجة  تُعطى (3

 حنوي وإثراء للمهارا .
إيا كان الكتاب أبكمله حيتوي على إثراء للمفردا  وإثراء حنوي  4على درجة  تُعطى (4

 وإثراء للمهارا .

 

اللغة مكوان : الدقة ، والتواصل ، وتوافق قواعد اللغة ، ومدى مالءمة  صالحيةضمن تت
 تنمية الطالب.

 الدقة.أ 
إيا كانت اللغة املستخدمة غري مناسبة )منطقية ، مباشرة ، تشري إع  1درجة  تُعطى (1

 قواعد اجلمل اإلندونيسية ، وتتوافق مع قدرا  تفكري الطالب(.
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لغة املستخدمة غري مناسبة )منطقية ، مباشرة ، تشري إع إيا كانت ال 2درجة  تُعطى (2
 قواعد اجلمل اإلندونيسية ، وتتوافق مع مهارا  تفكري الطالب(.

إيا كانت اللغة املستخدمة مناسبة ةاملا )منطقية ، مباشرة ، تشري إع  3الدرجة  تُعطى (3
 قواعد اجلمل اإلندونيسية ، وتتوافق مع قدرا  تفكري الطالب(.

إيا كانت اللغة العامة املستخدمة مناسبة )منطقية ، مباشرة  4الدرجة على درجة  ىتُعط (4
 ، تشري إع قواعد اجلمل اإلندونيسية ، وتتوافق مع قدرا  تفكري الطالب(.

 
 التواصل.ب 

إيا كانت اللغة غري مناسبة )مارية لال تمام ، واضحة ، صحيحة على  1تُعطى الدرجة  (1
 جلا ، و ي شائعة يف االتصال الكتايب(اهلدف ، ال تسبس معىن مزدو 

إيا كانت اللغة غري مناسبة )مارية لال تمام ، واضحة ، صحيحة على  2الدرجة  تُعطى (2
 اهلدف ، ال تسبس معىن مزدوجلا ، و ي شائعة يف االتصال الكتايب(.

إيا كانت اللغة مناسبة ةاملا )مارية لال تمام ، وواضحة ، ومباشرة  3على درجة  تُعطى (3
 يف اهلدف ، وال تسبس معىن مزدوجلا ، و ي شائعة يف االتصال الكتايب(.

إيا كانت اللغة العامة مناسبة )مارية لال تمام ، واضحة ، مباشرة  4على درجة  تُعطى (4
 على اهلدف ، ال تسبس معىن مزدوجلا ، و ي شائعة يف االتصال الكتايب(.

 
 توافق قواعد اللغة.ا 

اجلملة املستخدمة ال تشري إع قواعد القواعد اإلندونيسية إيا كانت  1على درجة  تُعطى (1
 والعربية القياسية.

إيا كانت اجلملة املستخدمة ال تشري إع قواعد القواعد اإلندونيسية  2الدرجة  تُعطى (2
 والعربية القياسية.
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إيا كانت اجلمل املستخدمة تشري ببساطة إع قواعد القواعد اإلندونيسية  3درجة  تُعطى (3
 ربية القياسية.والع

إيا كانت اجلملة املستخدمة تشري إع قواعد القواعد اإلندونيسية  4على درجة  تُعطى (4
 والعربية القياسية.

 
 مدى مالءمة تنمية الطالب.د 

إيا كانت اللغة ال تتوافق مع مستوى التطور الفكري للطالب ومستوى  1درجة  تُعطى (1
 النضد االجتماعي العاطفي للطالب.

إيا كانت اجلمل املستخدمة ال تتوافق مع مستوى التطور الفكري  2 تُعطى الدرجة (2
 للطالب ومستوى النضد االجتماعي العاطفي للطالب.

إيا كانت اجلملة املستخدمة مناسبة ةاملا وفقلا ملستوى التطور الفكري  3درجة  تُعطى (3
 للطالب ومستوى النضد االجتماعي العاطفي للطالب.

اجلملة املستخدمة متوافقة مع مستوى التطور الفكري  إيا كانت 4تُعطى الدرجة  (4
 للطالب ومستوى النضد االجتماعي والعاطفي للطالب.

 

تقنيا  العرص ، وعرص التعلم ، واكتمال العرص ،  :العرص مبا يف يلك املكوان  صالحية
 وةاسك العرص.

 تقنيا  العرص.أ 
السهلة إع الصعبة ، والبسيطة إع إيا مل تكن املادة املقدمة من املفا يم  1ُةنح الدرجة  (1

 املعقدة ، واملتسقة مع النظاميا  ، و ناك جمموعة متنوعة من التمارين.
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إيا كانت املادة املقدمة أقل من سهلة وصعبة ، وبسيطة إع معقدة ،  2تُعطى الدرجة  (2
 ومتسقة مع النظاميا  ، و ناك جمموعة متنوعة من التمارين.

يا كانت املادة املقدمة كافية من املفا يم السهلة إع الصعبة ، إ 3على درجة  تُعطى درجة (3
والبسيطة إع املعقدة ، واملتسقة مع علم الال و  النظامي ، و ناك جمموعة متنوعة من 

 التمارين.
إيا كانت املادة املقدمة من املفا يم السهلة إع الصعبة ،  4على درجة  تُعطى درجة (4

 تسقة مع النظاميا  ، و ناك جمموعة متنوعة من التمارين.والبسيطة إع املعقدة ، وامل
 

 عرص التعلم.ب 
إيا كانت املادة املقدمة تلكد على مهارا  العملية اآلمنة للطالب ،  1درجة  تُعطى (1

 ٪.25-0وخيتلف العرص التقدميي الذي تكون قيمته يف الفرتة 
عملية اآلمنة للطالب ، إيا كانت املادة املقدمة تلكد على املهارا  ال 2الدرجة  تُعطى (2

 ٪.50-26وخيتلف العرص التقدميي الذي تكون قيمته يف الفرتة 
إيا كانت املادة املقدمة تلكد على مهارا  العملية اآلمنة للطالب ،  3درجة  تُعطى (3

 ٪.75-51وخيتلف العرص التقدميي الذي تكون قيمته يف فاصل 
هارا  العملية اآلمنة للطالب ، إيا كانت املادة املقدمة تلكد على م 4درجة  تُعطى (4

 ٪.100-76وخيتلف العرص التقدميي الذي تكون قيمته يف فاصل 
 

 اكتمال العرص.ا 
إيا كان معظم تشريح الكتاب ال حيتوي على أجزاء تتكون من مقدمة  1درجة  تُعطى (1

يطة مفا يم وتقييم شجراءا  كتابة غري وجدول حمتواي  ومسرد وببليوغرافيا وملخص وخر 
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معتادة وصحيحة واملزيد من الرسوم التوضيحية أكار من النص والفعل. ال تتطابق مع 
 حمتوى املادة.

إيا كان جزء من تشريح الكتاب ال حيتوي على أي أجزاء تتكون من  2درجة  تُعطى (2
لخص وخريطة املفا يم مقدمة وجدول احملتواي  ومسرد املصطلحا  والببليوغرافيا وامل

والتقييم مع إجراءا  كتابة أقل شيوعلا وصحيحة ، ورسوم توضيحية أكار من النص 
 وليي وفقلا للمحتوى املادي.

إيا كان جزء واحد من تشريح الكتاب ال حيتوي على أجزاء تتكون من  3درجة  تُعطى (3
خريطة املفا يم مقدمة وجدول احملتواي  ومسرد املصطلحا  والببليوغرافيا وامللخص و 

ا والصحيحة واملزيد من الرسوم التوضيحية من  والتقييم مع إجراءا  الكتابة الشائعة جدل
 النص ودلتوافق ةاملا مع حمتوى املادة.

إيا كان تشريح الكتاب أبكمله حيتوي على أجزاء تتكون من مقدمة  4درجة  تُعطى (4
مللخص وخريطة املفا يم والتقييم وجدول احملتواي  ومسرد املصطلحا  والببليوغرافيا وا

مع إجراءا  الكتابة الشائعة والصحيحة واملزيد من الرسوم التوضيحية أكار من النص 
 ووفقلا لو حمتوى املادة.

 
 ةاسك العرص.د 

إيا مل يتم تسليم املادة بشكل متماسك ومتسق بني الفصول والفصول  1درجة  تُعطى (1
 الفرعية.

ليم املادة بشكل متماسك ومتسق بني الفصول والفصول إيا مل يتم تس 2الدرجة  تُعطى (2
 الفرعية.

إيا مت تسليم املادة بشكل متماسك ومتسق بني الفصول والفصول  3درجة  تُعطى (3
 الفرعية.
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إيا مت تسليم املادة بشكل متماسك ومتسق بني الفصول والفصول  4الدرجة  تُعطى (4
 الفرعية.

 

. مظهر 2. حجم الكتاب 1ان  التالية: على املكو  صالحية اجلطوط البيانيةتشتمل 
 . تصميم حمتوى الكتاب.3التصميم 

 حجم الكتاب.أ 
 A4 (210 x 297   و ي ISOالتوافق مع معايري  ISOمالءمة حجم الكتاب مع معايري  (1

سموح به ، مث للحد املممB5 (176 x 250 )ممA5 (148 x 210  ،)مم(، 
يا كان حد التسامح لفرق احلجم إ 1نقاط مم.  20 - 0 و يلالختالفا  يف احلجم 

 ملم. 20-15 و 
 A4 (210 x 297   و ي ISOالتوافق مع معايري  ISOمالءمة حجم الكتاب مع معايري  (2

سموح به ، مث للحد املممB5 (176 x 250 )ممA5 (148 x 210  ،)مم(، 
إيا كان حد التفاو   2 تُعطى درجةمم.  20 - 0 و يلالختالفا  يف احلجم 

 ملم 15-10لالختالف يف احلجم  املسموح به
 A4 (210 x 297   و ي ISOالتوافق مع معايري  ISOمالءمة حجم الكتاب مع معايري  (3

سموح به ، مث للحد املممB5 (176 x 250 )ممA5 (148 x 210  ،)مم(، 
إيا كان حد التفاو  املسموح به  3 تُعطىمم.  20 - 0 و يلالختالفا  يف احلجم 

 .مم 10-5لفرق احلجم 
 A4 (210 x 297   و ي ISOالتوافق مع معايري  ISOمالءمة حجم الكتاب مع معايري  (4

سموح به ، مث للحد املممB5 (176 x 250 )ممA5 (148 x 210  ،)مم(، 
إيا   4 تُعطىمم.  20-0تفاو  فرق احلجم مم.  20 - 0 و يلالختالفا  يف احلجم 

 م.م 10-5كان حد التفاو  املسموح به لفرق احلجم  و 
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 مظهر التصميم.ب 

إيا كان تصميم الغالف )الوجه والظهر والظهر( ال حيتوي على وحدة ،  1درجة  تُعطى (1
واأللوان غري متباينة ، وحجم اخلي ال يتناسس مع عنوان الكتاب ، واسم املللف ، 

 حمرفلا ، والرسوم التوضيحية ال تصف حمتواي  الكتاب. 1أو  3والناشر ، يستخدم 
يا كان تصميم الغالف )الوجه والظهر والظهر( يفتقر إع الوحدة ، إ 2درجة  تُعطى (2

ويفتقر إع التباين ، وحجم اخلي ال يتناسس مع عنوان الكتاب ، واسم املللف ، والناشر 
 حمرفلا ، الرسوم التوضيحية ال تصف حمتواي  الكتاب. . 1أو  3، ويستخدم 

ر والظهر( حيتوي على وحدة كافية إيا كان تصميم الغالف )الوجه والظه 1درجة  تُعطى (3
، واأللوان متباينة ةاملا ، وحجم اخلي متناسس ةاملا ، سواء كان عنوان الكتاب أو اسم 

حمرفلا ، تصف الرسوم التوضيحية حمتواي  الكتاب  1أو  3املللف أو الناشر ، يستخدم 
 بشكل كاٍف. .

ظهر( به وحدة ، وألوان متباينة إيا كان تصميم الغالف )الوجه والظهر وال 4درجة  تُعطى (4
 1أو  3، وحجم خي متناسس لعنوان الكتاب ، واسم املللف ، والناشر ، ويستخدم 

 حمرفلا ، ورسوملا توضيحية صف حمتواي  الكتاب دلكامل.
 

 تصميم حمتوى الكتاب.ا 
إيا كان تصميم حمتواي  الكتاب ال يلتفت إع انعكا  حمتواي  الكتاب  1درجة  تُعطى (1

سجام تصميم الكتاب ، واكتمال التخطيي ، وفهم التخطيي ، وطباعة حمتواي  ، وان
 الكتاب.
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إيا كان تصميم حمتوى الكتاب كافيال لالنتباه إع انعكا  حمتواي   2درجة  تُعطى (2
الكتاب ، وانسجام تصميم الكتاب ، واكتمال التخطيي ، وفهم التخطيي وطباعة 

 حمتواي  الكتاب.
ذ تصميم حمتوى الكتاب يف االعتبار انعكا  حمتوى الكتاب ، إيا أخ 3درجة  تُعطى (3

وتناغم ختطيي الكتاب ، واكتمال التخطيي ، وفهم التخطيي ، وطباعة الكتاب. حمتوى 
 الكتاب.

املعطاة إيا كان تصميم حمتوى الكتاب قد ا تم حقلا دنعكا  حمتوى  4 درجة تُعطى (4
ختطيي وفهم ختطيي وطباعة حمتواي   الكتاب ، وانسجام تصميم الكتاب ، واالكتمال

 الكتاب.
 
 ٪100× الدرجة = )الدرجة اإلمجالية لكل عنصر مكون / الدرجة اإلمجالية القصوى( . أ

 معلومة :. ب
 ٪ = غري اكن25 -٪ 0

 ٪ = اكن ةاما62.5 -٪ 25.1
 ٪ = اكن75 -٪ 62.6
 ٪ = جدوى100٪ >قيمة >75.1

 نبدة الكتاب املدرسي.ا 
 :شحسية  ذا الكتاب  ي 

 .2013مدرسة الاانوية ملنهد عام : كتاب لغة العربية فصل احدى عشر  عنوان الكتاب
 ISBN 978-623-6687-61-1 : رقم الكتاب

 رسنا راينيت ساري,  اشم أمر هللا : امللّلف
 وزارة الشلون الدينسة:  الناشر
 : املدرسة الاانوية )للفصل احدى عشر( الطبقة

 135 : عدد الصفحة
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بعالفصل الرا  

  عرض البياانت و حتليلها
 

  يئة املعيري الرتبوية الوطنيةبعد أن يعرص الباحث البياان  على كتاب اللغة العربية حسس 
يم ب املدرسية العربية وفقلا لتقياعليه يف الكت يكونمن التحليل الذي  يقوم الباحث بعرص النتائد

 ية الوطنية.يف نظرية  يئة املعايري الرتبو ب املدرسية االكت صالحية

 املبحث األول: صالحية احملتوى .أ 

 اكتمال املادة -1
والكفاءا  األساسية  نواةتغطي املواد الواردة يف  ذا الكتاب الكفاءا  ال

ا يف روح التعلم.اليت  قيمة يف التعلم الديين ميلكاليت حتديد ا ، و   متجسدل
 يف اكتمال املواد وجد  البياان  التالية:

 
 

 
يقال  درجة اكتمال املادة املوجودة يف الكتاب  ي ثالث درجا  أو جيدة.

اسية مناسس ةاملا. تشمل املواد والكفاءا  األس نواةإن التوافق يف الكفاءا  ال
املقدمة التعريف والنطق وإجياد املعىن واألفكار واحلوار وتقدمي املعلوما  وجتميع 

العديد من يوافق على املواد كان   النصوص املتعلقة بصو  الكلما  والعبارا .
اليت ةت صياغتها يف املنا د  KI  /KD املوضوعا  والنطاق الذي يدعم حتقيق

املادة املقدمة كافية لتحقيق أ داف كتابة املواد حا  ية للموضو  املعينالدراس

 الدرجة ييمحجة التق مقيا  مقّوم
د الواردة يف  ذا الكتاب تغطي املوا مناسس اكتمال املادة

األساسية اليت ة والكفا نواةال ةالكفاء
 قيمة يف التعلم الديينميلك  ، وحتديد ا

3 
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ال يزال  ناك نقص يف تقدير ومتابعة التعاليم الدينية يف  ذا  بل التعليمية.
ليي ةاملا املاال الوارد يف الفصل الرابع . فقي الكتاب ، موجود يف فصول قليلة

 .59من الصفحة 
 

 عمق املواد -2
مستوى  .KI /KDتعلم الكامل وفقلا ملستوى التعليم ووفقلا ملعايري توفر املادة ال

الصعوبة للمفهوم يتوافق مع تطور الطالب ، مع القدرة على الفهم والتطبيق ، 
 42واال تمام دلبنية اللغوية ، والعناصر الاقافية وفقلا لسياق استخدامها.

 املواد وجد  البياان  التالية: عمقيف 
 

 الدرجة التقييم حجة مقيا  مقّوم
 3 موضو  يشرح املادة بطريقة بسيطة موجود مناسس املادة عمق
 

، دلتعريفا  واإلجراءا  واألمالة حيتوي الكتاب دلفعل على تفسريا  تتعلق
وصف املادة  حتيث يتمكن الطالب من حتديد وصياغة وبناء معرفة جديدة.

 يتوافق مع تطور الطالب.
سيطة للغاية حتيث ال تعمق ون تفسرياهتا ببعض املوضوعا  اليت تك بل
 فقرة واحدة فقي. ، كما يف الفصل الرابع الذي يعرص من نص القراءةاملادة

 
 سعة املواد -3

)االستما   الكفاءة األساسيةتعكي املادة الوصف الذي يدعم حتصيل كل 
تصنيف مهارا  االستما  والقراءة إع مهارا    والقراءة والكتابة( كالموال
 43.تصنيف مهارا  التحدث والكتابة إع مهارا  إنتاجية و يريةتقد

 املواد وجد  البياان  التالية: سعةيف 
                                                           
42

 Badan Standar Nasional Pendidikan, Deskripsi Butir Instrumen 1: Penilaian Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 
Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA). 
43

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosakarya, 2014), hlm.129. 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
مناسس  املادة سعة

 جدا
تعكي املواد املوجودة يف  ذا الكتاب 
املواد اليت تدعم املهارا  اللغوية األربع 

 للطالب

4 

 
 يفطالب ل جيس إتقاهنا ألذي مهارا  لغويةأربع  كان  يغطي كل فصل 

 مهارة القراءة و مهارة و كالمال مهارة االستما  واناوية يعين مهارة املدرسة ال
 .الكتابة

 
 دقة القاعد -4

تطبيق املفا يم النحوية )علم األصوا  ، والصرف ، والنحو ، والدالال  ، 
  امللموسة واجملردة ، واملعجم( ، من خالل الفهم واالستدالل والعرص يف اجملاال

والقدرة على استخدام األساليس وفقلا للقواعد النحوية العربية ، وفقلا للموضو  
 واملعروص يف اإلندونيسية القياسية. دإلضافة إع اللغة العربية الفصحى املعاصرة

 وجد  البياان  التالية: دقة القاعديف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس  دقة القاعد
 جدا

تطبق املادة املوجودة يف  ذا الكتاب 
املفا يم النحوية ويتم شرحها دستخدام 

 اللغة العربية الفصحى

4 

 
الدقة النحوية يف  ذا الكتاب دقيقة للغاية. ألن املادة املقدمة تطبق مفا يم 

 علم األصوا  ، وعلم التشكل ، وبناء اجلملة ، وعلم الدالال  ، واملعجم.
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 صطلحا  واملفردا  املختارةدقة امل -5
املصطلحا  واأللفاظ اللغوية املستخدمة متوافقة مع املصطلحا  العربية 

 حسس املوضو  واملشكلة.
 وجد  البياان  التالية: دقة املصطلحا  واملفردا  املختارةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
دقة 

املصطلحا  
واملفردا  

 املختارة

مفردا  ال تتطابق مع  العاور على مناسس
 املفردا  العربية

3 

 
بشكل عام ، دقة املصطلحا  واللغة يف  ذا الكتاب مناسبة ، ولكن يف 
جمموعة املفردا  يف هناية الكتاب ، مت العاور على مفردا  واحدة ال تتطابق مع 

 شتاء. الشتاء الذي جيس أن يكون فصل املفردا  العربية ، و ي
 

 ةدقة الصورة التوضيحي -6
تتوافق الصور والصور والرسوم التوضيحية املعروضة مع املوضو  الرئيسي 

 ويسهل على الطالب فهمها.
 وجد  البياان  التالية: دقة الصورة التوضيحيةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

دقة الصورة 
 التوضيحية

الصور والرسوم التوضيحية يف الكتاب  مناسس
صور غري  كان، لكن  جيدة ةاملدرسي
 متطابقة

3 
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تصنيف الصور والرسوم التوضيحية يف  ذا الفصل الدراسي احلادي عشر 
ولكن ال يزال يتم العاور  دللغة العربية بشكل جيد ووفقلا للموضو  واملوضو 

حيث اجلملة  85على صور ال تتطابق مع املوضو  كما  و موضح يف الصفحة 
يف الصورة ، جيس  ل الذكي يضر عيوننااإلستخدام الكاري للجوايعين  املستخدمة

الذكي وليي الشخص الذي يستخدم  والأن يكون الشخص الذي يستخدم اجل
 احملمول. اسوباحل

 
 مناسس املواد بتطوير اللغة العربية -7

 املواد املقدمة تتوافق مع تطور اللغة العربية.
 وجد  البياان  التالية: مناسس املواد بتطوير اللغة العربيةيف 
 

 الدرجة حجة التقييم مقيا  قّومم
مناسس املواد 
بتطوير اللغة 

 العربية

مناسس 
 جدا

 4 مبا يتوافق مع تطور اللغة العربية

 
ألنه من حيث  لقد حقق  ذا الكتاب مقوما  التوافق مع تطور اللغة العربية.

 الفصحى. اللغة دلفعل تستخدم العربية
 

 دقة املاال والقضية -8
ة والتمارين بدقة وبشكل صحيح مالءمة األحداث تعكي املواد واألمال
 واألحداث ووفقلا للسياق.

 وجد  البياان  التالية: دقة املاال والقضيةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم



46 
 

املاال  دقة
 والقضية

مناسس 
 جدا

املواد واألمالة والتمارين حسس األحداث 
 والوقائع

4 

 
كتاب دلفعل دقة األحداث واألحداث توضح األمالة واحلاال  يف  ذا ال

الذي  59املاال الوارد يف الفصل الرابع يف الصفحة  كما يف و ي يف سياقها.
 خيربان عن أحداث العمرة اليت تتوافق مع األنشطة اليت يتم تنفيذ ا.

 
 وقعية الصورة التوضيحية -9

مزودة بتفسريا   ،عروضة مرتبة على فعليةالصور والرسوم التوضيحية امل
 ا تمام املناسس دلعناصر الاقافية. أيضا ألذي مناسبة
 وجد  البياان  التالية: وقعية الصورة التوضيحيةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

وقعية الصورة 
 التوضيحية

قدم  ذا الكتاب املدرسي صورلا ورسوملا  مناسس
أقل  الذيصور ورسوم  وجدولكن  فعلي
 فعلي

3 

 
 ناك صور  وجد لكنو  لتوضيحية يف  ذا الكتاب جيدةالصور والرسوم ا

( 63كما يف الدر  الرابع )صفحة . رسوم متحركة / رسوم كاريكاتوريةبورسوم 
ايضا يف الدر  اخلامي  على شكل رسوم متحركة و صور اجهزة الكرتونية

 .(75)صفحة 
 

 العربية-استعمال املاال والقضية اإلندونيسية -10
مة متوافقة مع الاقافة اإلندونيسية والاقافة العربية األمالة واحلاال  املقد 

 احلقيقية.
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وجد  البياان   العربية-وقعية استعمال املاال والقضية اإلندونيسيةيف 
 التالية:

 

 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
استعمال املاال 

والقضية 
-اإلندونيسية

 العربية

أقل 
 املناسس

 تقدمي من األمالة واحلاال  اليت مل كاري
 لاقافة اإلندونيسية والعربيةد

2 

 
تعرص بضعة فصول فقي أمالة وحاال  للاقافة العربية  يف الكتاب

مال التناغم الديين والتسامح يف الفصل الساد  الذي يعكي  واإلندونيسية
 رحلة احلد على شكل الاقافة العربية يف الفصل الرابع.و   الاقافة اإلندونيسية

 
 ملراجعمتوحر الكتاب وا -11

مع مراعاة مالءمة  املادية الصلة واحلدياة  و بالعرص الكت كتاب املراجع
 .الكتاب  ذا املرجعي العناصر اللغوية الالزمة لدعم

 وجد  البياان  التالية: متوحر الكتاب واملراجعيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

متوحر الكتاب 
 واملراجع

أقل 
 املناسس

املراجع أكار  الكتاب يستخدم الكاري من
 من عشر سنوا 

2 

 
ألن قل املناسس أب الكتاب املراجع الذي يستخدم يف الكتاب املدرسي يشعر

ب املرجعية اليت مضى عليها أكار من عشر ايستخدمون الكت أنالكاريين 
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نشر  ذا . الرغم من ارتباطها دلعناصر اللغوية املطلوبة ولو سنوا  من النشر
 .2000املراجع قبل عام  كتاببينما نشر   2020 عام الكتاب املدرسي يف

 
 

 احتواء املوضو  -12
تشمل املوضوعا  موضوعا  تتعلق دلاقافة العربية واإلندونيسية كما ورد  

 .KD أو  KIيف 
 وجد  البياان  التالية: احتواء املوضو يف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

احتواء 
 املوضو 

أقل 
 املناسس

املتعلقة دلاقافة العربية  املواضيع
 قليلواإلندونيسية 

2 

 
توجد املزيد من احتواء املوضو  يف  ذا الكتاب أقل املناسس ألن 

املوضوعا  املتعلقة دلاقافة العربية واإلندونيسية يف الفصلني الرابع واخلامي 
 .فقي

 
 نظرية وطين -13

و  لعادا  والدينفا  يف الاقافة واملادة تفتح آفاق الطالب لتقدير االختالا
جيس أن تكون  وحقوق اإلنسان والتحيز بني اجلنسني. SARAجتنس قضااي 

العناصر الاقافية متوافقة مع عناصر الاقافة العربية )اإلسالمية( والاقافة 
 .زايدة إحسا  الطالب دجلنسيةأليت  اإلندونيسية

 وجد  البياان  التالية: نظرية وطينيف 
 

 الدرجة محجة التقيي مقيا  مقّوم
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أقل  نظرية وطين
 مناسس

ال توفر املادة موقفلا لزايدة إحسا  
 طالب الوطنية لل

2 

 
تقدم البصرية الوطنية يف الكتاب املزيد من املواد اليت حتتوي على الاقافة 

ال يكفي إيا  عناصر الاقافة اإلندونيسيةقليل من فإنه  لكنو  العربية )اإلسالمية(.
 طالب.الوطنية للزايدة إحسا  

 
 تدريس التقوية -14

 تواصليالالتدريبا  املقدمة  ي يف شكل تراكيس حنوية وأمناط وةارين 
 .تقان وتطبيق املواد اليت يتم تدريسهاإل

 وجد  البياان  التالية: تدريس التقويةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس  تدريس التقوية
 جدا

الواردة يف الكتاب  دريسحتتوي الت
نمطية النحوية و ال دريسدرسي على تامل
 األبوابتواصلية يف كل الو 

4 

 
على جدا يف كل األبواب توجد  التقوية يف  ذا الكتاب مناسبة دريست

 .تواصليةالنمطية و النحوية و ال دريست
 

 تقومي الكفاءة -15
إعطاء بعض املواد  على يهدف إع تقييم مستوى قدرة الطالب وميتقالعرص 

 .املستوى در  ويف هناية كل هناية كل تدريسها يف  اليت
 وجد  البياان  التالية:  تقومي الكفاءةيف 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
مناسس  تقومي الكفاءة

 جدا
ردة يف هناية كل يوجد تقييم للقدرا  الوا

 ستوىدر  و امل
4 

ية  در  ويف هنايف هناية كل ألن  .مناسس جداة يف  ذا الكتاب كفاءتقييم ال
 قدرة الطالب.على تقييم ل الذي أن يستطيع ناك ةرين املستوى يوجد  كل 

 
 مادة ختصيس املفردا  -16

موجه إع ألذي  KI  /KDحتتوي مواد اإلثراء على تطوير املفردا  املطلوبة من 
 .(f'il)، واألفعال  (isim)مفردا  األمساء 

 وجد  البياان  التالية: مادة ختصيس املفردا يف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مادة ختصيس 
 املفردا 

مناسس 
 جدا

وجود إثراء حيتوي على تطوير املفردا  مبا 
 KI  /KDيتوافق مع 

4 

 
 يوجد يف كل در  يف  ذا الكتاب إثراء ميكنه تطوير مهارا  تطوير املفردا 

 KI  /KDمبا يتوافق مع 
 

 مادة ختصيس القواعد -17
حسس مستوى الطالب  القواعدوير على تط مادة ختصيس حتتوي ال

 .والنحو الصرفكل من  ومستوا م
 وجد  البياان  التالية: مادة ختصيس القواعديف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

 4د اعناك إثراء حيتوي على تطوير قو  مناسس مادة ختصيس 
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 األبوابالطالب يف كل  جدا القواعد
ا. مناسس ختصيس القواعدة يقال إن ماد يف  ذا الكتاب املدرسي  ألن  جدل

 قواعدتنمية املهارا  الاملواد التخصييب ألذي يستطيع على يف كل در  مواد 
 حسس مستوى الطالب.

 
 مادة ختصيس املهارا  -18

)أربعة( مهارا  لغوية ، وخاصة التحدث  4حتتوي املادة اإلثرائية على تطوير 
 والقراءة.
   التالية:وجد  البياان مادة ختصيس املهارا يف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مادة ختصيس 
 املهارا 

مناسس 
 جدا

تنمية مهارا  الطالب يف كل  على يوجد
 األبواب

4 

 
حيتوي  ذا الكتاب على إثراء حيتوي على تنمية مهارا  الطالس )مهارا  

، ومهارا  الكتابة( يف كل  كالممهارا  االستما  ، ومهارا  الالقراءة ، و 
 در .

 

 جمموعة الدرجا  لصالحية احملتوى

 يف الكتاب املدرسي العريب "تعليم اللغة العربية"

 املوضو  العنصر الفرعي
 الدرجة

1 2 3 4 
الكفاءة مالءمة املواد مع 

 الكفاءة األساسيةو النواة
  ✔   اكتمال املادة (1

 ✔    اتسا  املادة (2
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  ✔   عمق املادة (3

 ✔    قواعددقة ال (4 ستخدمةدقة املواد وامللشرا  امل

  ✔   دقة املصطلحا  واإلمالء (5

  ✔   دقة الصور والرسوم التوضيحية (6

مالءمة املادة مع تطور اللغة  (7 املواد حمدثة
 العربية

   ✔ 

 ✔    األمالة واحلاال  دقيقة (8

الصور الفعلية والرسوم  (9
 التوضيحية

  ✔  

دستخدام ماال احلاال   (10
 ةاالندونيسية والعربي

 ✔   

   ✔  راجعامل كتاب  حتديث (11

   ✔  تغطية املوضو  (12 مالءمة ثقافية

   ✔  البصرية الوطنية (13

 ✔    ةارين التقوية (14 التمرين والتقييم

 ✔    تقييم القدرة (15

 ✔    مواد ختصيس املفردا  (16 اإلثراء

 ✔    قواعدمواد اإلثراء ال (17

 ✔    هارةمواد اإلثراء امل (18

 59جمموعة الدرجا  : 
 72الدرجة العليا : 
 % x 100  =81,9 59/72النسبة املئوية : 

 

 ذا الكتاب  احملتوى يف صالحيةتقدير النسبة املئوية يف الفصل السابق ، فإن كما يف 
األشياء اليت حتتاا . تعليميةال املدرسيةجدلا لالستخدام يف املدار  كمواد  املدرسي مناسس
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رسي  ي أمالة للحاال  اإلندونيسية والعربية ، واألدبيا  إع حتسني يف  ذا الكتاب املد
 احلدياة اليت ال تزال غري يا  صلة ، وكذلك االفتقار إع البصرية الوطنية. 

 

 صالحية العرض: املبحث الثاين .ب 

 منهجية العرص -1
التقدميي املنهجي يف الفصل على مقدمة وحمتوى / مادة  منهجية العرص
 .األبوابستمرار يف كل عرضها د وةارين وتقييما 

 وجد  البياان  التالية: نظام العرصيف 
 

 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
منهجية 
 العرص

مناسس 
 جدا

اب على عرص تقدميي حيتوي  ذا الكت
 األبوابمتسق يف كل 

4 

 
ا. مناسسيف  ذا الكتاب املدرسي  منهجية العرصاتساق  ألن كل  جدل

 .عرضها دستمرار توى / مادة وةارين وتقييما وحم حيتوي على مقدمة األبواب
 

 تسلسل العرص -2
بسيي إع معقد ، و  تقدمي املفا يم بطريقة متماسكة من السهل إع الصعس

ُتظهر  عن حياة الطالب. ةبعيديئة ببيئة إع المن امللمو  إع اجملرد ، من أقرب 
اعية يف شكل التمارين واألمالة املشكال  االجتماعية أو الظوا ر االجتم

 الطالب قادرون على تطبيق املفا يم العلمية األساسيةحيت  موضوعا 
 .KI  /KDمتكاملة وشاملة وفقلا ملتطلبا  لد

 وجد  البياان  التالية: تناسك نظام العرصيف 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
تسلسل 
 العرص

مناسس 
 جدا

 4 وصف عرص املواد وفقلا لألحكام احلالية

 
ا مناسسيف  ذا الكتاب  تناسك نظام العرصعترب ي تقدمي العرص . ألن جدل

يف  ذا الكتاب بطريقة متماسكة من السهل إع الصعس ، من البسيي إع 
شكل مهارا  االستما  اليت ال تزال سهلة باملناقشة األولية يف الكتاب  املعقد.
 تلييالك   القراءةمع الطالب يستمعون إع ما يقال ، مث يفهم الطالب  للغاية

 مادة القويد والكتابة والكالم.
 

 التوازن ب ن الفصول -3
مع مراعاة  وصف املادة بني الفصول )ينعكي يف عدد الصفحا ( متناسس

KI / KD حسس  مدعومة دلعديد من الرسوم التوضيحية والصور بطريقة متوازنة
 احتياجا  كل موضو .

 وجد  البياان  التالية: ابتوازن عرص املادة بني األبواب واألبو يف 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

التوازن ب ن 
 الفصول

مناسس 
 جدا

حيتوي  ذا الكتاب على عدد متناسس 
من الصفحا  مع الرسوم التوضيحية 

 املتوازنة

4 

 

ينعكي  ذا املكون الفرعي يف العدد النسيب للصفحا  وأيخذ يف االعتبار 
اب ، يرتاوح متوسي عدد الصفحا  لكل فصل يف  ذا الكت .KI / KDحتقيق 

من الرسوم التوضيحية والصور تقدمي كل  بني اثنيت عشرة وست عشرة صفحة.
 فصل بطريقة متوازنة مع االحتياجا  احلالية.
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 الفصول يفلم االهلو  النظامي ع -4
مقدمة يف الفصول  KI - KD  يوجد يف كل فصل عرص منهجي يتضمن: 

 واملفردا  واملهارا  اللغوية والتمارين والتقييما .واحلوارا  / القراءا  
 وجد  البياان  التالية: النظام يف األبوابيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

لم االهلو  ع
 يفالنظامي 

 الفصول

حيتوي كل فصل على الكفاءا  األساسية  مناسس
، ومقدمة للفصول ، واحلوار / القراءة ، 

  اللغوية ، والتمارين واملفردا  ، واملهارا
 والتقييما .

3 

 

يف  ذا الكتاب جيدة ألهنا تتوافق مع العرص التقدميي  النظام يف األبواب
الكفاءا  األساسية ، مقدمة الفصل ، احلوار يعين  الذي جيس أن يكون موجودلا

/ القراءة ، املفردا  ، قواعد اللغة. ومع يلك ، ال جيد  ذا الكتاب الكفاءا  
 ية يف كل فصل.األساس
 

 موعة متنوعة من التمارينجم -5
مع   ناك ةارين وتقييما  متنوعة للتغذية الراجعة بتكرار كاٍف يف كل در 

 مراعاة اجلوانس: املواقف واملعرفة واملهارا 
 وجد  البياان  التالية: متنوعة التدرد يف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
موعة متنوعة جم

 من التمارين
  اسسمن

 جدا
احتث يف  ذا الكتاب عن اختالفا  يف 

 املمارسة تكفي لكل در 
4 

. 
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ألنه حيتوي على جمموعة متنوعة  مناسس جداتنو  التمارين يف  ذا الكتاب 
  من التمارين يف كل در .

ماال: يف الدر  األول قل )صحيح( إيا كانت اجلملة الضحيحة أو )خطو( 
 الكلمتني لتصبح تعبريا كما يف املاالصل بني  ,(1إيا كانت خاطئة)صحفة 

 .(11)صحفة   رتس الكلما  اآلتية لتكون مجال مفيدة .(11)صحفة 
 

 املقدمة -6
الكتابة وكيفية تعلم املتابعة حيتوي الوصف يف بداية الكتاب على الغرص من 
حا يتمكن من جذب  قيادة الطالب للتعرف وفهم املواد اليت سيتم تقدميها

 ملزيد عن حمتواي  الكتاب.الطالب ملعرفة ا
 وجد  البياان  التالية: كلمة التعريفيف  
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

أقل  املقدمة
 املناسس

للكتاب ، وجد أن  كلمة التعريفيف  
 ناك غرضلا للكتابة ولكن ال توجد طريقة 

 للتعلم ملتابعة

  2 

 
نه ال توجد طريقة ألأقل املناسس  ذا الكتاب املدرسي  كلمة التعريف يف

 ب املدرسية.اوجود شرح حول الغرص من كتابة الكت ولو للتعلم جيس اتباعها
 

 أولية -7
)تظهر عادة يف  KI – KD يصف حمتواي  الفصل وفقلا ألذي ملجصيوجد 
 عنوان ةهيدي. على صريح بدون صندوق(
 وجد  البياان  التالية: مقدمةيف 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
مناسس  ليةأو 

 جدا 
يوجد وصف موجز يصف حمتواي  

 KI - KDى الفصل وفقلا لو
4 

 
يوافق  يصف حمتواي  الفصل ملجص قد  كل فصل من  ذا الكتاب املدرسييف

 .KI-KDعلى 
 

 الرتمجا قائمة  -8
راجع علمية معينة ، ويتم ينتد على امل قائمة الرتمجة العربية واإلندونيسيةيوجد 

 "t"حرف   ترجم على  "b"ترجم على   اال حرف "ب"م استخدامها دستمرار
 و غري يلك

 وجد  البياان  التالية: قائمة الرتمجة العربية واإلندونيسيةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
قائمة 

 الرتمجا 
مناسس 

 جدا
 4 قائمة الرتمجة العربية واإلندونيسيةوجد 

 
وزير  لالتينية موخوية من قرار مشرتكتوفر قائمة من الرتمجا  من العربية إع ا

و  1987عام  158رقم  الدين ووزير الرتبية والتعليم والاقافة  مهورية إندونيسيا
 .b/u/1987/0543رقم 
 

 قامو  املصطلحا  -9
حيتوي على قائمة دملصطلحا  العربية دإلضافة يوجد قامو  املصطلحا  

ومرتبة  عىن  ذه املصطلحا إع املصطلحا  العامة املهمة يف النص مع شرح مل
 .أ داي
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 وجد  البياان  التالية: قامو  املصطلحا يف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

قامو  
 املصطلحا 

غري 
 مناسس

ال يوجد قامو  املصطلحا  يف  ذه 
 الكتاب

1 

 
قامو  ميكن أن ال يوجد قامو  املصطلحا  يف  ذه الكتاب الذي 

 .بإضافية للطال املصطلحا 
 

 الفهر  -10
الفهر  عبارة عن قائمة دلكلما  املهمة واملصطلحا  العربية املنتجة  

 44متبوعة برقم الصفحة اليت تظهر عليها.
 وجد  البياان  التالية: الفهر يف 

 

 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
غري  الفهر 

 املناسس
 1 ال يوجد الفهر  يف الكتاب املدرسي

 
ألن   ب املدرسي  ذا ، نشعر أنه ال يفي مبعيار الفهر عند تقييم فهر  الكتا

 ال يوجد الفهر  يف الكتاب املدرسي.  
 

 قائمة املراجع -11
املستخدمة كمواد مرجعية يف كتابة الكتاب وفقلا للقواعد  قائمة املراجع

 .القياسية
                                                           
44

 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 303. 
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 وجد  البياان  التالية: قائمة املراجعيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
بعض املراجع اليت ال تتوافق مع  يوجد املناسس ة املراجعقائم

 معايري الكتابة
3 

 
يف الببليوغرافيا ال تزال  ناك بعض النقاط اليت ال تتوافق مع معيار كتابة 

 ببليوغرافيا.
 

 املادة السمعية -12
مع  .كوداة داعمة ال تنفصل عن حمتواي  الكتاب  املادة السمعيةتقدمي 

شرطة الكاسيت / األقراص املدجمة ، إ(خ( ميكن كتابة أيقوان  صوتية )صور أل
لكل من الطالب واملعلمني  ر املواد الصوتية الدافع واحللولتوف مواد ا يف فصول.

يساعد عرص الطالب على تعلم  املادة السمعية يف التغلس على صعود  التعلم.
كون جيدة ( اليت تةنطق اللغة العربية )من نطق األصوا  والكلما  إع اجلمل

 وصحيحة.
 وجد  البياان  التالية: املادة السمعيةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

املناسس  املادة السمعية
 جدا

يف كل فصل مع  املادة السمعية يوجد
 السمعيةأيقونة 

4 

 
وسيلة دعم ميكن ل يف كل فصل السمعيةتقدمي مادة  يف  ذا الكتاب املدرسي

 تعلم النطق العريب اجليد والصحيح. أن تساعد الطالب على
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 بدار على الطاال -13
. عرص املواد  و تفاعلي وتشاركي. واد تعليميةملعرص املواد يضع الطالب 

يدعم الوصف املوجود يف الكتاب األنشطة القادرة على تكوين االستقالل  حا
ية جيس أن تشمل عمل. خالل املهام املستقلاملاال على سبيل . يف عملية التعلم

 التعلم الطالب بنشاط.
 وجد  البياان  التالية: التعلم على أسا  النشاطيف 

 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

دار على 
 بالطاال

مناسس 
 جدا

يف  ذا الكتاب قادرة على  املواد املوجود
تشكيل استقاللية الطالب يف األنشطة 

 والتمارين احلالية

4 

 
فاعلي( يف  ذا الكتاب مناسس الت -ركي النشاط )التشا أسا  التعلم على

ا إعطاء أنشطة أو ةارين خمتلفة تدعم استقاللية  ألنه يف عرص املواد .جدل
 الطالب. كما يف املاال : 

 (9صفحة )إمأل الفراغا  التالية دلعداد واملعدود املناسس . أ
 ضع )ص( أيا كانت اجلملة الصحيحة أو )خ( أيا كاتن خاطئة. ب

 
 بالطاال تشجيع على مشاركة -14

دستخدام . تطوير عرص املواد من ظوا ر اجتماعية خمتلفة حول الطالب
 حا يفهمها الطالب بسهولة. موخوية من البيئة احمللية ةأمالة / صور 

 وجد  البياان  التالية: تدريس التقويةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

 4كتاب دلفعل على عرص حيتوي  ذا المناسس تشجيع على 
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مشاركة 
 بالطاال

تقدميي ملواد تطوير ا من ظوا ر خمتلفة  جدا
 حول الطالب

 
املواد املوجودة يف  ذا الكتاب قادرة على تشجيع مشاركة الطالب للتعلم 

 .وحيتوي على مادة تطوير واردة يف بيئة الطالس مبستقل ويف جمموعا 
 مال الدر  يف الفصل األول الذي يشرح بيئة السوق.

 
 التفكري النقدي واإلبداعي واالبتكاريتشجيع  -15

إعطاء بعض املواد  على يهدف إع تقييم مستوى قدرة الطالب وميتقالعرص 
أيئلة حيفز عرص املواد  .املستوى در  ويف هناية كل تدريسها يف هناية كل  اليت

أو غري م من األشخاص حول األشياء اليت دراستها أو  والدال الطالب على املعلم
 راسةقيد الد

الرسوم التوضيحية وأسئلة املمارسة تشجع الطالب وحتفز م على التفكري 
 النقدي واإلبداعي واالبتكاري.

وجد  البياان   دفع الطالب إع التفكري النقدي واإلبتداعي واإلبتكارييف 
 التالية: 

 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

تشجيع 
التفكري 
النقدي 

واإلبداعي 
 واالبتكاري

تقدمي العديد من املواد والرسوم التوضيحية  سس منا
وأسئلة املمارسة اليت تشجع التفكري 

 النقدي اإلبداعي واملبتكر

3 
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ا. يُقال إنه جيد فكري النقدي واإلبداعي واملبتكرعند تشجيع الطالب على الت
، وجد أنه ال توجد أسئلة تدريبية جتعل الطالب يفكرون ولكن يف الفصل األول

 تكر.بشكل مب
 

 مقارابت وعناصر متعددة الاقافا  -16
من النو  مع عناصر  (pedagogik genre) يعتمد عرص املادة على هند تربوي

يتميز النو  خبصائص  يف النهد الرتبوي ثقافية عربية مارية لال تمام ويا  صلة.
45سياق البناء ، والنمذجة ، والبناء املوجه ، والبناء املستقل.

 

 وجد  البياان  التالية: العناصر بني الاقافةاملدخل العلمي و يف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مقارابت 
وعناصر 
متعددة 
 الاقافا 

مناسس 
 جدا

لكنه ال يزال  متوافق مع منويا املقاربة
 يفتقر إع عناصر الاقافة العربية

3 

 
استخدم  ذا الكتاب منهجلا تربوايل نوعيلا دستخدام عناصر من النهد 

 ، مال :حلايلا
 بناء السياق = تقدمي نظرة عامة أو أسئلة لبناء الدر .أ 
 النمذجة = تقدمي قراءة النص.ب 
البناء املوجه = توفري املواد اليت ميكنها بناء كفاءة نصية معلا بني املعلمني .ا 

 والطالب
 البناء املستقل =  ناك ةارين وواجبا .د 

 
                                                           
45

 https://bdkpadang.kemenag.go.id/berita/penerapan-pendekatan-pedagogi-genre-saintifik-dan-clil-dalam-
pembelajaran-bahasa-indonesia. Diakses pada tanggal 20 juni 2021 

https://bdkpadang.kemenag.go.id/berita/penerapan-pendekatan-pedagogi-genre-saintifik-dan-clil-dalam-pembelajaran-bahasa-indonesia
https://bdkpadang.kemenag.go.id/berita/penerapan-pendekatan-pedagogi-genre-saintifik-dan-clil-dalam-pembelajaran-bahasa-indonesia
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 الروابي بني الفصول واألقسام والفقرا  -17
يعكي ةاسك وةاسك  ملواد بني الفصول والفصول الفرعية اجملاورةتقدمي ا

 .(kohesif) احملتوى
 وجد  البياان  التالية: التغلق بني اإلبواب الفرعية والفقرةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

الروابي بني 
الفصول 
واألقسام 
 والفقرا 

مناسس 
 جدا

حتتوي على روابي بني الفصول والفصول 
لفرعية والفقرا  اليت تعكي ةاسك ا

 وترابي احملتواي 

4 

. 

حتتوي على روابي بني الفصول ألن  جدا مناسسقيل أن  ذا الكتاب 
 .والفصول الفرعية والفقرا  اليت تعكي ةاسك وترابي احملتواي 

 ويصف الفصل الاا  املستشفيا  كما يف الفصل األول شرح السوق
 وكالمها أماكن عامة.

 
 وةاسك املعىن يف الفصول واألقسام والفقرا  نزا ة -18

 جيس أن تعكي املادة املقدمة يف فصل / فصل فرعي / فقرة وحدة املعىن
 .(koherensif) ويظهر استمرارية املعىن لتكوين معىن كامل موحد

وجد  البياان   كمال املعىن واحتاده بني األبواب واألبواب الفرعية والفقرةيف  
 التالية:
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

نزا ة وةاسك 
املعىن يف 

مناسس 
 جدا

وصف وحدة املعىن وإظهار استمرارية 
 املعىن

4 



64 
 

الفصول 
واألقسام 
 والفقرا 

  

   وصف وحدة املعىن وإظهار ألن  إن كمال املعىن وةاسكه دقيق للغاية.
 .استمرارية املعىن

تنو  األداين يف  كما يف الدر  الساد  الذي حيتوي على فقرة حول
(. ويف الفقرة التالية حتتوي فقرة عن دين اإلسالم )صفحة 91)صفحة  إندونيسيا

93.) 

 

 جمموعة الدرجا  لصالحية العرص

 يف الكتاب املدرسي العريب "تعليم اللغة العربية"

 املوضو  العنصر الفرعي
 الدرجة

1 2 3 4 

تقنية العرص منظور من نظام 
 العرص

 ✔    منهجية العرص (1

 ✔    تسلسل العرص (2

 ✔    التوازن ب ن الفصول (3

 يفلم االهلو  النظامي ع (4
 الفصول

  ✔  

 ✔    موعة متنوعة من التمارينجم (5

   ✔  املقدمة (6 تكامل العرص

 ✔    أولية (7

 ✔    الرتمجا قائمة  (8
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    ✔ قامو  املصطلحا  (9

    ✔ الفهر  (10

  ✔   قائمة املراجع (11

 ✔    املادة السمعية (12

 ✔    بدار على الطاال (13 عرص التعّلم

 ✔    بتشجيع على مشاركة الطاال (14

تشجيع التفكري النقدي  (15
 واإلبداعي واالبتكاري

  ✔  

مقارابت وعناصر متعددة  (16
 الاقافا  

  ✔  

التماسك والتدفق املتسلسل 
 للتفكر

الروابي بني الفصول واألقسام  (17
 والفقرا 

   ✔ 

يف  نزا ة وةاسك املعىن (18
 الفصول واألقسام والفقرا 

   ✔ 

 60جمموعة الدرجا  : 
 72الدرجة العليا : 
 % x 100  =83,3 60/72النسبة املئوية : 

 

 ذا  العرص يف صالحيةتقدير النسبة املئوية يف الفصل السابق ، فإن كما يف 
ا لالستخدام يف املدار  كمواد  الشيء  ية.تعليمال املدرسيةالكتاب املدرسي مناسبة جدل

العناصر  و درسي  و أنه ال يوجد معجم وفهر الذي حيتاا إع حتسني يف  ذا الكتاب امل
  الاقافية ال تزال غري معروضة بشكل جيد.
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 صالحية اللغة: املبحث الثالث .ج 

 دفع ترقس اجلملة -1
 ةاملستخدمة لتمايل النص منطقية ومباشرة تشري إع قواعد اجلمل ةاجلمل

. ع قدرا  تفكري الطالب توفر األمالة وضوحلا للمفا يم اجملردةو يتوافق م العربية
 فيمكن للطالب ختيله. الوصف ملمو  وميكن للطالب فهمه وإيا كان جمردلا

 وجد  البياان  التالية: دفع ترقس اجلملةيف 
 

 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
دفع ترقس 

 اجلملة
مناسس 

 جدا
ر وضوحلا العربية ويوف ةيفي بقواعد اجلمل

 للمفا يم اجملردة والواقعية يف األمالة
4 

 
متوافقة مع القواعد  ةالعربي ةاخلمسة املستخدمة يف  ذا الكتاب املدرسي

توفر األمالة وضوحلا للمفا يم ، و يتوافق مع قدرا  تفكري الطالب العربية احلالية
 .اجملردة والواقعية

 (22)صفحة  تناول الدواء احملدد : الواقعيةمال 
 (59)صفحة  سافر  مع أسريت إع مكة ألداء العمرة:  اجملردةمال 

 
 فعالية اجلملة -2

يف   يكل اجلمل .اجلمل املستخدمة سهلة الفهم ومباشرة يف صلس املوضو 
قياسي وفقلا لقواعد الغوية و  حسس القواعد مرتبة التعبري عن الفكرة الرئيسية

 ب فهمها.اللغة العربية الفصحى حتيث يسهل على الطال
 وجد  البياان  التالية: فعالية اجلملةيف 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس  فعالية اجلملة
 جدا

يف  ذا الكتاب سهلة الفهم  ةاجلمل
 ومباشرة يف صلس املوضو 

4 
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فعالية اجلمل يف  ذا الكتاب مناسبة. مت ترتيس اجلمل املقدمة للتعبري عن 

افقة مع قواعد اللغة العربية حتيث يسهل على الطالب الفكرة الرئيسية و ي متو 
 فهمها.

 

 فصاحة املصطلحا  -3
 .اللغة العربية فصاحةاملصطلحا  املستخدمة دقيقة وموحدة وفقلا ل

 وجد  البياان  التالية: فصاحة املصطلحا يف 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

فصاحة 
 املصطلحا 

فردا   مفردا  ال تتوافق مع م وجد مناسس 
 كوساكاات العربية

3 

 
كلما  ال تتفق مع   وجدلكن  ار املصطلحا  يف  ذا الكتاب جيدمعي 

 . املفردا  العربية اجليدة
بينما يف قامو  املناور  بلوحة مفتاح الرتميزترجم " keyboard" كما املال

 فقي. بلوحة مفتاحترجم  457عريب الطبعة االندونيسية الصفحة ال
 

 ائلالفهم على الرس -4
تقدمي الرسائل بلغة شيقة وسهلة الفهم والتواصل وتشجع الطالب على 

. توضح الرسوم التوضيحية املقدمة املواد املوصوفة وأتيت من البيئة  القراءة بدقة.
ب املدرسية اجليدة قادرة على اجيس أن تكون الكت احمليطة وفقلا جملال العلم.

اري فضول الطالب ت و  م دلواجبا تشجيع الطالب وحتفيز م على القراءة والقيا
 46الستكشاف املزيد حول املوضوعا  اليت يدرسوهنا.

 وجد  البياان  التالية: لفهم على الرسائليف 
                                                           
46

 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 107. 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
لفهم على 

 الرسائل
 3 النص األقل تواصالل وإاثرة لال تمام وجد مناسس 

 
ما يتعلق مث في .سهل الفهم مةاملستخد االلغة من  كللتاب يف  ذا الك

 .العديد من النصوص األقل تواصلية وخد دلتواصل وجايبية اللغة
 (.59)صفحة  4( وكذلك الفصل 5كما يف الفصل األول )صفحة 

 

 دسداد القواعد -5
تشري القواعد املستخدمة يف نقل الرسائل واألوامر والتعليما  إع قواعد 

 .بية القياسيةاإلندونيسية والعر  لغويةالقواعد ال
 وجد  البياان  التالية: دسداد القواعديف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

دسداد 
 القواعد

مناسس 
 جدا

اليت تشري إع القواعد  ةاستخدام اجلمل
 القياسية

4 

 
ة اإلندونيسية قيل أن  ذا الكتاب املدرسي جيد جدلا يف دقة قواعد اللغ

 .والعربية القياسية
 

 اءسداد اهلج -6
 ( للغة اإلندونيسيةEYDيشري التهجئة املستخدمة إع حتسني اإلمالء )

نظام هتجئة للغة أو وصف أصوا    ويشري إع النظام اإلمالئي العريب الفصحى.
 47.اللغة على شكل كتابة أو رموز

                                                           
47

 https://id.wikipedia.org/wiki/Ortografi diakses pada tanggal 20 juni 2021 pokul 01.57 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ortografi
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 وجد  البياان  التالية: سداد اهلجاءيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مفردا  ال تتطابق مع النظام  وجد مناسس سداد اهلجاء
 اإلمالئي العريب القياسي

3 

 
هتجئا  أو كلما  ال  وجدلكن  قة اإلمالئية يف  ذا الكتاب جيدةالد

 .تتوافق مع قواعد اإلمالء العربية
من الكتاب املدرسي تقول "اكتس" حرف األليف بدون  4كما يف الصفحة 

 طع.زة قمهة فوق األليف و ي أكتس" مع اهلمز مكتوب "ينبغي  اهلمزة عليه
 

 مناسس اللغة بدرجت التطوير الفكري لدى الطالب -7
ة مع مستوى التطور جيس أن تكون اللغة املستخدمة يف شرح املفهوم متوافق

 .الفكري للطالب
وجد  البياان   مناسس اللغة بدرجت التطوير الفكري لدى الطالبيف 
 التالية:
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس اللغة 
بدرجت 
التطوير 

الفكري لدى 
 الطالب

مناسس 
 جدا

توافق اللغة يف كل فصل مع التطور 
 الفكري للطالب

4 

 
 .لتطور االجتماعي والعاطفي للطالباملواد املقدمة تتوافق مع مستوى ا
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 مناسس اللغة بدرجة التطوير االجتماعي العاطفي لدى الطالب -8
ة التطوير االجتماعي العاطفي لدى بدرجتناسس مع ماللغة املستخدمة 

 .حسس التطور العمري للطالب الطالب
وجد   مناسس اللغة بدرجة التطوير االجتماعي العاطفي لدى الطالب ةيف 

 البياان  التالية:
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس اللغة 
بدرجة التطوير 

االجتماعي 
العاطفي لدى 

 الطالب

مناسس 
 جدا

بدرجة التطوير ة يف كل فصل توافق اللغ
 االجتماعي العاطفي لدى الطالب

4 

 
 .املواد املقدمة تتوافق مع مستوى التطور االجتماعي والعاطفي للطالب

 أشعر درتفا  درجة احلرارة و دلصدا  منذ يوم اخلاميياملال : 

 

 جمموعة الدرجا  لصالحية اللغة

 بية"يف الكتاب املدرسي العريب "تعليم اللغة العر 

 املوضو  العنصر الفرعي
 الدرجة

1 2 3 4 

 دقة 
 ✔    دفع ترقس اجلملة (1

 ✔    فعالية اجلملة (2
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  ✔   فصاحة املصطلحا  (3

  ✔   الفهم إع اجلو رة (4 لغة التواصلالاستخدام 

 ✔    دسداد القواعد (5 مطابقة قواعد اللغة

  ✔   سداد اهلجاء (6

جت التطوير مناسس اللغة بدر  (7 مالءمة تطوير الطالب
 العربية الفكري لدى الطالب

   ✔ 

مناسس اللغة بدرجة التطوير  (8
االجتماعي العاطفي لدى 

 الطالب
   ✔ 

 29جمموعة الدرجا  : 
 32الدرجة العليا : 
 % x 100  =90,6 29/32النسبة املئوية : 

 

لكتاب  ذا ا اللغة يف صالحيةفإن  النسبة املئوية يف الفصل السابق تقدير كما يف 
ا لالستخدام يف املدار  كمواد  األشياء اليت حتتاا . تعليميةال املدرسيةاملدرسي مناسبة جدل

إع حتسني يف  ذا الكتاب املدرسي  ي توحيد املصطلحا  ودقة التهجئة عند وجود 
 أخطاء.

 صالحية اخلطوط البيانية: املبحث الرابع .د 

 ب الكتا حجم مالءمة -1
 ممA5 (148 x 210 ) ،ممA4 (210 x  290 ) و  ISOاالمتاال ملعايري 

 - 0مث يكون حد التفاو  يف الفروق يف احلجم من ممB5 (176 x  250  )و 
 48مم. 20

 وجد  البياان  التالية: ب الكتا حجم مالءمةيف 
                                                           
48

 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 306 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس  اكتمال املادة
 جدا

  A4 (210 x و  ISOالمتاال ملعايري 
 مم( 290

4 

 
، ُيصنف الكتاب قيد الدراسة على  ISOدلنسبة حلجم الكتاب وفقلا ملعيار 
ا ، ألن حجم الكتاب  و  .ممA4 (210 x  290 ) أنه جيد جدل

 بالكتا حمتوى حجم مع التوافق -2
اختيار حجم الكتاب حيتاا إع تعديل حملتوى الكتاب وخصوصية جمال 

لى تنسيق احملتوى ومسك سيلثر  ذا ع الدراسة واملستوى التعليمي للطالب.
 الصفحة للكتاب.

 وجد  البياان  التالية: بالكتا حمتوى حجم مع التوافقيف 
 

 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
 مع التوافق
 حمتوى حجم
 بالكتا

مناسس 
 جدا

ا ألن كتابة  A4حجم  صحيح جدل
احلروف العربية ميكن رؤيتها بوضوح 

 وكذلك النقطة الكاملة
 األحرف وعالما  الرتقيم حدد الفرق بني

4 

 
مدى مالءمة حجم الكتاب مع حمتوى الكتاب الذي يصنف على أنه جيد 

الذي حيتوي  ألن الكتاب حيتوي على حمتواي  مادة تعلم اللغة العربية .جدلا
 دلتوكيد على املزيد من الكتاد  العربية.

ضوح مناسس جدلا ألن كتابة احلروف العربية ميكن رؤيتها بو  A4حجم 
  الرتقيم ، اا يسهل وكذلك النقاط اليت ةيز االختالفا  يف األحرف وعالما

 .على الطالب
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 ختطيي -3

عناصر اللون من عرص  .تصميم غطاء الوجه والظهر والظهر  و كل موحد
  .البعض مبطريقة متماسكة ومتشابكة مع بعضهوالتوضيح والطباعة 

 املواد وجد  البياان  التالية: سعةيف 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  ممقوّ 

مناسس  ختطيي
 جدا

من حيث التصميم يتميز بتصميم غالف 
سواء من حيث الرسوم  جيد وجذاب

 التوضيحية امللونة أو الطباعة املقدمة.

4 

 
ا.  تصميم اجللد على الوجه والظهر والظهر  و   للتخطيي نفسه مصنف جيدل

بشكل  عرصوالطباعة اليت عناصر اللون والرسوم التوضيحية  . ألنكل موحد
مث يكون التصميم احملدد قادرلا على توضيح . متناغم ومتشابك مع بعضها البعض

وضع عناصر ختطيي العنوان ، املللف ،  مع مظهر النص والرسوم التوضيحية
الشعار ، الرسم التوضيحي للطباعة ، العناصر الزخرفية املتوازنة واملتناسبة أو غري 

 املفرطة.
يبدو التصميم متناغملا مع لون الغطاء  لنسبة الختيار اللونا يلك غري 

لون الكتابة على الغالف أسود ، والغطاء اخللفي أخضر  األمامي األبيض السائد
زخارف زخرفية أبلوان  ادئة وال تزال حتتوي  ، وجدأكار انتشارلا مع كتابة بيضاء

 دللون األسود  يب كزخارف إضافيةكتاد  دخلي العر و   على عناصر خضراء
 .مرتبة بشكل متناسس ومتناغم

 
 ابالكت جلدة على الطباعة -4

اخلي املستخدم جذاب وسهل القراءة ، وحجم خي عنوان الكتاب أكار 
 انتشارلا وتناسبلا ، وجيس أن يتناقض لون عنوان الكتاب مع لون اخللفية.
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 وجد  البياان  التالية: ابالكت جلدة على الطباعةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم ا مقي مقّوم

 على الطباعة
 ابالكت جلدة

مناسس 
 جدا

يعد أسلوب طباعة الكتاب اتعلا وسهل 
القراءة ، ويستخدم أيضلا لوانل متباينلا يف 

 العنوان مع العنوان األكار شيوعلا

4 

 
ا باعة غالف الكتاب أيضلا بفئة جيدتتميز ط  يف الكتاب قيد الدراسة  .جدل

حجم خي  على غالف الكتاب أمرلا اتعلا وسهل القراءة يعد اختيار احلروف
ويتناقض اللون املوجود يف  عنوان الكتاب  و املسيطر ويبلا بسرعة عن املادة

 بينما لون اخللفية  و الورقة اخلضراء العنوان مع لون اخللفية و و أبيض
 timesيعين  يلك ، نوعان خمتلفان من احلروف على غالف الكتاب بغري

new roman و calibri,   و و ليي حرفلا زخرفيلا ويتوافق مع حروف حمتواي
 times new roman من النو  يعين الكتاب
 

 احلروف إستخدام -5
احلروف املستخدمة جذابة وسهلة القراءة وبسيطة )تواصلية( يف نقل 

للتمييز واحلصول على جمموعة من وجها  النظر ميكن استخدام  .املعلوما 
 .سلة من احلروفاالختالفا  وسل

 وجد  البياان  التالية: احلروف إستخداميف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

 إستخدام
 احلروف

مناسس 
 جدا

يعد استخدام احلروف يف الكتاب اتعلا 
التواصل يف نقل  ووسهل القراءة 

 املعلوما  يف تركيبة جيدة

4 
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ا ، ألنه يستخدم نو  ا جدل ا فقي من يعترب استخدام احلروف جيدل علا واحدل
عربية. للنص ال Sakkal Majallaو  للنص اإلندونيسي times new roman األحرف

 السطور وبني احلروف والتباعد بني ختالفا  غري املفرطة يف احلروفاستخدام اال
 دإلضافة إع عالما  القطع للكلما  اليت تعترب طبيعية أيضلا. أمر طبيعي

 
 بالكتا حمتوا  إنعكا  -6

مث الشكل واللون وحجم  ف املادة ويكشف عن طبيعة الكائن يص يوجد
يكون وضع عناصر التخطيي متسقلا بناءل على النمي ،  .نسبة الكائن وفقلا للواقع

 ويكون الفصل بني الفقرا  واضحلا ، وال توجد أرامل أو أعضاء يف الكتاب.
 وجد  البياان  التالية: بالكتا حمتوا  إنعكا يف 
 
 الدرجة حجة التقييم  مقيا مقّوم

 إنعكا 
 حمتوا 
 بالكتا

مناسس 
 جدا

ألهنا متسقة ومرتبة بدقة ، ومتوافقة مع 
 قواعد انعكا  حمتواي  الكتاب.

4 

 
ه إيا رأيت التصميم املرئي فيه على شكل رسوم توضيحية للصور فيمكن

يُعرص وفقلا  .يف كل فصل وفصوله الفرعيةدلفعل الكشف عن حمتوى املادة 
يف . ل العنصر ولونه وحجمه حا ال يتسبس يف سوء تفسري وفهم الطالبلشك

 ذه احلالة يكون حجم احلروف الواردة يف املواد التعليمية متناسبة وكذلك حجم 
 التوضيح اجليد.

يتم وضع عناصر التخطيي بشكل متسق بناءل على النمي ، وأن  ذه املواد 
)العناوين ، والعناوين الفرعية ،  يالتعليمية كانت متسقة يف وضع عناصر التخطي

وضع عناصر  غيلر ييلكوضيحية للصور ، وما إع يلك( ، بوالرسوم الت
 التخطيي يف كل صفحة قد اتبع منطلا وختطيطلا وإيقاعلا جيدلا.
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 التخطيي النسجاما -7
 وامش متجاورة متناسبة من صفحتني   ة الطباعة واهلوامش املتناسبة منطق

 لتوضيحا  املتطابقةوتباعد بني النص وا
 وجد  البياان  التالية: التخطيي النسجامايف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

 النسجاما
 التخطيي

مناسس 
 جدا

تعترب منطقة الطباعة واهلوامش املتناسبة ، 
واهلوامش املتناسبة ، والتباعد بني النص 
والرسوم التوضيحية جيدة هلذا الكتاب 

 املدرسي

4 

 
نطقة الطباعة واهلوامش متناسبة ، حتيث يكون وضع عناصر التخطيي تعترب م

)العناوين ، والعناوين الفرعية ، والنص ، والرسوم التوضيحية ، وتعليقا  الصور 
ا ومنهجيلا. يلثر  امش  ، وأرقام الصفحا ( يف املواد التعليمية متناسبلا وجيدل

على ختطيي الصفحة   صفحتني متجاورتني  أي ترتيس ختطيي الصفحة الزوجية
يف إشارة إع مبدأ الصفحتني املفتوحتني ، فإن املواد التعليمية  الفردية اجملاورة هلا

 .متناسبة
تعترب املسافة بني النص والرسم التوضيحي مناسبة ، ألهنا عرص موحد بني 

 .النص والرسم التوضيحي يف صفحة واحدة
 

 التخطيي فهم -8
مع العنوان والنص وأرقام الصفحا  ،  ال يتعارص وضع الرسوم التوضيحية

توضيحية وتعليقا  الصور وال يتعارص وضع العناوين والعناوين الفرعية والرسوم ال
 .مع الفهم
 وجد  البياان  التالية: التخطيي فهميف 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
مناسس  التخطيي فهم

 جدا
يتوافق مع قواعد فهم املوقف ، حتيث ال 

الزخارف والصور والرسوم  تتعارص
 التوضيحية املوجودة مع فهم الطالس.

4 

 
ال يتعارص وضع الزخرفة / الرسم التوضيحي كخلفية مع عنوان النص وأرقام 

وضعت مواد التدريي الزخارف / الرسوم التوضيحية على الصفحة   الصفحا 
وفقلا حتيث ال يلثر على فهم الطالب يف عملية التعلم ، ويتم وضعه  كخلفية

 .حا ال تتسبس يف سوء تفسري املواد املقدمة لنمي حمدد مسبقلا
 

 التخطيي اكتمال -9
كتابة عناوين الفصول دلكامل مصحوبة أبرقام الفصول وكتابة العناوين 

وضع  .الفرعية والعناوين الفرعية وفقلا للتسلسل اهلرمي لعرص املواد التعليمية
 حي وتكون أصغر من خطوط النص.تعليقا  الصور دلقرب من الرسم التوضي

 وجد  البياان  التالية: التخطيي اكتماليف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

 اكتمال
 التخطيي

وفقا لقواعد اكتمال التصميم اجليد من  مناسس 
حيث كتابة العنوان ولكن ينقصه وصف 

 الصورة

3 

 
عليمية مناسبة ألهنا عناوين الفصول وترمجاهتا وأرقام الصفحا  يف املواد الت

تعديل موضع أرقام الصفحا  وفقلا  .مكتوبة دلكامل مصحوبة أبرقام الفصول
 .لنمي التخطيي
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الرسوم التوضيحية وأوصاف الصور ، يف  ذه احلالة ، ميكن للرسوم 
لشكل الصورة  ألن التوضيحية يف املواد التعليمية توضيح طريقة عرص املواد

ح وليي مومويون ، ولكن يف وصف الصورة مل يتم وحجمها ولوهنا املرئي بوضو 
 .تقدميها يف الكتاب املدرسي

 
 بالكتا حمتوا  طباعة -10

ا من اخلطوط ، وعدم استخدام خطوط مزخرفة  عدم استخدام عدد كبري جدل
ر العادي ، وتباعد ووضوح يف شكل حمرف وفقلا للمحتوى ، وتباعد األسط

 .األحرف العادي
 وجد  البياان  التالية: بالكتا حمتوا  طباعةيف 
 
 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم
 حمتوا  طباعة
 بالكتا

مناسس 
 جدا

للكتابة املنهجية هلذه املادة التعليمية  ألن
 ، فهي متسقة وال تستخدم حمارفلا مفرطة.

4 

 
لقد استوفت املواد التعليمية عنصر البساطة ، ألن  ذه املواد التعليمية ال 

ا من احلروف ، وال  تستخدم أنواعلا  . تستخدم خطوطلا زخرفية / زخرفيةكارية جدل
دإلضافة إع يلك ، تتمتع املواد التعليمية بوضوح جيد ، ألن اخلي يتوافق مع 

 حمتوى املادة.
 قوة سهولة الفهم ، مستوى العنوان واضح ومتسق نسبيلا حتيث يسهل فهمه.

 
 احملتوى توضيح -11

اء واألشكال الدقيقة واملتناسبة وفقلا قادرة على الكشف عن معىن األشي
 .ا  الدماغية والنقطية حتزم ووضوحللواقع والسكت

 وجد  البياان  التالية: احملتوى توضيحيف 
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 الدرجة حجة التقييم مقيا  مقّوم

مناسس  احملتوى توضيح
 جدا

لقد استوىف عناصر التوضيح اجليد 
 للمحتوى وميكنه توضيح املادة

4 

م التوضيحية يف  ذه املادة التعليمية واقعية وميكن أن توفر شكل وحجم الرسو 
شكل الرسم التوضيحي متناسس أيضلا حتيث  دلتفصيل صورة دقيقة للكائن املعين

يف الصورة امللونة تبدو . ال يتسبس يف إساءة فهم الطالب للشيء احلقيقي
 واضحة واثبتة.

 

 جمموعة الدرجا  لصالحية اخلطوط البيانية

 اب املدرسي العريب "تعليم اللغة العربية"يف الكت

 الدرجة املوضو  العنصر الفرعي
1 2 3 4 

 ✔    ب الكتا حجم مالءمة (1 حجم الكتاب

 ✔    بالكتا حمتوى حجم مع التوافق (2

 ✔    ختطيي (3 ةتصميم جلد

 ✔    ابالكت جلدة على الطباعة (4

 ✔    احلروف إستخدام (5

 ✔    بالكتا حمتوا  إنعكا  (6 تصميم احملتوى

 ✔    التخطيي النسجاما (7

 ✔    التخطيي فهم (8

  ✔   التخطيي اكتمال (9

 ✔    بالكتا حمتوا  طباعة (10

 ✔    احملتوى توضيح (11
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 43جمموعة الدرجا  : 
 44الدرجة العليا : 
 x 100  =97,7% 43/44النسبة املئوية : 

 

 اخلطوط البيانية يف صالحيةتقدير النسبة املئوية يف الفصل السابق ، فإن كما يف 
ا لالستخدام يف املدار  كمواد  الشيء . تعليميةال املدرسية ذا الكتاب املدرسي مناسبة جدل

الذي حيتاا إع تصحيح يف  ذا الكتاب املدرسي  و وصف الصور اليت ال تزال غري 
 مناسبة.
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لفصل اخلامسا  

ناقشتهاامل  
 

االستنتاا أن كتاب اللغة العربية للفصل احلادي  ءبحث على األدوا  املذكورة أعالمن نتائد ال
و ي تتعلق (BSNP) يف نظر  يئة املعايري الرتبوية الوطنيةجيد للغاية  صالحيةعشر حيتوي على عنصر 

 ولو يوجدعلى الرغم  طوط البيانةاخل صالحيةالعرص و  صالحيةاللغوية و  صالحيةاحملتوى و  صالحيةب
 ة.بعض النقاط اليت ال تزال مفقود

 صالحية احملتوى .أ 

وفقلا  استوفت  ذه املادة التعليمية معايري كتاب مدرسي جيد احملتوى صالحيةمن حيث 
يشري إع مالءمة وصف املواد مع ألذي   يئة املعايري الرتبوية الوطنيةمن  ألداة البحث
، ودقة املواد ، وحتدياا  املواد ،  (KD)والكفاءا  األساسية  (KI) النواةالكفاءا  

يتوافق  ذا الكتاب املدرسي مع  واملالءمة الاقافية ، والتدريس والتقييم ، واإلثراء.
لعام  183رقم  AMKالكفاءا  األساسية والكفاءا  األساسية اليت تطبيقها وفقلا ملعيار 

 العربية و القياسية اإلندونيسية لغة ال قواعد أيضلا الكتاب  ذا استوىف . لقد2019
  ذا يهتم ، يلك إع دخالف جيدة توضيحية رسوملا / اصورل  ويستخدم الفصحة
 حتتاا اليت األشياء الطالب فهم حتسن اليت والتقييما  دلتمارين أيضلا املدرسي الكتاب

 واألدبيا  ، والعربية اإلندونيسية للحاال  أمالة  ي املدرسي الكتاب  ذا يف حتسني إع
 الوطنيةالوطنية البصرية عإ االفتقار وكذلك صلة يا  أقل اليت احلدياة
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 صالحية العرض .ب 

 االرتباك خالل من يلك مالحظة .متسقلا مادة كل شرح يف املنهجي العرص يبدو
 واملفردا  ، القراءة / واحلوار ، الفصل ومقدمة ، KI - KD ووجود ، الفصول بني والتوازن

 املواقف جوانس تراعي ليتا املختلفة والتقييما  التدريبا  إع دإلضافة ، اللغة وقواعد ،
 خالل من الطالس حول الكتاب  ذا يف التعلم عرص يتمحور .واملهارا  واملعرفة
 من واالبتكاري واإلبداعي النقدي التفكري من يتمكنوا حا الطالب مشاركة تشجيع
 ببليوغرافيا ، الصويت التحويل قائمة ،  األولية ، مقدمة وجد ، العرص اكتمال حيث
 ال الاقافية العناصر جانس إع ، وفهر  معجم اآلن حا يوجد ال ولكن ، ةمسعي ومواد
 صحيح بشكل معروضة غري تزال

 

 صالحية اللغة .ج 

 حتتوي وال ، بسيطة لغة تستخدم التعليمية املادة  ذه يف املادة شرح يف املستخدمة اللغة
 مستوى يف خاصة ، الطالب تطور مستوى مع نسبيلا وتتوافق ، متعددة تفسريا  على

 املستخدمة واجلمل الكلما  فإن ، اللغة قواعد دقة من إليها النظر عند .الاانوية املدرسة
 متوافقة تكون وحركاهتا العربية احلروف كتابة ومن ، العربية اللغة قواعد مع متوافقة تكون
  ي املدرسي الكتاب  ذا يف حتسني إع حتتاا اليت األشياء العربية اللغة اإلمالء مع

 صالحية اخلطوط البيانية.األخطاء يوجد اليت التهجئة ودقة املصطلحا  توحيد
 

 صالحية اخلطوط البيانية .د 

 ila )i nnr OnI( OSحجم املواد التعليمية املستخدمة ال يتوافق مع معايري 

ariO IiOnI(  (S lnO aOraIiOnI(  ) مالءمة حجم الكتاب يف جمال الكتاب املدرسية يعين
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 A5 (148 xممA4 (210 x 297  ،)   و ي ISOالتوافق مع معايري  ISOمع معايري 
 و يسموح به لالختالفا  يف احلجم ، مث للحد املممB5 (176 x 250 )مم(،  210

  na o( O . ويكون حجم خي غالف الكتاب مناسبلا ، أي دستخدام مم 20 - 0

sI nT لمواد التعليمية دستخدام )لكتابة املواد اإلندونيسية( ، واخلي العريب للكتابة ل
  sI nT  na o( O. ويف قسم احملتوى ، يستخدم اخلي nrOaITI( OS OrOaItاخلي  

للنص العريب استخدام االختالفا  غري املفرطة يف  lOaaOS MOaOSSOللنص اإلندونيسي و 
احلروف ، والتباعد بني السطور وبني احلروف أمر طبيعي ، دإلضافة إع عالما  القطع 

لكلما  اليت تعترب طبيعية أيضلا. وضع عناصر التخطيي )العناوين ، العناوين الفرعية ، ل
املفردا  ، اخلطاب ، األمالة ، األوصاف ، األحكام ، القواعد ال لغة ، والتمارين( 
متسقلا يف كل مناقشة. دلنسبة ملواد التدريي ،  ناك رسوم توضيحية بسيطة تعمل على 

مادة / الكتابة يف املواد التعليمية. الشيء الذي حيتاا إع تصحيح توضيح فهم الطالب لل
 يف  ذا الكتاب املدرسي  و وصف الصور اليت ال تزال غري مناسبة.
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 لسادسالفصل ا

 اإلختتام
 

 ملخص البث .أ 

ا( 81.9حصلت على نتيجة  ذا الكتاب املدرسي  احملتوى يف صالحية -1  ٪ )مناسبة جدل
تاا إع حتسني يف  ذا الكتاب املدرسي  ي أمالة للحاال  األشياء اليت حت

وكذلك االفتقار  دياة اليت ال تزال غري يا  صلةاإلندونيسية والعربية واألدبيا  احل
 .إع البصرية الوطنية

ا( 83.3 حصلت على نتيجة ذا الكتاب املدرسي  العرص يف صالحية -2  ٪ )مناسبة جدل
درسي  و أنه ال يوجد معجم ذا الكتاب املالشيء الذي حيتاا إع حتسني يف  

 العناصر الاقافية ال تزال غري معروضة بشكل جيد. و وفهر 
ا( 90.6 ذا الكتاب املدرسي  اللغة يف صالحية -3 األشياء اليت حتتاا   ٪ )مناسبة جدل

إع حتسني يف  ذا الكتاب املدرسي  ي توحيد املصطلحا  ودقة التهجئة عند 
 وجود أخطاء.

ا(٪ )90.6 ذا الكتاب املدرسي  خلطوط البيانية يفا صالحية -4 الشيء  .مناسبة جدل
الذي حيتاا إع تصحيح يف  ذا الكتاب املدرسي  و وصف الصور اليت ال تزال غري 

 مناسبة.
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 اإلقرتاح .ب 

 ملللف الكتاب املدرسي "تعليم اللغة العربية" ومجاعته: -1
ال تمام ألمالة من احلاال  إليالء مزيد من ا   اإلقرتاحا  لصالحية احملتوى:(أ 

 .البصرية الوطنية ية والعربية ، واألدبيا  احلدياة، واإلندونيس
يُنصح بعرص معجم وفهر  ، دإلضافة إع اإلقرتاحا  لصالحية العرص:  (ب 

 ضرورة عرص العناصر الاقافية بني العربية واإلندونيسية بشكل أفضل.
ذا الكتاب املدرسي عناصر حقق   بشكل عام اإلقرتاحا  لصالحية اللغة:  (ا 

ولكن يف عرص املفردا  العربية . اللغة التواصلية ويتوافق مع مستوى منو الطالب
 كلما  حتتاا إع حتسني.  وجد

بشكل عام ، جدوى الرسوم البيانية يف  ذا   اإلقرتاحا  لصالحية احملتوى: (د 
/  إليالء مزيد من اال تمام لظهور الصور. ولكن الكتاب واضحة ومناسبة

 .الرسوم التوضيحية اليت تتطابق مع حمتوى اجلملة
ب ااحلرص يف اختيار أو استخدام الكتللمدار  الذي فيها تعليم اللغة العربية:  -2

وانتبه إع  2013ب املدرسية اليت تتوافق مع منهد ااخرت الكت. املدرسية العربية
ا يف أربع مهارا  الحظ حتسنل و  االستخدام املتوازن للعناصر العربية واإلندونيسية

 أيضا لغوية
إلعطاء املشورة للباحاني إيا وجدوا فيها أخطاء أو أشياء غري   لقارئ  ذا البحث: -3

 مناسبة ، واطلس اإلين إيا كانوا يريدون أخذ نتائد  ذا البحث.
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 قائمة املراجع
 

 العربية راجامل
 

عاملية األوع لتعليم العربية بغري لسجل العامي للندوة الإمسعيل حممد صيىن. على حممد القامسي, ا
 . 1978. الرايص: اململكة العربية السعودية. الناطقني  ا

، )مكة: دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامد تعلني اللعربية.  1985طعيمة، رشدي أمحد. 
 معهد اللغة العربية  امعة أم القرى(.
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