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 إهداء
 

شجعان  ي ين املـحبوبني هـما أيب "أدي سوفندي" وأمي "مرين ليزا " الّلذينوالدإىل 
استطعت أن أواصل إىل مرحلة املاجستري، كي حىت  الصغريعلى الدراسة منذ  كل الوقت

 ذنويب فريلاغ ، ريبعلى كل حال هللا خريا كثريا أكون من الناجحني املتفّوقني. جزامها
عدين اي جميب السائلني. مث إىل أخي الكبري الذي قد سا والدي وارمحهما كما ربياين صغرياول

 .هم، شكرا جزيال على كل اهتمامحىت اآلنعلى كل شأن منذ الضعري 
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 تقديرالشكر و ال
 

احلمد هلل الذي جعلنا من الناصحني، وأفهمنا من علوم بسم هللا الرمحن الرحيم، 
العلماء الراسخني، والصالة والسالم على من نسخ دينه وعلى آله وأصحابه الذين كان 

 هللا وأشهد أن مـحمدا عبده ورسوله ال نيببتمسك شريعته صاحلني. أشهد أن ال إله اال 
على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحاب رسول هللا  يبعده، اللهم صل

 أمجعني.  
ل و شرط من الـشروط الالزمـة للحصللماجستري ـة أما بعد، كتابة هذه الرسالة العلمي

مالك  تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالان يف قسم اجستريعلى درجة امل
علوم  الة إىل منتهاها لقلة. وكيف تــتــصل هذه الرسإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

من  وبفضل مساعدات شكالت العارةة إال بعناية هللاوكثرة الصعـوابت وامل باحثال
ملن  يم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقديريريد الباحث أن يقدم من صمهنا و اجلميع، 

 :قد ساهم وساعده على كتابة هذه الرسالة
الدكتور  ذألستاا ،فضيلة مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج .1

 ، املاجستري.ارجواحلاج موجيا راه
والان مالك يا جامعة مالدكتور احلاج حبر الدين، املاجستري مدير الدراسات العل ألستاذا .2

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 الدكتورريه تسكر داان وركاديناات، و قسم تعليم اللغة العربية الدكتور احلاج ول فضيلة رئيس .3

ة وببذل الدراسة يف هذه الكلياللذين قد ساعدا الباحث يف إمتام  احلاج مفتاح اهلدى،
 دمها يف قسم تعليم اللغة العربية.جه

نور حسن عبد  اجاحل الدكتور، و فيصل حممود آدمالدكتور ني مها فضيلة املشرفني الكرمي .4
 بكل اهتمام وصرب وحكمة يف ، اللذين قد وجها الباحث وأرشدا وأشرفا عليهالباري

 تقدمي األفكار وكتابة هذه الرسالة.



 ه
 

 علموافرية و و يف الدراسات العليا احملرتمني الذين صبوا العلوم الع األساتذة فضيلة مجي .5
 الباحث علوما انفعة، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن يذكرهم مجيعا هنا.

فضيلة رئيس مكتبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ورئيس  .6
 ذه الرسالة.هب ستعارة الكتب املعتمدةيف ا كلية الدراسات العليا، الذي مساعديت  مكتبة

املدير واألساتذة ىف املدرسة املتوسطة احلكومية الذين قد أعطوا فرصة  شكرا كثريا إىل .7
 هناية البحث ما.جيدة للباحث ىف تصنيف هذه الرسالة حيت 

، إن ةيدافعوين ىف الصناعة هذه الرسالة كل وقت ودقيق أمي، أيب وأسريت الذينفضيلة  .8
 شاء هللا يضاعف أجرا ملن يشاء، آمني اي جميب السائلني.

أسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون هذه الرسالة انفعة ومفيدة هذا، 
أدعوا هللا عز وجل أن جيزيهم أحسن اجلزاء حىت ينالوا السعادة يف الدنيا للعباد والبالد، 

 ، آمني.واألخرية
  م. 2017ابتو،    مايو 
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 حتليل حمتوي، كتاب تعليم اللغة العربية، أسس إعداد املواد الكيلمات األساسلة:

ينطلق هذا البحث من مشكلة يواجهها ىف املدارس املتوسطة احلكومية عن كتاب 
تعليم اللغة العربية الذي يستعمل املدرسون ىف إندونيسيا، خصوصا ىف املدرسة املتوسطة 

الغربية وهي عدم تناسب الكتاب التعليمي مع  سومطراداجنونج، -احلكومية داجنونج
كتاب ليل حمتوي  ملعرفة حتأهداف البحث فهي و  تعليمية.االحتياجات للطالب ىف العملية ال

 سومطراداجنونج، –تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىف املدرسة املتوسطة احلكومية داجنونج
 .من انحية األساس اللغوي، األساس النفسي، األساس الثقايف، واألساس الرتبوي الغربية

ة الكيفي ومنهجه ابلدراسة الوصفيواستخدم الباحث ىف هذا البحث ابملدخل 
التحليلية وأسلوب مجع البياانت ابملقابلة، والواثئق. وحتليل البياانت ابستخدام مجع 

 البياانت، عرض البياانت، وحتليل البياانت.
(. من األساس اللغوي ينقسم إىل نوعني. 1وأما النتائج من هذا البحث، فهي: 

 ألصوات، الرتاكيب واملفردات. أن النظام الصويت، ملأوال، املكوانت اللغوية تتعلق على ا
أن . ةأن النظام الرتكييب قد يناسب إبعداد املواد التعليمي. املواد التعليميةيناسب إبعداد 

ن على مهارة . اثنيا، املهارات اللغوية تتكو النظام املفردات مل يناسب إبعداد املواد التعليمية
 .أن مهارة االستماع مل تناسب إبعداد املواد التعليميةتابة. االستماع، الكالم، القراءة والك

ملواد أن مهارة القراءة قد تناسب إبعداد ا. أن مهارة الكالم مل تناسب إبعداد املواد التعليمية



 ي
 

من األساس النفسي قد  (.2. أن مهارة الكتابة تناسب إبعداد املواد التعليمية. التعليمية
لتعليمية ألن يهتم على السلوك، العقل، املعرف، الدوافع يناسب أبسس إعداد املواد ا

من األساس الثقايف مل يكون مناسبا أبسس إعداد املواد (. 3. للطلبة، البيئة، اإلجتماعية
من األساس الرتبوي قد يناسب أبسس إعداد املواد التعليمية جيدا، ألن (. 4. التعليمية

 د التعليمية كل الدروس.ذلك الكتاب املدرسي منظمة على تقدمي املوا
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ABSTRACT 
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This study originated from the problem In Madrasah's. It's about the Arabic 

Learning Materials used by teachers in Indonesia, especially at MTsN Dangung-

Dangung, West Sumatera, there is a mismatching between the textbook and needs 

of students in learning procces. The purpose of this research is: to know about 

content analysis of Arabic language textbook for grade nine at MTsN Dangung-

Dangung, West Sumatera, based on linguistic principles, pschology principles, 

culture principles and education principles.   

The approach uses in this study with a qualitative approach, whereas the 

method of research is descriptive analysis, while the data collection techniques by 

conducting interviews and documentation, and data analysis technique using data 

reduction, data presentation and verification of data/conclusion. 

The results of this research are: 1). linguistic principles is divided into two 

parts. The first part, which includes the components of language: sounds, grammar 

and vocabulary. In these sounds, not equipped and describes how revealing letters 

hujaiyyah well. In grammar using induction method. In vocabulary, form of 

presentation is not equipped with an image in any vocabulary. The second part, 

which includes the language skills: listening skills, speaking, reading and writing. 

Listening proficiency does not explain how to listen well. Proficiency in spoken yet 

consistent with the objectives speaking skills. Reading proficiency is in conformity 

with the solution student proficiency in reading. Proficiency in writing is in 

conformity with the purpose of writing skills. 2). pschology principles, the entire 

title is in the textbook is already covering aspects of the behavior of the student, the 

student's knowledge, students' thoughts and motivations of the students. 3). culture 

principles, the textbooks are nothing appropriate to principles of textbook 

preparation . 4). education principles, consisting of appropriate to principles of 

textbook preparation because of the textbook organized in presentation every 

topic's. 
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Kata Kunci : Analisis Isi, Buku Ajar Bahasa Arab, Asas-asas dalam Persiapan 

Materi Buku Ajar 

Pembahasan ini beranjak dari permasalahan yang ada di sekolah-sekolah 

MTsN berkaitan tentang bahan ajar bahasa Arab yang digunakan oleh guru-guru di 

Indonesia, yang terkhusus di MTsN Dangung-Dangung, Sumatera Barat yaitu 

berkenaan dengan ketidaksesuaian antara buku ajar yang diajarkan dengan 

kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Dan adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui analisis isi buku ajar bahasa Arab kelas IX di MTsN 

Dangung-dangung, Sumatera Barat berdasarkan asas kebahasaan, asas psikologi, 

asas kebudayaan maupun asas pendidikan  

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan 

metode penelitiannya adalah deskriptif Analisis, adapun teknik pengumpulan 

datanya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis 

datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/penarikan 

kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1). Asas kebahasaan terbagi menjadi 

dua bagian. Bagian pertama, komponen bahasa yang meliputi: suara, tata bahasa 

dan kosa kata. Dalam suara tersebut, belum sesuai dengan persiapan materi ajar 

yang berdasarkan asas kebahasaan. Dalam tata bahasa, sudah sesuai dengan 

persiapan materi ajar yang berdasarkan asas kebahasaan. Dalam kosa kata, belum 

efektif dengan persiapan materi ajar bahasa Arab berdasarkan asas kebahasaan. 

Bagian kedua, kemahiran berbahasa yang meliputi: kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Kemahiran menyimak, belum sesuai dengan 

persiapan materi ajar berdasarkan asas kebahasaan. Kemahiran berbicara, belum 

sesuai dengan persiapan materi ajar berdasarkan asas kebahasaan. Kemahiran 

membaca, sudah sesuai dengan persiapan materi ajar berdasarkan asas kebahasaan. 

Kemahiran menulis, sudah sesuai dengan persiapan materi ajar berdasarkan asas 

kebahasaan. 2). Asas psikologi, sesuai dengan asas-asas persiapan materi ajar 

karena memperhatikan terhadap prilaku, akal, pengetahuan, motivasi siswa, 

lingkungan, dll. 3). Asas budaya, belum sesuai dengan asas-asas persiapan materi 

ajar. 4). Asas pendidikan, sesuai dengan asas-asas persiapan buku ajar yang baik, 

karena buku ajar tersebut terstuktur dalam penyajian materi ajar setiap pembahasan. 
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 الفص  األول
 اإلطار العام

 املقدمة .أ
 من نفسه يف ام غريه لُيعرف املتكلم هبا أييت ألفاظ أو لساين فعل" هي اللغة

أصوات يعرب هبا كل قوم عن " 1 لسان العرب أن اللغة هي:. وجاء ىف"واملعاين املقاصد
ية يستطيع الن من اللغة العرب بية اعطاء منافع كثرية ىف الرتبوياللغة العر  .أغراةهم"

 اإلنسان أن يفهم كل شيء الذي يوجد ىف العامل.
غة تعلق ابللالكتاب الىت تاللغة العربية هلا مكان ةروري ىف الرتبية. كثري من 

، كتب األحاديث الفقةاللغة العربية، كتاب  تعليمكتاب العربية كمثل الكتب الرتاث،  
لتعليم البد اللغة العربية لتعليم. ىف ا رسة اإلسالمية تستعمل كتاب مدرسيكل املد.  واخل

مي. هذه و لنا أن هنتم إىل أربعة عناصر مهمة منها: األهداف، احملتوي، األنشطة والتق
فعة كثرية لرتقية ىف التعليم له من حليلىف العملية التعليمية. أن التمهم عناصر إعطاء دور 
    علم ىف العملية التعليمية.ابداع الطلبة أو امل

لغة إعطاء دور مهم خصوصا ىف ال ىف كتاب تعليم اللغة العربية لتحليلإن ا
جيدا، لذلك على كل الباحث البد أن يهتموا  العربية الصالح على الكتاب املدرسي

هذا البحث لكي جتري العملية التعليمية أفضل أو أحسن والسيما على ارتفاع قدرة 
لطلبة ىف حيصل على ابتكار املعلم أو ا م املواد التعليمية. وهذا التحليلالطلبة ىف فه

 التعليم والتعليم.
ه ره أي جّزأه، وحّلل الشيء: درسالتحليـل لغـًة: حّلل الشيء: أرجعه إىل عناص

يت جتزئة الشيء إىل مكوانته األساسية وعناصره ال التحليل اصطالحاً: . خباايهوكشف 
ن يرتكب منها، فعل سبيل املثال نقول يف حتليل املوةوع اإلنشائي )التعبريي( إنّه يتكو 

من فكرة عامة وأفكار جزئية، وشواهد قرآنية وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية وقيم 

                                                             

 .47(، ص. 2007، )الرايض: مكتبة الرشد، دليل تدريس اللغة العربية ىف مراحل التعليم العامغازي مفلح،  1 



2 

 

 
 

تكون عرية فنقول أهنا تواجتاهات ومقدمة وعرض وخامتة. أما عند حتليل القصيدة الش
من مفردات وأفكار وعاطفة وخيال وصور بيانية ومجالية وقيم. إذاَ فكل شيء إذا قمنا 

دان أبنه يتكون من عناصر ومكوانت وأجزاء تشكل مبجموعها وعند آتلفها جبتحليله لو 
 2وتناغمها ذلك الشيء.
ياانت ب عملية مجعهو  ت السابقة يفهم الباحث أن التحليلمن تلك البياان

متكننا من اصدار حكم على مدي كفاءة الكتاب من جانب إخراج الكتاب أو حمتوي 
ن جانب م واملهارات اللغوية والدروس وتقدميها واملواد املصاحبة العناصر اللغويةالكتاب و 

ملساعدة املعلم  أي وأما غايته من التحليل كتاب تعليم اللغة العربيةالكمي أو الكيفي 
 العملية التعليمية جيدا. يجتر واملتعلم 

 تابكاللغة العربية هو الكتاب املدرسي ىف العملية التعليمية أو   وكتاب تعليم
لكتاب ا . يلخص الباحث أن حتليلالدراسي املقرر هدافأ لتحقيق معد مطبوع أكادميي

 وخصائص وانبج عن الكيفية املعلوماتو  البياانت مجع مبوجبها تمت عملية املدرسي هو
، له التعليمي احملتوى، حيققها اليت واآلهداف مقدمتهعلى  تشمل اليت املدرسي الكتاب
 مث ومن الفين وإخراجه العام وشكله، والصياغة اللغة سالمة، عرةه وطريقة تنظيمه
 .املناسبة القرارات وإصدار معينة معايري ةوء يف عليه احلكم

 وأما معايري العامة أو شروط الكتاب املدرسي جيدا فهي:  
 .أن يكون مسامها يف تربية الطلبة و تعليمه -
  .أن يكون مسامها يف فهم االمل من حوله ويعده للحياة العملية -
 .أن تكون لغته سليمة مع مستوى الطلبة -
أن تكون املادة العلمية صحيحية حديثة مشروحة إبيفاء وتتضمن التدليل  -

 .مربوطة بباقي املواد الدراسية ابحلياة اجملتمعية ابألمثلة وإن تكون

                                                             
اتبع اجلديد ) ،خصائصه، أهدافه، أنواعه، شروطهحتليل حمتوي مفهومه، أمهيته، فوائده، خالد حسني أبو عمشة،  2
  .5(، ص. شبكة األلوكة، دون التاريخ واحلصري على
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ر او ر، اخلرائط، الصاالصو درسي غنيا ابلوسائل التوةيحية )أن يكون امل -
 .التوةيحية البيانية(

ل من اإلطار العام إلىل أن حيرتم التدرج يف عرض املوةوع أي اإلنتقا -
 .الدرس كلهخبالصة تتضمن مغزى  ، مث اإلنتهاءالتفاصيل

أن يكون حمرتما للمواصفات املتعارف عليها )احلجم، نوع الورق، حجم  -
 (.اخللو من األخطاء املطبعية، مجال األلوان اخلط و الكتابة،

كل مؤلفني يعرةون كتبهم بشكل خمتلق، لذلك هناك املعلمون البد ابختيار 
الكتاب عربية و اللغة ال الكتب املدرسية املالئمة للطالب وتناسب ابألهداف ىف التعليم

أتلفه  2008املنهج داجنونج ابستعمال -احلكومية، داجنونج املتوسطةىف املدرسة 
 .للصف التاسع الدكتور د هداية

الغربية  اسومطر داجنونج، -احلكومية داجنونج املتوسطةخيتار الباحث املدرسة 
ألن تلك املدرسة تستعمل كتاب تعليم اللغة العربية ابملنهج على مستوي الوحدة 
التعليمية ألفه الدكتور د هداية للصف التاسع. لذلك، أيكد الباحث أن ذلك الكتاب 

 اعطاء املنافع أو التأثري خصوصا ىف العملية التعليمية.    
املدرسة  كتل ىفة الذي مستعمل وأما حملة عامة عن كتاب تعليم اللغة العربي

لغوي، كفاءة الأي هذا الكتاب ينقسم على ثالث كفاءات فهي   احلكومية املتوسطة
ات اللغوية هار املاالتصايل، والثقايف. أوال، من انحية كفاءة اللغوي هي متعلقة على 

، اءة، الكالم، القر هارات اللغوية تتكون على مهارة االستماعامل. العناصر اللغويةو 
لسياقية، اتتكون علي األصوات، واملفردات )التعابري و  العناصر اللغويةوالكتابة. و 

 واالصطالحية(، والرتاكيب النحوية. العباراتو 
يستطيع الطالب أن يعربوا وجداهنم اثنيا، من انحية كفاءة االتصايل أي 

ستطيع الطالب أن يوتفكريهم ابللغة العربية. اثلثا، من انحية كفاءة الثقايف مقصودها 
 يتصلوا ابللغة العربية بينهم وقفا على ثقافة العرب.
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 كتاب اللغة العربية ىف تلك املدرسة منها: ستعمال  التعليم ابوعملية 
التقدمي، يتعلق على احلوار القصري أي ملمارسة الطالب ىف مهارة  .1

تعلقة مماع، تعريف بعض املفردات والقواعد النحوية اجلديدة الىت االست
 ابلوحدة.

. تقريبا 25-20املفردات، عدد املفردات على كل الوحدة أي  .2
 بدقة. خصوصا ىف عملية التعليم هلا الصوار ووسائل األخر

دثة بني الطالب وتستفيد لطالب على ايشتمل على احملاحلوار،  .3
التقدمي( ت ىف )استعمال املفردات والتعربات عند احلوار الىت قد عرف

 مث متعمدا على مهارة الكالم.و)املفردات(، 
 قة تدريسطريالرتكيب، مادة الرتكيب تتعلم ابلطريقة اإلستقرائية ) .4

ريقة ( أو ابلطالقاعدةتنطلق من النص أو األمثلة إىل  يةالنحو  القواعد
 (.و املبدأ العامدة أعىت تسري عملية التدريس بذكر القاطريقة الالقياسية )

ير "احلوار" )التقدمي، احلوار( تطو التصنف علي  مادة القراءةالقراءة،  .5
 . وعملية التعليم ىف مادة القراءة أيتطبيق )املفردات، الرتكيب(وال

تساؤالت عن مضمون القراءة عامة، ويقرأ الطالب نصوصا تكرارا، 
 ويفهموهنا مبراقبة املعلم.

مقصودها أي لتدقيق فهم الطالب على اإلنشاء، أن مادة اإلنشاء  .6
 واملفردات. عد النحويةالقوا

    س إةافية، تتعلق على نص القراءة.درو  .7
بعدما قرأ الباحث كتاب تعليم اللغة العربية ابملنهج على مستوي الوحدة 

اللغة  ب املدرسيالكتاالباحث أن  بفهم ،التعليمية ألفه الدكتور د هداية للصف التاسع
من  ب. وأما املزاايو و العي العربية خصوصا املنهج على مستوي الوحدة التعليمية له املزااي
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لدكتور د التعليمية الذي ألفه اابستعمال املنهج على مستوي الوحدة  الكتاب املدرسي
 فهي:ية، اهد

نواحي مهمة له ثالثة ال الكتاب املدرسي ابملنهج على مستوي الوحدة التعليم -
 عند العملية التعليمية منها: انحية املعريف، والوجداين، ونفس احلركي.جدا 

 .الن حدد على ثالثة النواحي مساعدة املعلم حلصول النتيجة لدي الطلبة -
 .وقتا طويال العطاء النتيجة لدي الطلبة ال يستغرق -
  .أن يكون حرية للمعلم على تقدمي املواد التعليمية -
 مادة الرتكيبيكمل هذ الكتاب مبالحظة كل  -
 أن يكون القاموس أو القائمة ابملفردات اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسيا. -

 له يةعلى مستوي الوحدة التعليم يري الباحث أن كتاب تعليم اللغة العربية
 العيوب منها:

أن مضمون املواد التعليمية أقل من التمرين،  من انحية املواد التعليمية أي -
يستغرق و  درس اللغة العربية وهذه املشكلة أتثر إىل كفاءة الطالب على الفهم

  وقتا طويال ىف العملية التعليمية. 
من انحية متثيل املواد التعليمية أي مل تكون التلخيص ىف األواخر املوةوعات  -

 املستخدمة.والكلمات األساسية واالشارة 
 ر كل املفردةامن انحية املفردات أي مل تكمل ابلصو  -
من انحية الصوار أي لون الصوار غري واةحة ويشعر الطالب ملال ىف  -

 التعلم.
ىف  التاسع ة العربية للصفكتاب تعليم اللغ  واملشكلة األساسية الىت توجد ىف

اسب الكتاب فهي عدم تنالغربية  سومطرا، داجنونج-احلكومية داجنونج املتوسطةاملدرسة 
ب  تناسأن هذا الكتاب مل التعليمي مع االحتياجات للطالب ىف العملية التعليمية.

سياحة اليت تتعلق على ابملناسبات الدينية وال ابحتياجات الطلبة ألنه تكون الدروس
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السنة ( أي رأس 1عن املناسبات الدينية ) لرابعا من املوةوع األول إىل املوةوع .أكثر
( أي نزول القرآن، العيدان. 2سبات الدينية )اهلجرية اجلديدة، احلفل مبولد الرسول واملنا

وأما من املوةوع اخلامس إىل املوةوع السابع عن السياحة أي مجال الطبيعة، خالق 
ب. تلك املوةوعات مل تكون الفعالية عن الطال العامل واحلفاظ على البيئة. فطبقا،

درسة ال ىف العملية التعليمية ألن كتاب تعليم اللغة العربية ىف تلك املويشعر الطالب مل
 الدينية على البحوث عن املناسبات تستغرق وقتا راتبة خصوصا من انحية املوةوعات،

والسياحة كل اللقاء. فلذك، البد على املؤلفني كتاب تعليم اللغة العربية أن يهتموا حباجة 
املناسبة وعات وا املوةأن خيتار  من املمكن يكون املؤلفون .التعليميةالطلبة عند العملية 

من خارج الفصل أو داخل الفصل. هذه األعمال اليومية للطالب إما  حالة عن
 املوةوعات تستفيد على تطبيق الطلبة ابللغة العربية مع زمالئه.

ليمية ألن عوابإلةافة، أن هذا الكتاب املدرسي قد يكون اجلذابة ىف العملية الت
ا أبيض وأسود لكتاب املدرسي لوهنل تعليميةالوسائل الأو  توياحملالصوار الىت تقع ىف 

اللغة العربية  علمةكما قالت امل  غري التشجعات ىف العملية التعلم والتعليم.ويشعر الطلبة 
ملؤيدة اأن املشكلة األساسية ىف كتاب تعليم اللغة العربية هي قد تكون الوسائل التعليمية 

ألن الصوار الىت تقع ىف داخل الكتاب غري جذابة للطالب على تعلمهم، مازل لون 
الوسائل التعليمية أي بلون األسود واألبيض، لذلك يشعر الطالب ثقيل الدم ىف العملية 

 3.التعليمية
الرسالة  ةيدفع الباحث أن خيتار ىف كتاب ،السابقة املشكالتالعيوب و  من

وسطة كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىف املدرسة املتحمتوي   حتليلوةوع "مب
الغربية على ةوء أسس إعداد املواد الكتاب  سومطراداجنونج، –احلكومية داجنونج

 ".التعليمي
 

                                                             
لعربية، يوم األربعة، ا سومطراداجنونج، -احلكومية، داجنونج توسطةمدرسة اللغة العربية ىف املدرسة امل مقابلةايلهداييت،  3

 .اراهن 11:09، ىف الساعة 2017يناير  4
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 أسئيلة البحث .ب
 لي:كما توأما األسئلة الرئيسية ىف هذا البحث انطالقا،  

التاسع ىف  العربية للصفكتاب تعليم اللغة   حتليل حمتوييتم كيف  -1
من  ةالغربي سومطراداجنونج، –ونجاملدرسة املتوسطة احلكومية داجن

 ؟س اللغويانحية األسا
ع ىف كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسكيف يتم حتليل حمتوي   -2

من  ةالغربي سومطراداجنونج، –ونجاملدرسة املتوسطة احلكومية داجن
 ؟النفسيانحية األساس 

ع ىف كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسكيف يتم حتليل حمتوي   -3
من  ةالغربي سومطراداجنونج، –ونجاملدرسة املتوسطة احلكومية داجن

 ؟الثقايف انحية األساس
ع ىف كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسكيف يتم حتليل حمتوي   -4

من  ةربيالغ سومطراداجنونج، –ونجاملدرسة املتوسطة احلكومية داجن
 ؟الرتبويانحية األساس 

 أهداف البحث .ج
 :منها، أن أهداف البحث حث إىل األسئلة الرئيسية السابقةينظر البا
 املدرسة كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىفحتليل حمتوي   عرفةمل -1

ية من انح الغربية سومطراداجنونج، –ونجاملتوسطة احلكومية داجن
 .األساس اللغوي

 املدرسة كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىفحتليل حمتوي   ملعرفة -2
ية من انح الغربية سومطراداجنونج، –املتوسطة احلكومية داجنونج

 .األساس النفسي
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 املدرسة كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىفحتليل حمتوي  ملعرفة  -3
حية من ان الغربية سومطراداجنونج، –املتوسطة احلكومية داجنونج

 .األساس الثقايف
 املدرسة كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىفحتليل حمتوي  ملعرفة  -4

ية من انح الغربية سومطراداجنونج، –املتوسطة احلكومية داجنونج
 .الرتبوياألساس 

 فوائد البحث .د
  يرجي ىف هذا البحث أن أييت نتائج إجيابية من الناحيتني أي النظرية والتطبيقية

 يلي:كما 
علومات ملمن الناحية النظرية: يقصد هذا البحث ىف إثراء املعرفة وا -1

 الكتاب املدرسي. واخلربات ىف كيفية حتليل
 من الناحية التطبيقية: هذه التطبيقية تستفد إىل ثالثة عناصر فهي: -2

املدرسي  بالكتا ن يكون هذا البحث تدريبا ىف حتليلللباحث: أ -
ة التعليمية اجليد داد املوادإع على وجه اخلصوص لتحديد على

 .لتعليم اللغة العربية
للمعلمني: أن يكون هذ البحث توقري الكتاب املدرسي مراجعا  -

مناسبا ملعايري اجلودة واملنهج املستخدم للوصول ابلطلبة إىل 
 األهداف املرجوة.

ف الكتب ىف أتلي ا: أن يكون التقييم مفيدب املدرسياملؤلف الكت -
 املدرسية أحسن للمستقبل. 
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 حدود البحث .ه
 يتم هذا البحث مبجموعة من احلدود كما أيتى:

م اللغة اب تعليكت  حمتوي ليلحت هذا البحث عن :احلدود املوةوعية -1
–جاحلكومية داجنون املتوسطةىف املدرسة  تاسعللصف ال العربية

املواد على أسس إعداد  الباحث حدد. الغربية سومطراداجنونج، 
ية، الرتبوية من انحية اللغوية، النفسية، الثقاف اجيدللغة العربية التعليمية 

 عداد كتاب تعليم اللغة العربية.إهنا اعطاء املسامهة املهمة ىف أل
املدرسة  ىف التاسعللصف احلدود املكانية: يقوم الباحث هذا البحث  -2

 .ربيةعال سومطراداجنونج، –احلكومية داجنونج املتوسطة
 2016ىف السنة  نوفمربمن شهر  البحث ااحلدود الزمانية: جيري هذ -3

 .مــــــ 2017ىف السنة  مارس شهر إىل مـــــ
 الدراسات السابقة .و

رسي حتليل حمتوي الكتاب املد"موةوعه بحث الذي قام به ألفا رزقي سندي و ال -1
ىف املدرسة  التاسع( للصف Fasih Berbahasa Arab 2لتعليم اللغة العربية )

، رسالة ماجستري، جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية "املتواسطة
 .م 2013ماالنج ىف السنة 
  هذا البحث عن البحث الوصفى التحليلي التقوميي منهج البحث:

أبسس  Fasih Berbahasa Arab 2عن الكتاب املدرسي  ملعرفةأهداف البحث: 
إعداد الكتاب املدرسي اجليد وتناسبها على معايري املنهج على مستوي الوحدة 

 . التعليمية
هذا البحث يدل على أن النسبة املئوية من حتليل حمتوي الكتاب املدرسي  النتلجة:

Fasih Berbahasa Arab 2  على وفق أسس إعداد الكتاب املدرسي اجليد هي
 اسعالتاب املدرسي للصف على أن الكت بصفة مناسب وهذا يدل 53،789%
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سة املتواسطة بشكل عام قد تناسب على  األسس إعداد الكتاب املدرسي ىف املدر 
وي اجليد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وأما من النسبة املئوية من حتليل حمت
 يالكتاب املدرسي على وفق معايري املنهج على مستوي الوحدة التعليمية فه

ىف  عالتاسبصفة مناسب وهذا يدل على أن الكتاب املدرسي للصف  53،57%
املدرسة املتواسطة بشكل عام قد مناسب على معيار املنهج مستوي الوحدة 

 التعليمية.
البحث الذي قام إرما رمحااينيت وموةوعه عن حتليل املواد الدراسية اللغة العربية ىف  -2

، رسالة ماجستري، جامعة موالن مالك إبراهيم 2013مبنهج  املتوسطةاملدرسة 
 .2015اإلسالمية احلكومية ماالنج ىف السنة 

 . هذا البحث عن املدخل الكيفيمنهج البحث: 
مبنهج  ملتوسطةاحتليل املواد الدراسية اللغة العربية ىف املدرسة  ملعرفة أهداف البحث:

2013. 
 النتائج من هذا البحث متعلقة ابحملتوي اللغوي ىف املواد الدراسية ملدرسة النتلجة:
وأن اللغة املستخدمة ىف هذا الكتاب هي اللغة الفصحى  2013مبنهج  املتوسطة

 2013مبنهج  ةاملتوسطواللغة البسيطة، احملتوي النفسي ىف املواد الدراسة للمدرسة 
لكتاب الرتبوي ىف املواد الدراسة من تلك ا مل تناسب كامال حبالة الدارسني، احملتوي

مناسب لطالب ىف الفصل األول من انحية اجراء الكتاب، احملتوي الثقايف ىف املواد 
 الدراسة من تلك الكتاب تستخدم كثريا من الثقافة اإلندونيسيا. 

البحث الذي قام به داري عاتيقة وموةوعه عن تقومي الكتاب املدرسي هيا نفهم  -3
عربية لتعليم اللغة العربية ملستوي املتواسط، رسالة ماجستري، جامعة موالن اللغة ال

 .2014مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ىف السنة 
هذا البحث عن مدخل الكمي ابملنهج الوصفي يف الدراسة منهج البحث: 

 .التقوميي
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 .تقومي الكتاب هيا نفهم اللغة العربيةملعرفة عن أهداف البحث: 
مل على تقومي الكتاب هيا نفهم اللغة العربية تشت ونتائج هذا البحث أيالنتلجة: 

أحكام عامة، معاجلة األصوات، معاجلة الرتاكيب، معاجلة املهارات بصفة عامة، 
معاجلة األمور الثقافية، معاجلة األنشطة التدريبات والتقومي الكتاب، نسبة املئوية 

يدة ىف كل هي جيد ولكن ال يوجد املفردات اجلد %65،6النتيجة من اإلجابة 
 درس الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية".  

ىف تعليم  2013البحث الذي قام به جفري نغراواييت وموةوعه عن تقومي منهج  -4
اللغة العربية ىف املدارس االبتدائية اإلسالمية بفونوروغو، رسالة ماجستري، جامعة 

 .2015ة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ىف السن
  .هذا البحث عن املدخل الكيفي ابملنهج الوصفي التقومييمنهج البحث: 

ىف تعليم اللغة العربية ىف املدارس  2013تقومي منهج  عنملعرفة أهداف البحث: 
 االبتدائية اإلسالمية بفونوروغو

ىف تعليم  2013أي يكون تنظيم احملتوي ىف منهج  ونتائج هذا البحثالنتلجة: 
مل يستخدم املدخل  2013اللغة العربية تنظيما منطقيا، تطبيق الطريقة ىف منهج 

العلمي ولكن يستخدم الطرق الكثرية ىف تعليم اللغة العربية عن الطريقة القواعد 
ية، وتطبيق تقومي شفهوالرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة القراءة والطريقة السمعية ال

وافيا للشروط، ألن عملية التقومي تقوم على جمال املعرفة والعاطف  2013منهج 
واملهارة. األسلوب املستخدمة لتقومي املعرف هو االختبار الشفوي والتحريري، 
ولتقومي العاطف مبالحظة، ولتقومي املهارة هو التقومي املشروع واختبار األداء العلمي 

 . والبوتفوليو
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الباحث وعنوان البحث  الرقم
 وسنته

 البحثتشابه  ثبحال تفريق

ل حتلي عنألفا رزقي سندي  1
 حمتوي الكتاب املدرسي لتعليم

 Fasih Berbahasaاللغة العربية )

Arab 2 للصف التاسع ىف )
املدرسة املتواسطة، ىف السنة 

2013. 

حتليل حمتوي البحث عن 
 الكتاب املدرسي لتعليم اللغة

 Fasih Berbahasaالعربية )

Arab 2 ) على  وتناسب
معايري املنهج على مستوي 

 الوحدة التعليمية

  حتليل عن حمتوي
كتاب تعليم 
اللغة العربية 
 للصف التاسع

ملواد حتليل اعن إرما رمحااينيت  2
 ىفالدراسية اللغة العربية 

مبنهج  املتوسطةاملدرسة 
 .2015ىف السنة ، 2013

حتليل املواد الدراسية اللغة 
طة ىف املدرسة املتوسالعربية 
 2013مبنهج 

  حتليل عن حمتوي
كتاب تعليم 
 اللغة العربية ىف
 املدرسة املتوسطة

داري عاتيقة وموةوعه عن  3
تقومي الكتاب املدرسي هيا 
غة نفهم اللغة العربية لتعليم الل

 العربية ملستوي املتواسط، ىف
 .2014السنة 

عن تقومي حمتوي البحث 
الكتاب الدراسي هيا نفهم 

 - ومعاجلته اللغة العربية

جفري نغراواييت عن تقومي  4
ىف تعليم اللغة  2013منهج 

العربية ىف املدارس االبتدائية 
 ىف اإلسالمية بفونوروغو،

 .2015السنة 

منهج تقومي البحث عن 
ىف مرحلة االبتدائية  2013

 - اإلسالمية
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أي  كتاب تعليم اللغة العربية جيدا  املواد ىف عن أسس إعداد الباحث وأما يقوم
 وياس الرتب، واألساس الثقايف، األساس النفسي، األساس اللغويمن انحية األس
 .  الغربية اسومطر ، داجنونج-احلكومية داجنونج املتوسطةىف املدرسة للصف التاسع 

 حتديد املصةيلحات .ز
 البحث هي:إن حتديد املصطلحات املستخدمة ىف هذا 

عملية مجع بياانت متكننا من اصدار حكم على مدي كفاءة هو  حتليل -1
العناصر من جانب إخراج الكتاب أو حمتوي الكتاب إما الكتاب 
 .املهارات اللغوية والدروس وتقدميها واملواد املصاحبةو  اللغوية

ما من إ ذي يوجد ىف داخل الكتاب التعليمياحملتوي هو املضمون ال -2
 لذيا النص/أو املوةوع املواد، الكلمات، املفردات، التعليمات واخل

 مع واستعراةه تدريسه بصدد حنن والذي وأجزاء، عناصر من يتكون
 .حصة من أكثر يف أو واحدة حصة يف الطلبة

م دخالذي است املدرسي هو الكتاب كتاب تعليم اللغة العربية -3
ىف  لتاسعااللغة العربية للصف  ىف عملية تعّلم املدرسون والدارسون

 .ةربيعال سومطراداجنونج، –احلكومية داجنونج املتوسطةاملدرسة 
 هي تشتمل على األساس اللغوي،أسس إعداد املواد الكتاب التعليمي  -4

    الرتبوي.األساس الثقايف و  األساس النفسي،األساس 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 



14 

 

 الفص  الثاىن
 اإلطار النظري

 تحيلل ال .أ
 مفهوم التحيلل  -1

 إىل جعهأر  :الشيء وحلَّل فكَّها، العقدة، وحلَّل التجزئـة، هو لغة التحليل
 بيان: جلملةا وحتليل خباايها، عن للكشف ؛ درسها :فالن نفسية وحلَّل عناصره،
 4.ووظيفتها أجزائها،

 دراكإ تستهدف اإلنساين، ملفكر مالزمة وأما التحليل اصتالحا هو عملية
 رفةومع بعض، عن بعضها عناصرها عزل من خالل بوةوح والظاهرات األشياء

 هي هذهو . بينها تقوم اليت وطبيعة العالقات العناصر هذه مسات أو خصائص
 بتطور ورتأو تط والوسائل األساليب اختلفت مهما التحليل لعملية العامة الفكرة
 5والعلوم. املعارف

 6كما يلي:  ،رأي املخربون عن مفهوم حتليل احملتوي
 املضمون يلبتحل القائم" أي (م 1943) عام كابالن، وجولدسن  تعريف (1

 فئاتمل معني نظام أساس ىلع معني، ملضمون كمي  تصنيف عمل إىل يسعى
 ذاهب القةع ذات معينة بفروض مرتبطة مادة توفري تضمن بطريقة إعداده مت

 ."املضمون
 الذي وباألسل وه املضمون يلحتل" أي (م 3491) عام جانيس تعريف (2

 تقدير ىلع أساساً  ويعتمد اإلعالمية، املادة وتبويب تصنيف يف يستخدم
 فئات ىلإ املضمون تقسيم مبقتضاه ويتم الباحثني، من جمموعة أو الباحث

                                                             
4 https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417, posting: املعلم اليمين  

 .WIB 09.30 ,12 فرباير، 2013

  .1، )الشبكة األلوكة، د ت(، ص. حتليل املضمون مفهوم، حمدداته، استخدامهنسرين حسونة،  5
 .3-2ص.  ،حتليل املضمون نسرين حسونة، 6

https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
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 ىعل يتم ليابلتحل القائم تقدير أن ابفرتاض واةحة، قواعد إىل ابالستناد
 ورود أو رو ظه تكرارات املضمون يلحتل نتائج وحتدد مي،عل ابحث أنه أساس

 ."السياق يف يلالتحل وحدات
 يلحتل" حيمصطل استخدام يف التبادلأي ( م 3494) كارترايت  تعريف (3

 وةوعيًا،م وصفاً  الرمزي االتصايل وكالسل وصف يعين" الرتميز"و" املضمون
 .كمياً   جياً،منه

 جياملنه وباألسل وه املضمون يلأي "حتل( م 3491) تعريف ابد عام (4
 تستخدم أداة ووه ا،ومعاجلته اتناوهل وبوأسل اإلعالمية الرسالة حمتوى يللتحل
 ."وحتليله ينالعل االتصايل وكالسل مالحظة يف

 األساليب أحد وه املضمون يلأي "حتل (م 3491) كربندورف  وزكل  تعريف (5
 استدالالت إىل لالتوص هبدف اإلعالمية املواد حتليل يف تستخدم اليت البحثية

 ".التحليل أو البحث إعادة حالة يف ومطابقة صحيحة واستنتاجات
ربانمج فعالية ال ديهو عملية شاملة للحكم على م أن التحليلفهم الباحث 

عينة. ملالتدريسي أو اصدار حكم على تقدم املتعلم ىف حتقيق األهداف التدريسية ا
عليم والتعليم اهتماما كبريا ىف الت واهتمالبد على كل املؤلفني أو املعلمني أن ي ،لذلك

 .املعينة لكي حيصل على األغراض التعليمية
 عناصر التحيلل  -2

ع حماولة م ة الىت اشتملت عليها أداة التحليلسينعرض فيما يلى للعناصر الرئي
   7لتعريف كل منها وبيان حدودها:

ويقصد به الشكل املادي للكتاب سواء من حيث طباعته أو : إخراج الكتاب .1
عداد قائمة من املمكن إ تنظيمه بشكل عام أو الوسائل التعليمية الىت يوظفها.

لى أن تراعي ىف إخراج الكتاب اجليد، ويشتمل عموسوعة ابملعايري الىت جيب 
                                                             

ة اإلسالمية )الرايط: منشورات املنظمتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا منهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة،  7
 .347، ص. م( 1989والعلوم الثقافة للرتبية 
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 عناصر أساسية حتت كل منها عدد املعايري التفصيلية. من هذه العناصر:
الفهارس  ،ر والرسوم التوةيحيةاالصو ، نوع الورق، الطباعة، التجليد، الغالف

 .طريقة تنظيم الصفحات، العناوين الداخلية، والكشافات
بضلك نعريف املراحل الىت سبقت إخراج أسس إعداد الكتاب: ويقصد  .2

الكتاب ىف شكله النهائي مبا ىف ذلك الدراسات والبحوث الىت يرجع إليها 
 املؤلفون وكذلك املنطلقات الىت استندوا إليها.

حمتوي الكتاب: ويقصد به املادة اللغوية والثقافية الىت يقدمها الكتاب  .3
مها اختيار  ن ذهن مؤلف الكتابللدارسني والقضيتان الرئيسيتان اللتان تشغال

احملتوي وتنظيمه. وعناصر احملتوي هي املفردات، والرتكيب، وتعليم القواعد، 
 واملضمون الثقايف.ونوع اللغة املعملة، 

املهارات اللغوية: ويقصد هبا املهارات العامة والتفصيلية الىت يتوخي الكتاب  .4
 للدارسني، استماعا، كالما، قراءة، كتابة.

دورها التدريس: تعرف طريقة تعليم اللغة العربية للمؤلفني والىت تنعكس ب طريقة .5
 على اختيار حمتوي الكتاب وتنظيمه.

: تعرف أنوع التدريبات اللغوية وعددها ومدي قدرهتا على تثبيت التدريبات .6
لذي يشيع ا هبا للدارسني وتعرف أسلوب التحليلاملهارات الىت يسعي الكتسا

 ىف الكتاب من خالل تعرف مدي حتقق أهداف الكتاب.
فيستلزم تقوميا إعداد قائمة متعددة خيتص كل منها بنود من املواد املصاحبة:  .7

األنواع املادة التعليمية املصاحبة، مثل شرائط التسجيل، الشرائح واألفالم، 
اءة القر  االختبارات املصاحبة، مرشد املعلم، كراسات التدريبات، كبت

اإلةافية، املذكرات الوسائل التعليمية الالزكة للكتاب، النماذج احلقيقية 
للثقافة، قوائم الكتب املرجعية، كتب األغاىن واألانشيد، القواميس املبسطة، 

  دليل احملادثة وغريها.
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 التحيلل  أهداف -3
  8وأما أهداف حتليل احملتوي بصورة عامة، فيما تلي:

–لماملع دليل–الكتاب أهداف–املدرسي الكتابأي ) املنهج حمتوى حيلل .1
 اخلطط إعداد: للتدريس التخطيط إلغراض (،املدرسي الكتاب مراجع

 تنفيذ عملّية تسهيلل احملتوى، عناصر وتصنيف واليومّية، والفصلّية الّتعليمّية،
 .التدريسية احلصَّة

 وخصائصها، التعّلمية، التعليمية أهدافها عن للكشف أي احملتوى املعلم حيلل .2
 .السلوكية أهدافه منها ويشتق التنظيمية، وبنيتها

 والوسائل ملناسبة،ا الّتعلُّم اسرتاتيجّيات اختيار لغرض أي احملتوى املعلم حيلل .3
 .املناسبة والّتقنيات الّتعليمّية،

 ابلّشمولّية زتتميّ  حتصيلّية اختبارات بناء إلغراض أي احملتوى املعلم حيلل .4
 .والدقة

 مضمون يف والضعف القوة نواحي وملعرفة ، املنهج لتقومي أي احملتوى حيلل .5
 .املنهج أهداف

 بقىوي ذلك، وغري والنشر، التأليف إلغراض أي املنهج حمتوى حيلل كما .6
 .التعليمي واقعنا يف السائد هو األول اهلدف

  تحيلل المعايري  -4
 9الكتاب املدرسي تعتمد املعايري اآلتية: ليليف حت

أنواع املعارف والقيم واالجتاهات واملناشط، اليت حيتويها الكتاب املدرسي يف  .1
 ةوء األهداف.

                                                             

8 https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417, posting: املعلم اليمين  
 .WIB 09.30 ,12 فرباير، 2013

 Maret 28 يخ:تار ، )املدينة: جامعة املدينة العاملية(، الالكتاب املدرسي الدرس ليلمعايري حت أماىن عبد اهلادي، 9

2013, 06:53 PM (posting: http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=40326# 

https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
https://ar-ar.facebook.com/zazzzoooz.k/posts/428441920567417
http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=40326
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مناسبة حمتوى الكتاب املدرسي للمتعلمني، من حيث درجة السهولة  .2
 والصعوبة، وأساليب تقدميه للمتعلمني.

 للمتعلمني.مستوى اللغة ومدى مالءمتها  .3
 أسلوب الكتاب. .4
 يحاتويد احملتوى ابلتوةاحتواء الكتاب على وسائل تقانة الرتبية؛ لتز  .5

 لتسهيل العملية التعليمية التعلمية.، الشكلية
 ائل.ر، والوساإخراج الكتاب من حيث الوةوح، واحلروف، واجلاذبية، والصو  .6
 التدرج يف تقدمي موةوعات الكتاب بصيغة منطقية، ومتسلسلة. .7
حتويل حمتوى الكتاب كليًّا أو جزئيًّا إىل صيغ أخرى غري الصيغة التقليدية  .8

املكتوبة، كأن تكون مربجمة أو مسعية على شكل أشرطة مسعية، أو إلكرتونية 
 احلاسوب، أو أفالم أو حقائب تعليمية... إخل. على

 الوقت املتوفر لتنفيذ الكتاب. .9
واخلدمات املساعدة من أفالم، مدى توفر اآلالت واألجهزة، والتسهيالت  .10

 وشرائح وغريها لتنفيذ احملتوى.
 الكتاب املدرسي .ب

 مفهوم الكتاب املدرسي -1
 كتااب،  و كتااب  يكتب كتب  الفعل من فيه يكتب ما كل  هو لغة الكتاب

كما يعتقد زكي جنيب حمفوظ هو الذاكرة   هواصطالحا ، وأما الكتاب كتب  مجعه
 الكتاب عنصر هام يفو  البدء ملا قد حضرنقطة  اليت حتفظ ما مضى ليكون

ليه يف املدارس، إذ تعتمد ع العملية التعلمية وأنه من أكثر الوسائل استخداما
الكتاب املدرسي على الوسيلة األساسية يف يد  عرفنا أنكما .  املواد الدراسية
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مطبوعة أو مسجلة وألن سلطة عليها هي اليت  الطالب واملوثوق هبا ألن كلمته
 10.به إىل األيدي و األعني دفعت

الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من املعلومات 
األساسية تتوخي حتقيق أهداف تربوية حمددة )معرفية أو وجدانية أو نفس حركية(. 
وتقدم هذه املعلومات ىف شكل علمي منظم، تدريس مادة معينة، ىف مقرر دراسي 

 . واد التعليميةمعني، ولفرتة زمنية حمددة. ومبفهومها الواسع يقال ابمل
 أمهلة الكتاب املدرسي -2

من مكوانت املنهج، فهو احدي  يشكل الكتاب املدرسي عناصر أساسية
ركائزة األساسية ىف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق 
األهداف الىت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، ابالةافة إىل املكوانت األخري 

 من أنشطة وطرق التدريس.للمنهج 
والكتاب املدرسي هو وعاء حلصول نتائج التعليم والتعلم إما من املعلمني 
واملتعلمني جيدا. وإذا كان املعلم له دور ىف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي 
هو الذي جيعل هذه العملية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من 

الكتاب ابق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب التعليم ما يريد، ف
 التعليمي اجليد هو الذي حيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه. 

 وظائف الكتاب املدرسي -3
 من عتمدام متثيال الدراسي املقررعلى  ثلأن وظيفة الكتاب املدرسي هي مت

 الكتاب يشغله الذى الصدارة ملركز إعتبارا.11التعليم على املشرفة الرمسية اجلهة
 يف هي واليت الوظائف من ابلعديد يضطلع فإنه التعليمية الوسائل بني املدرسي

                                                             
 40، ص. م( 2001 الدار العلمية الدولية، :األردن)، أساليب تدريس اإلجتماعياتمرشد حممد دبور،  10

، زيعدار صفاء للنشر و التو  :األردن)، ليل مضمون املناهج الدراسيةحتحمسن علي عطية، و  عبد الرمحن اهلامشي 11
 .79(، ص. م 2011
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 تعليمية،ال الوسيلة هذه تكتسبها اليت البالغة لألمهية انعكاس األمر حقيقة
  :12تباعا الوظائف تلك يلي ما يف عرضوسي
 املقررة املوةوعات متابعة يف الطلبة األساسي املصدر يعترب -
 أن كنمي اليت الطريقة حتديد و الدروس بناء يف للمعلم املرشد يعترب -

 العمل أداء على مباشر بشكل ويؤثر التدريس مما يف يستخدمها
 احلقائق تبسيط و املعرفة على الطلبة يساعد -
 ألسئلةا عن اإلجابة يف الطلبة فيساعد السائدة اإلمتحاانت نظم مسايرة -

  فيها. ميتحن الىت
 عناصر الكتاب املدرسي -4

وعلى تعيني املادة التعليمية ىف الكتاب املدرسي البد من االهتمام بنوع 
املادة، هل هي من نوع احلقائق أو املفاهيم أو املبادئ أو االجرءات. واملعرفة عن 
تلك العوامل األربعة سوف تنفع املدرس ىف القيام ابلعملية التعليمية ىف الفصل 

 منها حتتاج إىل اسرتاتيجية والوسائل املعينة.الن كل 
فالبد من الذي يهتم املبادئ املستخدمة لتعيني عناصر ىف املادة التعليمية 
الىت يشتمل على واسع مضموهنا ودقتها. ويريد بوسع مذمون املادة أهنا تصور 

تتضمن  عدد املادة ىف كل املادة التعليمية. وأما دقتها تشتمل على دقة املفاهيم الىت
 فيها والبد للتالميذ تعلمها واستعاهبا. والكفاية هي مناسبة مشولية املادة التعليمية

 13للحصول على استعاب الكفاءة األساسية املعينة.
 

                                                             
(، ص. م 2001، دار الثقافة :األردن)، أساليب تدريس اإلجتماعياتبور، إبراهيم يس اخلطيب، دمرشد حممود  12

39-40. 
13  Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), hal. 140-141. 
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   14ينبغي أن يراعيها املؤلفون ىف إعداد الكتاب املدرسي منها:
 حتديد مستوي سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص. -
 املناسبة للداسني.حتديد نوع املفردات  -
حتديد أنواع الرتاكيب اللغة الشائعة ىف الكتاابت الىت يستخدمها  -

 الدارسون أو الىت تشيع ىف الكتاب العامة
 حتديد املواقف اليومية الىت يتوقع أن ميرهبا الدارسون والىت حيتاجون إىل -

 ممارسة اللغة العربية فيها.
ات ون ىف تطق األصو دراسة املشكالت الصوتية الىت يوجهها الدارس -

 اجلديدة.
حتديد املفاهم الثقافية واملالمح احلضارية الىت جيب أن يشتمل عليها  -

 الكتاب.
 دراسة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفة عندهم. -
  دراسة خصائص اجملتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه. -

 أهداف الكتاب املدرسي -5
تشتمل على أربعة املهارات اللغوية، هي كما أما األهداف الكتاب التعليمي 

 تلي:
 15أهداف الكتاب من تعليم مهارة االستماع، منها: .1

تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالف صوتى ذي  -
 داللة عندما تستخدم ىف احلديث العادى بنطق سليم.

 تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينهما. -

                                                             
)مكة  ،األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات األخريالكتاب حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  14

 .136مــ(، ص.  1983املكرمة: جامعة أم القرى، 
 .269، ص. الكتاب األساسيحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  15
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 بني األصوات العربية املتجاورة ىف املخرج واملتاشبهة ىفالتمييز  -
الصوت، مع الرتكيز على األصوات العربية الىت ال توجد ىف اللغة 

 الدارس.
 تعرف التشديد والتنوين ومتييز صوتيا. -
 إدراك العالقة بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة. -
 املعىن. قواعد تنظيماالستماع إىل اللغة العربية دون أن تعوق ذلك  -
 مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية. -
إدراك التغيريات ىف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل ىف بينة  -

 الكلمة )املعىن واالستقاقي(.
 16أهداف الكتاب كم تعليم مهارة الكالم، منها: .2

لنرب اأن ينطلق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع  -
 والتنغيم املختلفة بطريقة املقبولة من أبناء اللغة.

 أن ينطق األصوات املتجاورة والتشاهبة. -
 أن يستخدم احلركات الطويلة والقصرية. -
أن يعرب عن أفكار مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة ىف  -

 العربية خاصة ىف لغة الكالم الفصحى.
ه مره وحاجاته وأدوار أن يكتسب تروة لفظية كالمية مناسبة لع -

وخرباته، وأن يستخدم هذه التورة ىف إمتام عمليات اتصال 
 عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية االسالمية املناسبة لعمره  -
ومستواه الثقايف وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات 

 األساسية عن الرتاث العريب اإلسالمي.

                                                             
 .270، ص. الكتاب األساسيحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  16
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حدث هبا بشكل متصل ومرتابط أن يفكر ابللغة العربية ويت -
 لفرتات زمنية املقبولة.

 17أهداف الكتاب من تعليم مهارة القراءة، منها: .3
أن يقرأ الدارس اللغة العربية من اليمن إىل اليسار بشكل سعل  -

 ومريح.
 .أن يربط الرموز املكتوبة ابألصوات الىت تعرب عنها ىف اللغة العربية -
 سليم.أن يقرأ نصا ما قراءة جهرية بنطق  -
أن يستنتج املعىن العام من النص املكتوب، ويدرك تغري املعىن  -

 بتغري الرتاكيب.
أن يفهم معاىن اجلمل وتتابعها ىف فرتات، مع إدراك عالقات  -

 املعىن الىت تربط بينها.
أن يفهم بفهم وانطالق دون أن يعوقه عن ذلك التفكري ىف قواعد  -

 اللغة.
ونة ، أبن يدرك العالقات الكأن يفهم األفكار اجلزئية والتفصيل -

 للتفكري الرئيسية.
 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها دالليا وصوتيا. -
أن يقرأ بصمث وسهولة ويسر وبسرعة معقولة ملتقطا املعىن  -

مبتشرة ابلنص املقروء، دون التوقف عند الكلمات أوالرتكيب، 
 ودون االستعانة ابلقاموس مرات عديدة.

الصفحة اليومية، ويطالع كثريا ىف العلوم واألدب البسيط، أن يقرأ  -
واألحاديث اجلارية، مع إدارك الوقائع وحتليل املعاىن، وحتديد 
 النتائج ونقدها، وربط القراءة والواسعة ابلثقافة العربية اإلسالمية.

                                                             
 .272-271، ص. الكتاب األساسيطعيمة، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد  17
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 18أهداف الكتاب من تعليم مهارة الكتابة، منها: .4
درك العالقة بني شكل أن يكتب الكلمات احلروف العربية وي -

 احلروف وصوهتا.
أن يكتب الكلمات العربية حبرف منفصلة وحروف متصلة، مع  -

 متييز احلروف ىف أول الكلمة ووسطها وأخرها.
 أن يكتب اللغة العربية خبط واةح سليم. -
أن يتقن الكتابة ابخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على  -

 الدارس.
 مات الرتقيم ىف كتابته.أن يتقن االستخدام السليم لعال -
أن يعرف مبادئ الكتاب العربية، أن يتقن قواعد كتابة اإلمالء،  -

وأن يدرك ما ىف اللغة العربية من بعض االختالفات بني النطق 
 والكتابة والعكس.

أن يدون أفكاره كتابة ىف مجل، مستخدما الرتكيب العريب  -
 املناسب للكلمات.

 ناسبة. املفردات والرتاكيب املأن يرجتم أفكاره ىف فقرات مستعمال -
أن يكتب بسرعة مقبولة وبشكل سليم، ومعربا عن نفسه ىف  -

 سهولة ويسر.             
 شروط الكتاب املدرسي -6

 الكتب املدرسي له أمهية ابللغة و كبرية يف العملي التعليمية ابعتباره أهمإن 
عية والعلمية،  اإلجتما األدوات التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف تعليمه املواد

واسعة يف مجيع اجملالت واألقطار لذا كان من الضروري  كما أنه منتشر بصورة

                                                             
 .273، ص. الكتاب األساسيحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  18
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. وأما ةمن أجل مزيد من الفائد العناية به والعمل الدائم على حتسينه و تطويره
 شروط الكتاب املدرسي:

 أن يكون مسامها يف تربية الطلبة و تعليمه -
  من حوله ويعده للحياة العمليةأن يكون مسامها يف فهم االمل  -
 أن تكون لغته سليمة مع مستوى الطلبة -
أن تكون املادة العلمية صحيحية حديثة مشروحة إبيفاء وتتضمن التدليل  -

 مربوطة بباقي املواد الدراسية ابحلياة اجملتمعية ابألمثلة وإن تكون
ر الصو ار، اخلرائط، االصو درسي غنيا ابلوسائل التوةيحية )أن يكون امل -

 التوةيحية البيانية(
ل من اإلطار العام إلىل أن حيرتم التدرج يف عرض املوةوع أي اإلنتقا -

 خبالصة تتضمن مغزى الدرس كله ، مث اإلنتهاءالتفاصيل
احلجم، نوع الورق، حجم رتما للمواصفات املتعارف عليها )أن يكون حم -

 .(واناخللو من األخطاء املطبعية، مجال األل اخلط و الكتابة،
 ىف الكتاب املدرسيسس األ -7

هتتم الرتبية احلديثة ابلكتاب املدرسي وإقامتها على أسس تتفق والنظرايت 
الرتبوية احلديثة، وكان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل 
تزامها عند أتليف الكتب املدرسية واستخدامها. ومن هذا املنطلق أصبح على 

 ية:املدرسية لتعليم اللغة العربية األجانب مراعاة األسس األت املؤلفني ومقرر الكتب
 األساس اليلغوي (أ

يقصد هبذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب 
اليت تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا واألسلوب املناسب يف 

وأّما عن . 19لدارسنيومدى سهولة أو صعوبة تلك املادة ل ،عرةها للدارسني
                                                             

)الرايض: دار  ،لغري الناطقني ابلعربية يةلتعليماسس إعداد الكتب أانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  19
 .35 (، ص.م 1991الغاىل، 
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احلاجة إىل التقابل اللغوي وحتليل األخطاء عند إعداد مواد اللغة، فإّن األمر 
فإن كانت هذه املواد موّجهة إىل بيئات خمتلفة وأصحاب لغات  ،خيتلف
 حاجة فإنه ال ،كما هو الشأن يف معاهد اللغة العربية كمعهدان هذا،  خمتلفة

وال فائدة من االستعانة بـهما مع تعدد اللغات وكذلك إذا  ،هلذين العلمني
 أريد هلذه املادة أن تنتشر يف أكثر من بيئة.

ل فإن االستعانة ابلتقاب ،وأما إذا أعدت هذه املواد لبيئة لغوية واحدة
 والسيما فيما خيص عملية التدرج يف ،اللغوي وبتحليل األخطاء قد يفيد

 .خمتلف ، وأتخري ما هوافق مع لغتهم من العربيةا هو متو والبدء مب ،التعليم
 العناصر اليلغوية -1

 تتكون على جمموعة من النظام فهي: العناصر اللغويةأما و 
 النظام الصوتى (1

أن الدراسة الصوتية هلا فوائد تعود على الدارس منها تساعده على النطقة 
 اللغة العربية ىفالسليم ىف اللغة العربية، مث تعرفه الصعوابت الصوتية املوجودة 

الناجتة عن اختالف اللغتني أي للغة األصلية وللغة األهدف، وتكثري 
 20التدريبات.

 21وأما فوائد من الدراسة الصوتية فهي:
تساعده على النطق السليم وخباصة نطق القرآن الكرمي الن اللحن  (1)

 فيه خطر كبري.
 متكنه من حتصيل فروع املعرفة وخاصة الثقافة اإلسالمية (2)
 فه األساليب اجليدة من غريها مع دراسة البالغة.تعر  (3)
تعرفه أوجه التشابه واالختالفة بني لغته واللغة العربية عن طريق  (4)

 علم اللغة التقابلى.
                                                             

 .41، ص. الكتاب األساسيحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  20
 .41، ص. يةلتعليماسس إعداد الكتب أوعبد احلميد عبد هللا،  انصر عبد اللغايل 21
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تعرفه الصعوابت الصوتية املوجودة ىف اللغة العربية الناجتة عن  (5)
 اختالف اللغتني )األصلية واهلدف(  

 22 منها:والتدريبات الىت تناسب عن الصوتية 
التعرف الصوتى، ويقصد به تدريب الدارس على تعرف الصوت  (1)

وااللتفات إليه عندما يريد ىف أي موةع من الكلمة, مثل: عرض 
 ق)ُس، ُش، ُص، ُث( وعلى املعلم أن ينطجمموعة من احلروف 

 الكلمة بنطق الصوت الواةح )ُش(.
التجريد الصوت، يقصد به استخالص صفات الصوت حىت  (2)

إداركه مميزا عن غريه من األصوات األخري ىف الكلمة, ميكن 
مثل: عرض جمموعة  الكلمات )الصالة، السالم، الصائم(، 
وعلى الدارس ان يفرق الصوت )ص( هنا يهدف إىل إبرز 

 خصائص الصوت بينهما.
التمييز الصويت، يقصد به تدريب الطلب على تعرف الفرق بني  (3)

 الصوت )ص/س( من صوتني يوجد بني نطقهما. مثل: تعيني
 الكلمات )سار، صار، صاحب، سرير، مشس(.

 وأسس تعليم األصوات العربية هي:
 إملام املعلم واملهتمني ابألصوات العربية وممخرجها وصفاهتا. (1)
 اللغة. أن يكون املعلم ممن جييدون مهارات (2)
 معرفة لصوت العربية الىت تشكل صعوبة للطالب. (3)
 سيكولوجية والثقافة.معرفة نوعية الطالب وطبيعتهم ال (4)
 معرفة الطرف املختلفة لتعليم األصوات. (5)
 التدرج ىف عرض املادة والبدء من السهل. (6)

                                                             
لقري، ، )مكة املكرمة: جامعة أم ادليل عمل ىف إعداد املواد التعليمبة لربانمج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  22

 .180-179م(، ص.  1985
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 اإلكثار من التدريبات. (7)
 جتنب أصوات املد واللني ىف بداية األمر. (8)
 إملام املعلم بكيفية تصحيح األخطاء واختيار الوقت املناسب. (9)
 تعليم األصوات ىف كلمات سهلة ومألوفة للطالب. (10)
 االستعانة بوسائل معينة. (11)
 التناسب والتوازن ىف تعليم األصوات. (12)
    .معرفة املادة الالزمة لتعليم األصوات (13)

 النظام الرتكييب (2
أن تعلم القواعد مبثابة دعم حتقيق الكفاءة، النحو ليس هو اهلدف، بل 
وسيلة لتكون قادرة على استخدام اللغة بشكل صحيح ىف جمال االتصاالت. 

 يتم عملية التعليم بطريقتني:وميكن أن 
أوال، االستنتاجي أي بدءا من توفري القواعد الىت جيب أن يكون مفهوما 
وحفظه، مث األمثلة، مث يتم منح الطلبة الفرصة التدريبات لتطبيق القواعد. 
 الثانيا، االستقرائية أي يبدأ املعلم بتقدمي األمثلة، مث الطلبة مع املعلم استخالص

 استنادا إىل القواعد اللغوية من هذه األمثلة.االستنتاجات 
 23وأما التدريبات الىت تناسب ابلرتكيب منها:

االستبدال، مثل: )يفوز الرجل الذي جيتهد( استبداال على )يفوز  (1)
الرجل اجملتهد(، تلك الكلمة تبدل من تركيب املوصول إىل تركيب 

 النعت.
عربية ىف اللغة الحتويل إىل صيغة اجلملة، مثل: )يتعلم التالميذ  (2)

الفصل( حتويل على )التالميذ يتعلمون اللغة العربية ىف الفصل( 
 جتعل تلك الكلمة من مجلة االمسية إىل مجلة الفعلية.

                                                             
23 Moh Matsna dan Era Mahyudi, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tanggerang: Alkitabah, 2012), hal. 108-118. 
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 التكملة، مثل: أكمل اجلملة األتية )إن تزرع.....( (3)
اختار اجلمل الصحيحة، كمثل: املسلم )الصاحل/الصاحلة( ىف  (4)

 مجاع أعماله.  
 24اليت يقوم عليها اختار الرتاكيب، مما تلي: وأما املبادي 

 اختيار الرتاكيب الشائعة (1)
 عدد حمدود من الرتاكيب (2)
 استعمال الرتاكيب اجلديدة ىف مفردات غري جديدة (3)
 التكرار (4)
 نواة الرتكيب قبل الرتكيب املوسع (5)
 إدخال الرتاكيب من خالل كلمات حتتفظ ابجلذع دون تعيري (6)
  اليت تؤدي نفس املعىن اكتفاء برتكيب واحد من الرتاكيب (7)

 النظام املفردات (3
أن تعليم املفردات ةروري جدا خصوصا ىف تعليم اللغة األجنبية الهنا 
تعليم املفردات هو شروط األساسي واالحتياجات ىف العملية التعليمية اللغات 
األجنبية، ابلتأكيد الطالب الذين يتعلمون أي اللغة الالزمة للتعرف إىل 

الىت جتري دراستها، دون معرفة عن املفردات، سيكون من  املفردات اللغة
الصعب حىت الطالب ليس ممكن أن تكون قادرة على اتقان املهارات اللغوية 
 ما. لذلك، ىف بداية تعلم الطالب ينبغي أن توجه الكتساب املفردات جيدا.

 وميكن أن تراعي من هذه اجلوانب:
 وقبل احملتوي.تقدمي املفردات اجلديدة ىف صدر املوةوع  (1)
 عدد املفردات ىف الكتاب وىف كل الدرس. (2)

                                                             
، (هــ 1431، ، )العربية للجميعإةاءت ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  24

 .193ص.
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-خاملة، كلمات حمتوى-جمردة، نشيطة-نوع املفردات )حسية (3)
 كلمات وظيفة(

 وأما أنواع التدريبات مناسبة ابملفردات منها:
 من انحية املرتادف واملتضادات. (1)
 وةع الكلمة مناسب ابلسياق، مثل: أمحد يسكن ىف...مجيل. (2)
 املكان الذي نتلقي فيه العلم يسمي. )املدرسة(.التعريف، مثل:  (3)
 الشارع ىف املدينة أوسع من الطريق. –استعمال، مثل: الشارع  (4)

 25وأسس اختيار املفردات كما تلي:
 الشيوع: تفضل الكلمة الواسعة االستخدام على غريه. (1)
التوزع أو املدي: تفضل الكلمة املستعملة ىف كل البالد العربية  (2)

 .فقط بعضهاعلى الشائعة ىف 
 تفضل الكلمة املألوفة على اجملهورة.األلفة:  (3)
 .ورةر من جمال على احملضالشمول: تفضل الكلمة الىت تغطى أكث (4)
 األمهية: تفضل الكلمة الىت حتتاج إليها الدارس أكثر علي غريه. (5)
 العروبة: تفضل الكلمة العربية على غريه. (6)

 اليلغويةهارات امل -2
 أربعة مهارات رئيسية، منها:تتنوع املهارات اللغوية إىل 

 مهارة االستماع (1
أن  سيلة االتصال، وينبغيأن االستماع هو أمر مهم ىف احلياة، كوهنا و 

عندما تعليم االستماع ينبغى على املعلم أو حا ىف أذهاننا. يكون واة
 26 املؤلف مراعة األمور اآلتية، وهي:

                                                             
 م 2003، اجلامعة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ىف ماالنج، دراسات ىف املناهج وأتصيلهاحسن عبد الرمحن،  25

 .45طبعة غري منشورة، ص. 
 .53ص.  ،يةلتعليماسس إعداد الكتب أ انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا، 26
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 معرفة قدرة الدارسني العقلية والثقافية. (1)
 ابللغة العربية وحتديد مستواهم اللغوي. مدي إملامهم (2)
أن يبدأ ابلعبارات واملفردات الىت متثل للدارس ةرورة اجتماعية  (3)

 مثل: امسه، السم املؤسسة التعليمية الىت يدرس فيها.
أن يتسم ابلصرب واألانة واحللم، عندما ال يستطيع الدارس نطق  (4)

 ما استمع إليه، أومل لفهم املضمون.
اللغات والتسجيالت وغريها من الوسائل  أن يستخدم معامل (5)

 فرصة لتمييز األصوات، ويتجنب العوامل الىت تؤثرالىت تعطيه 
 على األصوات لدي املستمع. 

أن يكون على علم وقدرة بكيفية تدريس اللغة العربية لألجانب  (6)
بصفة عامة وعلى علم ابلطريقة السمعية الشفهية ومالحمها بصفة 

 خاصة.
ريبات على نطاق الصوت الواحد، فإذا ما أتكد اإلكثار من التد (7)

 من نطق الدارسني له ابلطريقة جيدة انتقل لغري وهكذا.
استخدام األساليب التشجيع واإلاثبة وبث الثقة ابلنفس ىف  (8)

 نفوس الدارسني.
أن يستخدم العبارات املألوفة للدارس حىت يسهل عليه متييز  (9)

 خري.األصوات ومعرفتها، وفهم ما يقال من جهة أ
التقومي املستمر لتنمية قدرات الدارسني على فهم املسموع من  (10)

 عدمه.
 مهارة الكالم (2

مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام  هو الكالم
األصوات بدقة، ومتكن من الصيغة النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت 
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تساعد على التعبري عما يريد أن يقوله ىف مواقف احلديث، أي أن الكالم 
، مث للحديثعبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضمون 

نظام لغواي بوسيطته يرجتم الدافع واملضمون ىف شكل كالم. لكي نعلم النطق 
 27اجليد للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة اآلتية:

 يكون املعلم على كفاءة عالية ىف هذه املهارة. أن (1)
 أن نبدأ ابألصوات املتشاهبة بني اللغتني. (2)
أن يراعي املؤلف واملعلم مبدأ التدرج، كأن يبدأ ابأللفاظ السهلة  (3)

املكونة من كلمتني فثالثة فأكثر، وإن متثل هذه املفردات حاجة 
 ملعرفتها لدي الدارس حىت يقبل على التعلم.

 ملفردات السائعة ىف هذا امليدان، وهي كثرية ومعرفة.أن يبدأ اب (4)
أن يتجنب الكلمات الىت حتوى حروف املد )احلركات الطوال(  (5)

 ىف بداية األمر.
 أن يركز على مهارات الفرعية ملهارات النطق الرئيسية. (6)
 كثرية التدريبات املتنوعة املتعددة األغراض. (7)

ور، احملادثة، وتعبري مص أما الدريبات املناسبة هبذه املهارات منها:
 تلخيص النص، املناقشة، تعبري األفكار، أو اخلربات النفسي.

 مهارة القراءة (3
ن له طرق كثرية، فينبغي على املعلم أو املؤلف أن تكو إن تعليم القراءة 

دام البد ابستخلديهما دراية وعلما هبذه الطرق. وعلى املعلم أو املؤلف 
 ن خالهلا تتيح فرصة متكن املعلم من وجودالتمارين القرائية الكثرية وم

لكي يكون القارئ جيدا ينبغي فيه توافر  مكوانت القدرة لدي الطالب،
 املهارات اآلتية، منها:

                                                             
 .56-54 ص. ،يةلتعليماسس إعداد الكتب أانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  27
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نطق األصوات من خمارجها الصحيحة والتمييز بني األصوات  (1)
 املتشاهبة ىف النطق.

 استخدام حركات العني استخداما سليما (2)
 اهلمزة الوصل والقطع نطقا التفريق بني (3)
 تعرف الرموز العربية. (4)
 مراعاة حركات الطوال والقصري ىف النطق. (5)
 مراعاة الوقفة املناسبة ىف القراءة (6)
 التمييز بني الرموز املتشاهبة. (7)
 الربط بني الرموز مدلوالهتا. (8)
 فهم املقروء. (9)
 النطق ابلسرعة املناسب. (10)
 ة( إىل:)اجلهرية والصامتوتتنوع االختبارات ىف القراءة بنوعيها  (11)

 اختبارات لسرعة القراءة وفهم املادة املقروءة. -
 اختبارات نقيس القدرات األساسية ىف القراءة. -
 .اختبارات ملعرفة العيوب أثناء القراءة -

 مهارة الكتابة (4
إن الكتابة تشتمل على اخلط واإلمالء والرتكيب والتعبري، عند تعليم 

 28مراعاة األمور اآلتية، منها: ؤلفالكتابة على املعلم أو امل
البدء ابلكلمات السهلة ىف النطق، املشتملة على حروف قليلة  (1)

 اخللية من حروف اللني واهلمزات واملد.
 اإلكثار من تدريبات املتعلمني على كتابة أبكثر من طريقة. (2)

                                                             
 .67 ص. ،يةلتعليماسس إعداد الكتب أانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  28



34 

 

 
 

اختيار الكلمات واجلمل املألوفة والىت سبق أن مت التعرف عليها  (3)
 وغريها.ىف كتب القراءة 

وأن متثل الكلمات املختارة مغري وةرورة للدارس ىف  (4)
 التدرج ىف تقدمي الكلمات الصعبة.و  االستعمال اليومي.

تدريب الدارسني على الكلمات الىت حتمل قاعدة إمالئية وإن   (5)
كان من األفضل أن يركز املعلم على األخطاء الشائعة ىف كتابة 

 الطالب.  
 األساس النفسي (ب

 . وأمااخلو ما يتعلق ابلسلوك، العقل، املعرف، الدوافع  النفس لغة هو
علم النفس اصطالحا هو العلم الذي يهتم على العمليات العقلية، السلوكية، 
 املعرفية الىت حتدث ىف أثناء تعليم اللغة العربية وأيضا أن نعرف الدوافع الىت
تدفع املتعلمني لدراسة اللغة العربية لغري الناطقني هبا حلصول النتائج جيدا 

 تطوير أيثر على دوافع املعلم ىفىف العملية التعليمية. لذلك، أساس النفس 
 العربية.امواد تعليم 

 29املبادئ لألساس النفسي كما تلي:
النمو يتأثر ابلبيئة: عملية النمو ال تتم من تلقاء نفسها, وإمنا  (1)

تتوقف على ظروف البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان سواء أكانت 
السليم  وبيئة طبيعية أو اجتماعية فالبيئة الصاحلة تساعد على النم

 يف حني أن البيئة الفاسدة تعيقه.
النمو يشمل مجيع نواحي شخصية اإلنسان: جيب أن يهتم املنهج  (2)

جبميع جوانب النمو يف شخصية التلميذ ابعتبارها أجزاء متكاملة 
 بدالً من العناية جبانب واحد على حساب اجلوانب األخرى.

                                                             
  .WIB 21:30، الساعة 2017مارس  27ىف يوم اإلثنني، التاريخ  ،اثلثا األسس النفسية للمنهجدون الكاتب،  29
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لتغريات متصاًل فا النمو عملية مستمرة: ينمو اإلنسان منواً تدرجيياً  (3)
 اليت حتدث للفرد يف حاةره هلا جذورها يف ماةيه 

 الفردية موجود بني التالميذ يف عملية فردية: مبدأ الفروق النمو (4)
 مظاهر النمو املختلفة

يتأثر النمو ابملواقف االجتماعية اليت يعيشها الفرد: تتكون البيئة  (5)
االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد من عوامل ال حصر هلا ومن بينها 

 املطالب اليت يفرةها على الفرد والداه واخوته وزمالؤه 
 األساس الثقايف (ج

تعيني ىف صناع املواد الجانب األساس الثقايف شيء ةروري على 
التعليمية، السيما املواد التعليمية ابللغة العربية. لفهم كامال عن اللغة العربية، 
البد على املتعلم أن يعطي تصويرا عن الثقاىف إىل جمتمع العرب، الهنا اللغة 
هى الثقافة. على انتشار املواد التعليمية اللغة العربية عناصر الثقافة العربية 

اهيم قافة لغة هي األفكار واملثل واملعتقدات واملفواإلسالمية البد كمن فيها.الث
 واالجتاهات والعادات والتقاليد ىف اجملتمع.

وأما الثقافة اصطالحا هي األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم 
واالجتاهات والعادات والتقاليد الىت تسود ىف جمتمع من اجملتمعات، وبعبارة 

ر أن إدوارد اتيلو  قال بعقله ويده.ما صنعه اإلنسان  أخرى الثقافة هي كل
الثقافة هي كل مركب يشتمل على املعرفة واملعتقدات والفنون واألخالق 
والقانون والعرق وغري ذلك من اإلمكاانت أو العادات الىت يكتسبها اإلنسان 

 30ابعتباره عضوا ىف جمتمع.
يري الدكتور عبد الكرمي عثمان أن الثقافة ىف اللغة العربية تعىن احلذق 
والفهم، والتثقيف مبعىن التشذيب والتهذيب والتقومي واحلذق والقطانة، وقد 

                                                             
 .23(، ص. 2010)اليمن: دار املسرية،  ،طرق تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  30
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عرفت املعاجم احلديثة للغة العربية هذه الكلمة أبهنا العلوم واملعارف والفنون 
  31الىت يطلب فيها احلذق.

غة األجنبية ال يستطيع أن يفهم جيدا دون فهم الشخص الذي يعلم الل
الثقافة اللغة العربية، كمثل: يدرس الطالب اللغة العربية دون فهم عن الثقافة 
العربية والثقافة اإلسالمية، إذا الطالب ال يفهم كامال عنها، فهو ال يستطيع 

 فهم اللغة العربية جيدا، الن اللغة إانء الثقافة.
 روط واملبادئشلقات ميكن أن نضع جمموعة من الطويف إطار هذه املن

 : ني بـها الناطقلتعليم اللغة العربية لغري ىف األسس الثقافية األساسية
  .وى الثقافـة العربية واإلسالمـيةأن تعرب املـادة عن حمت -1
  .ة عن احلياة يف األقطـار العربيةأن تعطي صورة صادقة وسليم -2
 .همالفكرية للدارسني على اختالفالثقافية و أن تعكـس املـادة االهتمامات  -3
أن تتنوع املـادة حبيث تغطـي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف  -4

 . ر من الثقافة العربية اإلسـالميةإطا
تلف خمأن تتنوع املـادة حبيث تقابل قطاعات عريضـة من الدارسني من  -5

 . اللغات والثقافات واألغراض
ف افقط مع أغراض الدارسني ولكن أيضاً مع أهدأن تتسق املـادة ليس  -6

 . العرب من تعليم لغتهم ونشـرها
  .ة العامـة واملشرتك بني الثقافاتأال تغفل املـادة جوانب احليا -7
ذي ضـر يف إطار العصر الأن يعكس احملتوى حياة اإلنسـان العريب املتح -8

 .يعيش فيه
تمرار يف هذا تعّلم اللغـة واالسأن يثري احملتوى الثقايف للمـاّدة املتعّلم إىل  -9

 التعلم. 

                                                             
 .2015يناير  22، اتريخ الوصول: www.startimes.com منتدايت ستاراتمير، 31

http://www.startimes.com/
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وى تتدرج حنو املست أن تقّدم املــادة املستوى احلسي من الثقافة مث -10
 . املعنوي

 . ادة خربات املتعلم أبصحاب اللغـةأن توسع املـ -11
 أن ترتبط املـادة الثقافية خبـربات الدارسني السابقة يف ثقافاهتم. -12
وى الذي يناسب عمر الدارسني أن يقـّدم احملتوى الثقايف ابملست -13

 ومستواهم التعليمي. 
 الثقافـة يفأن تلتفت املـادة وبشكل خاص إىل القيم األصيلة املقبولة  -14

 . العربية واإلسـالمية
أن تقدم تقومياً وتصحيحًا ملا يف عقول الكثريين من أفكار خاطـئة عن  -15

 .الثقافـة العربية واإلسالمية
 الرتبوياألساس  (د

ملا  املبادئ الرتبوية عن النظرة التطبيقية ىف عملية التعليم عادة ما تعرب
تقدمه األسس األخري من معلومات مثل األساس النفسي والثقايف والرتبوي. 
ومعرفة هذه املبادئ تساعد املسئولني عن وةع املواد التعليمية واختيارها 

ختطيطه  ىعلى حتليل هذه املواد وحتديد أيها يصلح للربانمج الذي يقومون عل
 وتتلخص هذه املبادئ الرتبوية عدة جماالت هي: 32وتنفيذه.
 مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل. -
 الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية -
 مبادئ تتصل بوةوح املادة التعليمية وانقرائية -
 التعليميةمبادئ تتصل مبحتوي املادة  -
  مكانية تدريسها. مبادئ تتصل مبناسبة املادة و  -

 
 

                                                             
  .47، ص. الكتاب األساسي حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 32
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 الفص  الثالث
 منهجلة البحث

 مدخ  البحث ومنهجه .أ
لى وهو البحث للحصول عالباحث ىف هذا البحث املدخل الكيفي،  استخدم

ميكن حصوله ابلطريقة االحصائية أو املنهج الكمى، حيث  النتائج أو الكشف عما ال
ىل النظرية إالنظرية العملية للتوةيح وينتهى  استخدميبدأ الباحث من البياانت وقد 
 يالكيف املدخل نأل ملدخلا هذا استخدم فالباحث. اجلديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها

 .الوصفية البياانت ىلإ نتوصل الذى البحث نإ ساليبأ من سلوبأ هو
ن هذا البحث أل، التحليلي واملنهج املستخدم ىف هذا البحث هو املنهج الوصفي

" مؤلفه الدكتور د 2008ملنهج الكتاب املدرسي "تعليم اللغة العربية اب يقوم بتحليل
الغربية،  ومطراسداجنونج، -احلكومية داجنونج املتوسطةىف املدرسة  التاسعهداية للصف 

أبسس إعداد  هل علمي منظم من عرض املواد وحتليلوهي طريقة التحليل احملتوي بشك
 .ربيةالكتاب املدرسي اجليد لتعليم اللغة الع

، اخللفية الفطرية: 33لونج عن خصائص املدخل الكيفي فهيمو  أيكما ر 
، النظرية األساسية، استقرائية حتليل املعلومات، نوعيطريقة ال، اإلنسان كالوسيلة

، صفة موقواتتصميم ب، يركز على حتديد املسئلة، أمهية العملية من النتيجة، الوصفي
  .نتائج البحث مشاركة على اآلخرين

 حثاحضور الب .ب
حث هو عملية مهمة ىف حتقيق املعلومات الىت توجد ىف البحث احضور الب

العلمية الن جيب الباحث أن يعرف البياانت مباشرة، لذلك الباحث اعطاء دور مهم 
ذا البحث ا يف همالحظو  حضور الباحث بوصفه مراقباىف العملية مجع املعلومات. 

ياانت ليه الباحث جلمع البإغرض البحث. وأما الوقت الذي حيتاج ليالحظ البادرة و 

                                                             
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 21. 



39 

 

 
 

حبقائق  الئمةواثئق املالو  واحد تقريبا للقيام ابملقابلة واملعلومات املقصودة فيمكنه بشهر
 ليها الباحث.إاليت حيتاج 

 در البلاانتامص .ج
، مصدر املسائل املتعلقة ابلبحث. لذلك حتليلأي  إن هذا البحث دراسة حتليلية

. فاملصدر 34البياانت ىف هذا البحث تنقسم إىل املصدر الرئيسي واملصدر الثانوي
 التاسع" للصف 2008ملنهج ابمن الكتاب املدرسي "تعليم اللغة العربية هو الرئيسي 

 هوالثانوي  الغربية، واملصدر سومطراداجنونج، -احلكومية داجنونج املتوسطةىف املدرسة 
 .   واخل ،شبكة اإلنرتنتمن 

 أسيلوب مجع البلاانت .د
ذا مجع البياانت للوصول إىل البياانت احملتاجة ىف ه أسلوبحيتاج الباحث إىل 

 .ئقالواثو ، املقابلة وهى العلمية املناهج بعض الباحث استخدم ،البحث
 املقابيلة  (أ

أدات من أدوات البحث تتم مبوجبها مجع املعلومات اليت متكن  هى املقابلة
الباحث من إجابة تساؤالت البحث أو اختبار فروةه، وتعتمد على مقابلة الباحث 

 عدد طرح بغرض بوجه وجهاللبحوث  الباحث ميكن الىت املعلومات جلمع طريقة
 طريقة أهنا اليق أو املبحوث قبل من عليها واإلجابة الباحث قبل من األسئلة من

 .املخرب أو والفاعل الباحث بني والتساؤل احلوار بطريقة البياانت طلب
 هى الدقيقة، املقابلة هى البحث هذا ىف البياانت لكشف املناسبة فاملقابلة

ومن النواحي الىت  املقابلة دليل حسب على سئلهاي الباحث فيها وجهي حرة مقابلة
بية مع مدرسي اللغة العر الباحث قابل قد و  يوجد ىف حمتوي الكتاب املدرسي.

افية، ة، النفسية، الثقعن أسس إعداد املواد التعليمية من انحية اللغويابلسؤال 

                                                             
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal. 151. 
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لومات الىت توجد املع ي حتكم. عند املقابلة يستخدم الباحث بتسجيل لكوالرتبوية
 من مدرسي اللغة العربية.

 الواثئق (ب
 واجملالت والكتب الواثئق من توالبياان احلقائق لطلب البحث طريقة وهى
 الباحث سيكتشف واثئقال فبهذهة. املكتوب املواد من وغريها واملذكرات والرسائل
 لوهذه الواثئق تستعمل لني الكتاب املدرسي حتليل عن بياانت أو احلقائق

ىف املدرسة  التاسعلصف الكتاب املدرسي ل املعلومات الىت تتعلق على حتليل
يقة جلمع طر  على .تستخدم هذه الواثئقداجنونج-احلكومية داجنونج املتوسطة

  .ر أو الفيديواخذ الصو /أت(Recorderتسجيل ) البياانت أو عواملها إما من
 حتيلل  البلاانت .ه

 يعىن الكيفى والتحليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث ىف املعلومات وحتليل
 احلاةر أو ياملاة ىف سواء اجلارية واألحداث الواقعة التجارب معاجلة ىف الرتكيز أن

 ميكن الىت العالقات وملح تصنيفه ويستطيع ويفهمه منها الباحث يدركه ما على
 .عقلية مالحظة مالحظتها

 ابلناحية املناسبة البياانت بفصيلة ابتدأ وصفة حبث هو الكيفية البياانت وحتليل
 والعالقة الناحية من بعض كل ىف املعلومات معىن وإعطاء الشرح اتيان مث وبعضها

. حتليل البياانت على املدخل الكيفي أتخذ عندما جيري مجع واألخرى الناحية بني
 لة.حتليل عن األجوبة الىت قد قابله مصدر املقابالبياانت، ىف املقابلة أن الباحث 

 35خطوات حتليل البياانت:
 (Reduction Data)البلاانت  مجع -1

البياانت هو تلخيص أو اختيار شيء األساسية، ويركز على  مجع
األحوال األساسية، يبحث عن املوةوع وأسلوبه وحذف شيء الذي غري 

                                                             
35 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, cet. 21, 2015), 

hal. 338-345. 
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مهم ىف البحث. لذلك، أن اخنفاض البياانت واةح ويسهل الباحث أن 
  جيمع املعلومات اآلخر.

 (Data Displayعرض البلاانت ) -2
ث أن يستمر إىل خطوة عرض البياانت، البد على الباح بعد مجع

البياانت. ىف املدخل الكيفي أن عرض البياانت يشكل على الكشف، 
، من خالل عرض البياانت يستطيع الباحث أن يتنظم نظاما واخلاجلدول، 

 واةحا ومرتبطا وسهولة على مفهوم البحث
 (Conclusion Drawingالبلاانت ) حتيلل  -3

 الكيفي قال ميليس و هوبريمانخطوات اآلخرة عن حتليل البياانت 
أي أخذ التخليص والتدقيق. استنباط األول الذي يقدم من قبل موقوات 

علومات مل تتوقع الرباهني أقوي أو م تلك البياانت تستطيع أن تتغري إذو 
ىف املرحلة  ختليص يقدم ابل إذاملؤيدة ىف مرحلة مجع البياانت للمستقبل. 

 جلمع تصديقا وُمطاِبقا حني ىف البحث امليداىناألوىل واملؤيدة على الرباهني 
 املعلومات فهي تسمي بتصديق البياانت.

 البياانت هذه تشكيل ولةامبح الباحث يقوم أن يعىن البياانت من موعةاجمل تفسري
 يظل نظراي إطارا تكون قد الىت األساسية املصطلحات من جمموعة أساس على

 .يالنقد التفسري ويستخدم يعارةه أم معني حبث نتيجة ؤيدهت سواء به مؤمن الباحث
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

42 

 

 الرابعالفص  
 عرض البلاانت وحتيلليلها ومناقشتها 

 عن ملدان البحث  املبحث األول: حملة .أ
 داجنونج-احلكوملة داجنونج املتوسةةاملدرسة أتسلس اتريخ  .1

 بداية،ة. الغربي سومطراالىت تقع ىف  املدارس املشهورة حدىإ هذه املدرسة هي
 1936أتسيس بـــــ "احلاجة رابياين كيمن" يف السنة  احلكومية املتوسطةاملدرسة تلك 
يشتقون من اجملموعة حول القرية أوال، الطالب . "Perguruan Putriتسمي بـــــ " مـــــ

  50من تلك املدرسة توسيع إىل كل والية املنطقة  طلبة"غوغوك"، لكن مر الزمان 
 كوات.

متغري فأصبح بــــ "املدرسة  "Perguruan Putriمـــ، اسم املدرسة " 1952ىف السنة 
الطلبة  قبلعلى انتشار الزمان تلك املدرسة تاملتوسطة األولية اإلسالمية". مالئم 

" توقفت العملية التعليمية ىف تلك املدرسة على PPRIالرجال. ولكن حني ثورة "
 مـــ.  1963حىت  1958الوقت احملدد عند السنة 

أو  الدينية ة"الرتبية املدرسلك املدرسة مفتوحة وتتغري بــ ، تم 1964ىف السنة 
PGA السنة ىف". من التشجيعات الىت توجد ىف نفس الرئيسة املدرسة وموظفتها من مث 

بية املدرسة "الرت  بــ"الرتبية املدرسة الدينية" مكانتها غري احلكومي تغري، مـــ 1970
مـــ  1978سنة  16الدينية" احلكومي. من تقرير الوزارة الدينية ىف اإلندونيسيا رقم 

ينية" "الرتبية املدرسة الداحلكومية،  املتوسطةواعد املدرسة عن مكوانت املنظمة والق
 داجنونج".-احلكومية داجنونج املتوسطةتتغري بــــ "املدرسة 

مــــ حىت  1952عرف الباحث أن هذه املدرسة هي مدرسة رائعة منذ السنة 
أو كفاءة أي من انحية املعريف، املهاري،  له قدرةالطلبة املتخرج عصر اآلن. ألن 

كوات،   50، املنطقة 12الشارع اتن ماالكا كيلومرت سة تقع ىف ر . تلك املدواخلالديين، 
   الغربية، اإلندونيسيا. سومطرادائرة 
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 داجنونج-احلكوملة داجنونج املتوسةةاملدرسة  أتسلس أهداف .2
ية الغرب سومطراداجنونج، -احلكومية داجنونج املتوسطةأهداف املدرسة  أما

 أتسس على معايري الرتبية الوطنية، منها:
معيار احملتوي: يتعلق على أهداف الرتبية الوطين الىت مناسبة ابحتياجات اجملموعة  (1

 .جودة املدرسة مستويتصوير من الوأن يكون 
طريقة اإلجادة واالبتكارية بيتعلق على تدريس املسامهة، الفعالية،  معيار العملية: (2

 على اإلميان ويتقي قوفيتالته، مهارته، قدرته. التعليمية الرتفاع الطلبة عند معرف
 ابهلل لتشكيل األخالق الكرمية. الطلبة

معيار كفاءة املتخرج: التوفيق على اإلميان والتقوي إىل هللا أبخالق كرمية. تنمية  (3
مهارة ىف أعمال يوميته. أن يعرف وحيب وطنه، جمموعته، و  الطلبة ابتكارية

أن يعطي الطلبة منفعة كثرية إما من نفسه أو جمموعته خصوصا ابلعلوم وثقافته. 
 . تشكيل وطين املدرسة صحة.اإلسالمية

 املوظفني: أن يكون املدرسون واملوظفون احرتافا.و  نيمعيار املدرس (4
 ة.وسائل والتشجريات ابحتياجات املدرسأن يتم المعيار الوسائل والتشجريات:  (5
 احتارافا ودميقراطيا.معيار املنظمة: أن يكون منظمة املدرسة  (6
 معيار التمويل: أن يتكون مشاركة بلجنة فرعية املدرسة ملساعدة برانمج املدرسة. (7
 يا.وفعال ،خمططامعيار القياس: أن يكون تقومي التعليم والتعلم دوراي،  (8
 داجنونج-احلكوملة داجنونج املتوسةةتعيللم ىف املدرسة  .3

داجنونج  -احلكومية داجنونج املتوسطةعرف الباحث أن املادة الدرسية ىف املدرسة 
ربية، اتريخ اإلسالم، اللغة العكثرية منها: عقيدة األخالق، الفقة، القرآن واحلديث، 

ة اإلجنيليزاي، غاللغة اإلندونيسيا، تربية القانون الوطين، الرايةيات، علم الطبيعة، الل
دد ولكن ىف هذه الرسالة حي علم الكمبيوتر، علم اإلجتماعية، الرايةة، وغري ذلك.

الباحث عن املادة الدرسية أي درس أو كتاب تعليم اللغة العربية. أن كتاب تعليم اللغة 
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هي كتاب أكادميي الذي يستعمل معلم اللغة العربية والطلبة ىف العملية العربية 
أما الغاية العامة يتعلم الطلبة اللغة العربية للحصول كفاءة أو قدرة على التعليمية. 

املهارات اللغوية، منها: مهارة االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة. هذه العناصر 
ون ثالثة تلك املدرسة تكوىف  فهم اللغة العربية.األربع مهمة لرتقية الطالب على 

 . تاسع، الفصل الثامنال سابع، الصفال صفأي ال صفوف
 (4.1)اجلدول 

 اجنونجد-احلكوملة داجنونج املتوسةةاليلغة العربلة ىف املدرسة  أمساء املعيلمي
 الصف معلمنيـماء الـأس الرقم
 والتاسع السابع لهداييتيا 1
 التاسعو  السابع ديسي أرين 2
 السابع حافظ اهلدي 3
 ثامنال رمسيوايت 4
 الثامن سالسميايت 5
 الثامن /املعلم املتقاعديفوزي 6

 6 اللغة العربية معلمنيـال جموعـم
 (4.2)اجلدول 

 داجنونج-احلكوملة داجنونج املتوسةةالةيلبة ىف املدرسة  جمموعة

 عدد الفصل الصف الرقم
 عدد الطلبة

 مجموعـال
 الطالبات الطالب

 328 200 128 8 السابع 1
 297 171 126 8 الثامن 2
 269 192 96 8 التاسع 3

 913 563 350 24 مجموعـال
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 تاسعكتاب تعيللم اليلغة العربلة ليلصف ال  عنحملة املبحث الثاين:  .ب
يتكون هذا الكتاب من كتاب واحد وهو الكتاب عند معلم اللغة العربية، ألن 
هذا الكتاب يستعمل ابملنهج على مستوي الوحدة التعليمية. بعدما قرأ الباحث 

" Pelajaran Bahasa Arabالكتاب املدرسي اللغة العربية مبوةوع "تعليم اللغة العربية 
درسون امل تخدمالتعليمي الذي اساب حصل الباحث على البياانت العامة للكتف
 داجنونج، فيما يلي:-احلكومية داجنونج املتوسطةىف املدرسة  دارسونوال
 اسم الكتاب .1

 

ابملنهج  Pelajaran Bahasa Arabتعليم اللغة العربية  :
 2008على مستوي الوحدة التعليمية 

 التاسع : للصف .2
 الدكتور د. هداية : اسم املؤلف .3
 اإلندونيسيا : بلد الناشر .4
 سيمارانج، توها بوترا : انشر الكتاب .5
  2009الطبعة األولية، فرباير  : رقم الطبعة واترخيه .6
    112 : عدد الصفحات .7

" هو الكتاب Pelajaran Bahasa Arabالكتاب املدرسي "تعليم اللغة العربية 
األكادميي لتعليم اللغة العربية للصف التاسع والناشر ىف سيمارانج، اإلندونيسيا وألفه 

مـــ. وهذا الكتاب قد استند على املنهج الدراسة  2009الدكتور د. هداية ىف السنة 
وهو  2008ىف السنة  2واملقرر لوزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا رقم  2008
رسة للصف التاسع من املدلكفاءة و الكفاءة األساسية للمادة اللغة العربية مبادئ ا

 املتوسطة اإلسالمية.
وبذلك، يهدف أتليف هذا الكتاب التعليمي على ترقية كفاءة الطلبة ابملهارات 
اللغوية، كفاءة االتصايل وكفاءة الثقايف العريب. واألهداف التعليمية هذا الكتاب 

كفاءة االتصايل   ،اللغوية الثالثة عناصرربعة والاملهارات اللغوية األاملدرسي يشتمل على 
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. أما املهارات اللغوية منها: مهارة االستماع، الكالم، القراءة وكفاءة الثقايف العريب
 اللغوية منها: األصوات، املفردات والرتاكيب النحوية. عناصروالكتابة. وأما ال

 (4.3)اجلدول 
 سع ىف املدرسة املتوسةة احلكوملةليلصف التادروس الكتاب التعيللمي 

 املواد التعيللملة موضوعات الدروس الرقم
 رأس السنة اهلجرية اجلديدة الدرس األول .1
 مبولد الرسول احلفل الدرس الثاين .2
 نزول القرآن الدرس الثالث .3
 العيدان الدرس الرابع .4
 مجال الطبيعة الدرس اخلامس .5
 خالق العامل السادسالدرس  .6
 احلفاظ على البيئة الدرس السابع .7

وابإلةافة إىل ذلك، أن داخل الكتاب املدرسي يشتمل على املقدمة وتعريف 
واد التعليمية، تصنيف الكتاب التعليمي، حملة امل، اللغة العربية ابلكتاب، أهداف التعليم

اب املدرسي ألفه داخل الكت توجد ىفيت طرائق التعليم، والتقومي. هذه العناصر العامة ال
    الدكتور د. هداية. 

مية وجد التمرينات العامة للتقومي العملية التعليت ولكل هناية الفصل الدراسي
عند الطالب على فهم املواد الىت قد تعلمواها. ولكل الدروس ىف هذا الكتاب تتكون 

شاء ودروس قراءة، اإلنكيب، العلى سبع مكوانت منها: التقدمي، املفردات، احلوار، الرت 
 يتعلق على احلوار القصري أي ملمارسة الطالب ىف مهارة االستماع، هو التقدميإةافية. 

 أي ملفرداتا تعريف بعض املفردات والقواعد النحوية اجلديدة الىت متعلقة ابلوحدة.ل
 تقريبا. خصوصا ىف عملية التعليم هلا 25-20عدد املفردات على كل الوحدة أي 

 الصوار ووسائل األخر بدقة.
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دثة بني الطالب وتستفيد لطالب على استعمال ايشتمل على احمل احلوار هو
املفردات والتعربات عند احلوار الىت قد عرفت ىف )التقدمي( و)املفردات(، مث متعمدا 

ريقة طمادة الرتكيب تتعلم ابلطريقة اإلستقرائية ) أي الرتكيب على مهارة الكالم.
ة القياسية ( أو ابلطريقتنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة يةالنحو  القواعد تدريس

 (.دة أو املبدأ العامعطريقة الىت تسري عملية التدريس بذكر القا)
مادة القراءة تصنف علي التطوير "احلوار" )التقدمي، احلوار( والتطبيق  أي القراءة

قراءة دة القراءة أي تساؤالت عن مضمون ال)املفردات، الرتكيب(. وعملية التعليم ىف ما
أن مادة  أي اإلنشاء عامة، ويقرأ الطالب نصوصا تكرارا، ويفهموهنا مبراقبة املعلم.

روس إةافية د لتدقيق فهم الطالب على القواعد النحوية واملفردات. مقصودهااإلنشاء 
 .أو األسئلة القراءة وصهي تتعلق على نص

 ليلغويوء األساس االتعيللمي عيلى ض حمتوي الكتابحتيلل   :حث الثالثاملب .ج
عداد إعرفنا أبن هتتم الرتبية احلديثة ىف الكتاب املدرسي وإقامتها على أسس 

حتدد  والنظرايت الرتبوية احلديثة، وكان أشد ما حرصت عليه أن ةاملتفق املواد التعليمية
هذه األسس وتدعو إىل تزامها عند أتليف الكتب املدرسية واستخدامها. ومن هذا 
املنطلق أصبح على املؤلفني ومقرر الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية األجانب مراعاة 

 لغوي ينقسم إىل عنصرين مهمني عندوىف هذا األساس ال. من انحية األساس اللغوية
 أتليف كتاب تعليم اللغة العربية، فهما:

 اليلغوية العناصر -1
 تتكون على جمموعة من النظام فهي: اللغوية العناصروأما 
 النظام الصويت (1

 ادةاملشكلة األساسية مبتري املعلمة اللغة العربية عن النظام الصويت أن 
لوحدة ابملنهج مستوي على ا اللغة العربية كتاب مدرسي  ألصوات خصوصا ىفا

 طقن عن كيفيةويكمل مل يشرح أي  ألفه الدكتور د. هداية 2007 التعليمية
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املخارج احلروف اهلجائية جيدة وصحيحة، ويشعر االصعوبة للطالب أن يفهموا 
مادة األصوات، لذلك هذه املشكلة لطالب أن يفرقوا بني األحرف اهلجائية،  

لذلك، البد على مؤلف   36ز، ه/ح، ش/س وما أشبه ذلك.كمثل: حرف ذ/
النظام  ئمباد كتاب تعليم اللغة العربية أن يهتم اهتماما على مادة األصوات.

 37هي:ف ،العربية الصويت
 ال نعم البنود رقم
 x  يعاجل الكتاُب األصوات بصورة جيدة. 1
 x  يعاجل الكتاب مجيع األصوات الصعبة . 2
 x  األصوات بصورة متدرجة.يعاجل الكتاب  3
 x  تساعد معاجلتها على متييزها والتعرف عليها. 4
 x  تساعد معاجلتها على نطقها وأدائها. 5
 x  يتم ىف الكتاب التعرف على املد واحلركة والتمييز بينهما 6

أن كتاب تعليم اللغة العربية الذي من اجلدول السابق، يفهم الباحث 
مل  2008داجنونج ابملنهج -احلكومية داجنونج املتوسطةيستعمل ىف املدرسة 
س من الدرس األول حىت الدرس و على كل الدر  خصوصا يكمل مبادة األصوات

وهذه املشكلة األساسية لرتقية فهم الطلبة مبادة األصوات. ويشعر  السابع.
احلرفني : تعيني بني ، املثالبني احلروف اهلجائية املتقاربة الطلبة الصعوبة لتفريق

 .واخل، ش/س ذ/ز
يفهم الباحث أن النظام األصوات مل يناسب إبعداد  ة،السابق تمن البياان
    .اللغوية عناصرال انحية من على األساس اللغوي املواد التعليمية

 
                                                             

العربية،  ومطراسداجنونج، -احلكومية، داجنونج توسطةمدرسة اللغة العربية ىف املدرسة املمع  قابلةامليلهداييت، إ 36
 (.اراهن 11:09، ىف الساعة 2017يناير  4، اءيوم األربعداجنونج، -)داجنونج

 .74 ، ص.إةاءت ملعلمي اللغة العربيةعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  37
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 النظام الرتكليب (2
النظام الرتكيب ينقسم إىل قسمني، فهما: القواعد النحوية والقواعد أن 

يسهل على لالصرفية. وقالت املعلمة اللغة العربية أن غاية النظام الرتكييب أي 
دف وحلصول اهل منظمة إما من انحية النحوية أو الصرفية فهم مادة الرتكيب
 38احملدد لدي الطلبة.

ا من توفري أوال، االستنتاجي أي بدء بطريقتني:وميكن أن يتم عملية التعليم 
القواعد الىت جيب أن يكون مفهوما وحفظه، مث األمثلة، مث يتم منح الطلبة 
الفرصة التدريبات لتطبيق القواعد. الثانيا، االستقرائية أي يبدأ املعلم بتقدمي 

لقواعد اللغوية ااألمثلة، مث الطلبة مع املعلم استخالص االستنتاجات استنادا إىل 
 39كيب، مما تلي:الرت  املبادئ اليت توجد على النظام من هذه األمثلة.

 ال نعم البنود رقم
  x اختيار الرتاكيب الشائعة 1
  x عدد حمدود من الرتاكيب 2
  x استعمال الرتاكيب اجلديدة ىف مفردات غري جديدة 3
  x التكرار 4
  x نواة الرتكيب قبل الرتكيب املوسع 5
  x إدخال الرتاكيب من خالل كلمات حتتفظ ابجلذع دون تعيري 6
  x اكتفاء برتكيب واحد من الرتاكيب اليت تؤدي نفس املعىن  7

من اجلدول السابق، يفهم الباحث أن النظام الرتكيب الذي يوجد ىف كتاب 
ويشعر الطلبة  هتعليم اللغة العربية جيد جدا ألن يكمل مبالحظة عميقة ىف تقدمي

 سهولة. على فهم الرتكيب 
                                                             

ومطرا العربية، س داجنونج،-داجنونج ،احلكومية املتوسطةمدرسة اللغة العربية ىف املدرسة  مع قابلةامل، ديسي أرين 38
 (.ليال 8ىف الساعة  ،2017يناير  1يوم األحد، داجنونج، -)داجنونج

 .193، ص.إةاءت ملعلمي اللغة العربيةعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  39
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لذي يستعمل ا النظام الرتكيب خصوصا على وىف كتاب تعليم اللغة العربية
 طريقةلابداجنونج أي يقدم -احلكومية داجنونج املتوسطةىف املدرسة  وناملعلم

ات الطريقة اإلستقرائية هي عملية تفكري تـحتاج إىل تتبع الـجزئياالستقرائية. 
والتوّصل منها إىل حكم كلى أو قاعدة، يطرح فيها املعلم على تالميذه عددا 

 40من الـحاالت أو الـمواقف أو األمثلة للخروج بـمفهوم أو تعميم معني.
ق من النص تنطل يةالنحو  القواعد الطريقة اإلستقرائية هي طريقة تدريسو 

قواعد حظة لوةوح الىف مادة الرتكيب تكمل على املال أو األمثلة إىل القاعدة.
أي  عند العملية التعليمية ويسهل الطلبة على فهم الرتكيب اللغوياللغة العربية 

 .كيب الصرفيةا كيب النحوية أو الرت ا الرت 
عداد يناسب إب أن النظام الرتكيب ، يفهم الباحثةالسابق تمن البياان
 .اللغوية عناصرالانحية من  على األساس اللغوي املواد التعليمية

 تاالنظام املفرد (3
ة يتعلق اب تعليم اللغة العربيكتاملشكلة األساسية ىف النظام املفردات أي  

ات اللغة العربية اليت املفردة الىت يعلمها املعلم إىل الطلبة. عرفنا أن كثري ابملفردات  
. لذلك، هولةس الطلبة على فهم املفردات ستغرقاو قليلة  العصر املاةيتوجد ىف 

ىف عصران و  .ةالدراسياحلصة و  أو املفردات املواد التعليميةأن تكون مالئمة بني 
درس اللغة خصوصا لاملفردات اليت توجد ىف داخل الكتاب املدرسي كثرية اآلن، 
 اتساع 3 أي ال ميكن املعلم أن يعلم تلك املفردات على وقت قصري. العربية

وهذه احلالة يصعب الطلبة لفهم املفردات اللغة  41ىف األصبوع. أو اللقاءات
 العربية.
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تعليم املفردات ةروري جدا خصوصا ىف تعليم اللغة األجنبية الهنا تعليم 
املفردات هو شروط األساسي واالحتياجات ىف العملية التعليمية اللغات 

فردات األجنبية، ابلتأكيد الطالب الذين يتعلمون أي اللغة الالزمة للتعرف إىل امل
اللغة الىت جتري دراستها، دون معرفة عن املفردات، سيكون من الصعب حىت 

ختيار سس ااأل .رة على اتقان املهارات اللغويةالطالب ليس ممكن أن تكون قاد
 42كما تلي:  ،املفردات

 ال نعم البنود رقم
  x الشيوع: تفضل الكلمة الواسعة االستخدام على غريه. 1
 تفضل الكلمة املستعملة ىف كل البالد العربية على التوزع أو املدي: 2

  x الشائعة ىف بعضها فقط.

 x  األلفة: تفضل الكلمة املألوفة على اجملهورة. 3
الشمول: تفضل الكلمة الىت تغطى أكثر من جمال على احملضورة ىف  4

 x  اجملال.

 x  ريه.غاألمهية: تفضل الكلمة الىت حتتاج إليها الدارس أكثر علي  5
  x العروبة: تفضل الكلمة العربية على غريه. 6

عالية عند الطلبة فمل تكون الاملفردات اليت تقع ىف كتاب تعليم اللغة العربية 
. هذه املشكلة األساسية لفهم الطلبة على املفردات اللغة راألهنا دون الصو 

ىف العملية  ةروريالعربية. يري الباحث أن تعريف املفردات لدي الطلبة شيء 
الطريقة اجليدة أي جيمع املؤلف بني املفردة والصورة واةحة لكي أما  التعليمية و

أن  بيةاملعلمة اللغة العر  تيسهل الطلبة على ترقية فهم املفردات. كما شرح
املشكلة الىت توجد ىف مادة املفردات أي قد تكون ميول الطلبة ىف تعليم اللغة 

ع الطلبة عن الكتاب املدرسي خصوصا على الوسائل العربية وقد تكون داف
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ون در غري اجلذابة ألهنا مازلت لون األسود واألبيض، االتعليمية، املثال: الصو 
 ر على كل املفردة.اتكميل الصو 

ة متعلقة كتاب تعليم اللغة العربي  أن املوةوعات اليت تقع ىف ،وابإلةافة
على املناسبات الدينية والسياحة. هذه املوةوعات مل يفاعل عند الطلبة ىف 

 أيتِ ر  العملية التعليمية ألن قد يكون اجلذابة على فهم الطلبة عن اللغة العربية.
املعلمة اللغة العربية أن هذه املوةوعات مل تفاعل ىف العملية التعليمية ويشعر 

طلبة امللل ىف تعليم اللغة العربية ألن هذه املوةوعات مل تناسب ابألعمال ال
 اليومية الطلبة، املوةوعات الىت تقع ىف كتاب املدرسي اللغة العربية متعلقا على
املناسبات الدينية والسياحة. لذلك، البد على املؤلف كتاب تعليم اللغة العربية 

ب صناعة املوةوع. فطبقا، يسهل الطال أن يوجه ابألعمال اليومية الطلبة على
      43لتطبيق اللغة العربية مع زمالئهم.

يستطيع الباحث أن أيخذ االستنباط أي أن كتاب تعليم اللغة العربية مل 
تم على يكون الفعالية عند العملية التعليمية ألن املوةوعات اليت توجد فيه مل هت

ية أن ملؤلف كتاب تعليم اللغة العربلذلك، البد على ااألعمال اليومية للطلبة. 
 يوجه املوةوعات إىل األعمال اليومية للطلبة.

إبعداد  مل يناسب ، يفهم الباحث أن النظام املفرداتةالسابق تمن البياان
  اللغوية. عناصرعلى األساس اللغوي من انحية ال املواد التعليمية

 املهارات اليلغوية -2
 إىل أربعة مهارات رئيسية، منها: تتكون املهارات اللغوية أن

 مهارة االستماع (1
 ، كوهنا وسيلةة ىف العملية التعليميةأمر مهم مهارة االستماع هي أن

ارة الىت مهحا ىف أذهاننا. ومهارة االستماع هي واةاالتصال، وينبغي أن يكون 
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تتعلق على فهم املعىن بسماع جيد أو يهتم اهتماما جيدا من املعلومات الىت 
عندما تعليم االستماع ينبغى على املعلم أو املؤلف مراعة . ها املستمععيسم

 44األمور اآلتية، وهي:
 ال نعم البنود رقم
 x  معرفة قدرة الدارسني العقلية والثقافية. 1
  x مدي إملامهم ابللغة العربية وحتديد مستواهم اللغوي. 2
ماعية مثل: ةرورة اجتأن يبدأ ابلعبارات واملفردات الىت متثل للدارس  3

 x  امسه، السم املؤسسة التعليمية الىت يدرس فيها.

أن يتسم ابلصرب واألانة واحللم، عندما ال يستطيع الدارس نطق ما  4
  x استمع إليه، أومل لفهم املضمون.

أن يستخدم معامل اللغات والتسجيالت وغريها من الوسائل الىت  5
تعطيه فرصة لتمييز األصوات، ويتجنب العوامل الىت تؤثر على 

 األصوات لدي املستمع. 
 x 

أن يكون على علم وقدرة بكيفية تدريس اللغة العربية لألجانب بصفة  6
 x  اصة.خعامة وعلى علم ابلطريقة السمعية الشفهية ومالحمها بصفة 

اإلكثار من التدريبات على نطاق الصوت الواحد، فإذا ما أتكد من  7
 x  نطق الدارسني له ابلطريقة جيدة انتقل لغري وهكذا.

استخدام األساليب التشجيع واإلاثبة وبث الثقة ابلنفس ىف نفوس  8
 x  الدارسني.

ألصوات اأن يستخدم العبارات املألوفة للدارس حىت يسهل عليه متييز  9
 x  ومعرفتها، وفهم ما يقال من جهة أخري.

  x التقومي املستمر لتنمية قدرات الدارسني على فهم املسموع من عدمه. 10
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بعدما قرأ الباحث كتاب مدرسي اللغة العربية خصوصا على مهارة 
قدمي ب خصوصا على التاالستماع فوجد املشكلة أن هذه التدريبات هلا العيو 

 مادة مسموعة.
تري املدرسة اللغة العربية أن التدريبات الىت توجد ىف مهارة االستماع تقدم 
مباشرة إىل كيفية التطبيق ملهارة االستماع، والبد على مؤلف كتاب اللغة العربية 
أن يتمثل كيفية طريقة االستماع جيدة ىف التعليمات قبل دخول التدريبات الىت 

ية ابستخدام لعربلطلبة أن يفهم اللغة اتوجد ىف الكلمات أو اجلمل لكي يسهل ا
  45.املادة املسموعة

ون مهارة االستماع مل تكوعالوة على ذلك، يري املدرس اللغة اللغربية أن 
فعالية ألن كتاب تعليم اللغة العربية مباشرة إىل التدريبات ملهارة االستماع 

كيفية   نفحسب، البد أن يهتم كتاب تعليم اللغة العربية اعطاء األمثلة ع
االستماع اجليد وغايتها ليفهم الطالب على املفردات. هذا الكتاب املدرسي 

 46البد أن يصنع الصوار منظمة لكل املفردات.
البد على مؤلف كتاب تعليم اللغة العربية أن يقدم األمثلة اجليدة إلجابة 

لكفاءة اهذه التدريبات لكي يفهم الطالب على فهم املسموع ألن كل الطلبة له 
  املختلفة عن فهم اللغة العربية.

-ونجاملتوسطة احلكومية داجن املدرسةىف  وابإلةافة، أن املشكلة الرئيسية
 أي مل تكمل أو تتوفر املعمل اللغوي ىف تقدمي مهارة اإلستماع للطلبة. داجنونج
املواد داد ناسب إبعت، يفهم الباحث أن مهارة االستماع مل ةالسابق تمن البياان
 .املهارات اللغوية انحية من على األساس اللغوي التعليمية
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 مهارة الكالم (2
مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام  يالكالم هأن مهارة 

األصوات بدقة، ومتكن من الصيغة النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعد 
رة الكالم، وأما معايري ملها على التعبري عما يريد أن يقوله ىف مواقف احلديث.

  47مما تلي:
 ال نعم البنود رقم
 x  يهتم الكتاب مبهارة الكالم. 1
 x  .تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة 2
  x .ريب عليها من خالل حوارات طبيعيةيتم التد 3
 x  .ن خالل مجل متفرقة يرددها الطالبيتم التدريب عليها م 4
 x  .نطق األصوات والكلماتيب على صحة يتم التدر  5
 x  .ةوعات اليت مرت ابلطالبيتم التدريب على التعبري عن املو  6
 x  .يب على التعبري عن موةوعات جديدةيتم التدر  7
 x  .التمارين على مهارة الكالم مناسبنوع  8
 x  .د التمارين على مهارة الكالم كافعد 9

من اجلدول السابق، يفهم الباحث أن التدريبات اليت تقع ىف داخل 
 مهارة هيمهارة الكالم املوةوعات مل تكون املناسبة مبعايري مهارة الكالم أي 

 حلوار بني شخصني أو أكثر. اب الىت تقدم
 حلوار ىفا هدف بعدما قرأ الباحث كتاب تعليم اللغة اللغربية فوجد أن

يقع  ،"التقدمي" املادة عن املعلم والتعلم خاصة هخدمكتاب الذي يستال داخل
 هارة االستماع. أما تشكيل احلوار ىفمبهارة الكالم ولكن الدرس ليس مب أول ىف
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هذا الدرس أي يتعلق على التدريبات مباشرة، هذه املشكلة لدي الطلبة على 
 ملفردات.افهم اللغة العربية ألن الطلبة مل يقدر على املعرفة احلوار دون فهم 

والبد على مؤلف كتاب تعليم اللغة العربية أن يهتم على احلوار القصرية 
والبسيطة ألن الطلبة ىف الصف التاسع مل ميلك فهما أو كفاءة جيدا عن اللغة 

 العربية.
، يفهم الباحث أن مهارة الكالم مل تناسب إبعداد ةالسابق تمن البياان
 املهارات اللغوية. انحية على األساس اللغوي من املواد التعليمية

 مهارة القراءة (3
القراءة له طرق كثرية، فينبغي على املعلم أو املؤلف أن تكون مهارة تعليم 

لديهما دراية وعلما هبذه الطرق. وعلى املعلم أو املؤلف البد ابستخدام التمارين 
ت القدرة من وجود مكوانالقرائية الكثرية ومن خالهلا تتيح فرصة متكن املعلم 

 .لدي الطالب
مهارة القراءة أي تقدمي املادة على النصوص لكي يفهم الطلبة عن مادة 

كي ل القراءة. ونصوص الىت توجد ىف مادة القراءة الكثرية والطويلة كل الدرس
 48ي:ملهارة القراءة، مما تلوأما معايري  .سهل الطلبة على ترقية فهم املقروءي

 ال نعم البنود رقم
  x يهتم الكتاب ابلقراءة. 1
  x يتم معاجلة القراءة بصورة مناسبة. 2
  x يتم معاجلة القراءة بصورة متدرجة. 3
  x .لنصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبعدد ا 4
  x .نصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبةطبيعة ال 5
  x عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب . 6
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  x التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة. 7
  x التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكيب جديدة. 8

فهم الباحث أن مهارة القراءة مالئمة على املبادئ اجلدول السابق، يمن 
جد القراءة الىت تو مادة هذه املهارة ليست املشكلة ألن ملهارة القراءة جيدة. و 

هم من البيان السابق، يف املوةوع مناسبة على لبِّ مهارة القراءة. ىف داخل
غوي على األساس الل املواد التعليميةالباحث أن مهارة القراءة تناسب إبعداد 

 املهارات اللغوية.انحية من 
 مهارة الكتابة (4

مل ىف اجل أن مهارة الكتابة أي تقدمي عن الرتاكيب أو القواعد اجليدة
ابة الكتابة تشتمل على اخلط واإلمالء والرتكيب والتعبري عند تعليم الكتاملفيدة. 

 49على املعلم أو املؤلف مراعاة األمور اآلتية، منها:
 ال نعم البنود رقم
البدء ابلكلمات السهلة ىف النطق، املشتملة على حروف قليلة اخللية  1

  x من حروف اللني واهلمزات واملد.

  x املتعلمني على كتابة أبكثر من طريقة. اإلكثار من تدريبات 2
اختيار الكلمات واجلمل املألوفة والىت سبق أن مت التعرف عليها ىف   3

  x كتب القراءة وغريها.

وأن متثل الكلمات املختارة مغري وةرورة للدارس ىف االستعمال  4
  x اليومي. والتدرج ىف تقدمي الكلمات الصعبة.

الكلمات الىت حتمل قاعدة إمالئية وإن كان تدريب الدارسني على  5
  x من األفضل أن يركز املعلم على األخطاء الشائعة ىف كتابة الطالب.
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أن كتاب تعليم اللغة العربية قد اهتم على مراعاة ملهارة من اجلدول السابق، 
درس  اهفيقع الدرس األول حىت الدرس السابع، ت س أي منو كل الدر ل الكتابة

اب وابإلةافة، الكلمات أو اجلمل اليت توجد ىف كت الرتكيب والتعبري.اإلمالء، 
العملية  كتابة ىفعلى ترقية مهارة التعليم اللغة العربية مألوفة وسهولة لفهم الطلبة 

ناسب ، يفهم الباحث أن مهارة الكتابة تةالسابق تلذلك، من البياانالتعليمية. 
   املهارات اللغوية.انحية على األساس اللغوي من  املواد التعليميةإبعداد 

 حتيلل  حمتوي الكتاب التعيللمي عيلى ضوء األساس النفسي: حث الرابعاملب .د
علم النفس  أما. و واخلالنفس لغة هو ما يتعلق ابلسلوك، العقل، املعرف، الدوافع 

لىت حتدث ااصطالحا هو العلم الذي يهتم على العمليات العقلية، السلوكية، املعرفية 
علمني لدراسة اللغة لدوافع الىت تدفع املتاب تعريفالء تعليم اللغة العربية وأيضا ىف أثنا

ملبادئ لألساس ا تائج جيدا ىف العملية التعليمية.العربية لغري الناطقني هبا حلصول الن
 50 النفسي كما تلي:

 ال نعم البنود رقم
وإمنا تتوقف  ،من تلقاء نفسهاالنمو يتأثر ابلبيئة: عملية النمو ال تتم  1

على ظروف البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان سواء أكانت بيئة طبيعية 
أو اجتماعية فالبيئة الصاحلة تساعد على النمو السليم يف حني أن 

 البيئة الفاسدة تعيقه.

x  

النمو يشمل مجيع نواحي شخصية اإلنسان: جيب أن يهتم املنهج  2
داًل شخصية التلميذ ابعتبارها أجزاء متكاملة بجبميع جوانب النمو يف 

 من العناية جبانب واحد على حساب اجلوانب األخرى.
x  

النمو عملية مستمرة: ينمو اإلنسان منواً تدرجيياً متصالً فالتغريات اليت  3
  x  .حتدث للفرد يف حاةره هلا جذورها يف ماةيه

                                                             
  .WIB 21:30، الساعة 2017مارس  27ىف يوم اإلثنني، التاريخ  ،اثلثا األسس النفسية للمنهجدون الكاتب،  50
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 مظاهر موجود بني التالميذ يفالفردية عملية فردية: مبدأ الفروق النمو  4
 x  .النمو املختلفة

يتأثر النمو ابملواقف االجتماعية اليت يعيشها الفرد: تتكون البيئة  5
االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد من عوامل ال حصر هلا ومن بينها 

 .املطالب اليت يفرةها على الفرد والداه واخوته وزمالؤه
x  

ي هذا الكتاب املدرسقالت املدرسة اللغة الغربية أن من اجلدول السابق، كما 
دية مل يكون على الفروق الفر ولكن  اهتمام على السلوك، املعرف، الدوافع لطالب.

ن على والبد أن يتضم أكثر ابلشريعة اإلسالميةذا الكتاب يشرح عن للطالب ألن ه
 51الثقافة اإلندونيسيا ليسهل الطالب على فهم اللغة العربية اتصالية بني زمالئهم.

كون على مل يوابإلةافة، قالت املدرسة اللغة العربية أن هذا الكتاب املدرسي 
، أكثر ةاملناسبات الدينية والسياحالفروق الفردية للطالب ألن هذا الكتاب يشرح عن 

يتضمن على الثقافة اإلندونيسيا ليسهل الطالب على فهم اللغة العربية البد أن ف
 52.األصدقاء ىف أعمال يوميتهماتصالية بني 

س إعداد سناسب أبي ، يفهم الباحث أن األساس النفسيةالسابق تمن البياان
البيئة،  ،الدوافع للطلبةالسلوك، العقل، املعرف،  ألن يهتم علىاملواد التعليمية 

 .لطلبةعلى الفروق الفردية ل شتملكن مل يول اإلجتماعية،
 حتيلل  حمتوي الكتاب التعيللمي عيلى ضوء األساس الثقايف: حث اخلامساملب .ه

سيما تعيني ىف صناع املواد التعليمية، الالاألساس الثقايف شيء ةروري على 
 تمعىف اجمل ةالثقاف نصويرا عالبد على املتعلم أن يعطي ت .املواد التعليمية ابللغة العربية

لعربية عناصر ا ، الهنا اللغة هى الثقافة. على انتشار املواد التعليمية اللغةفهما كامال
تقدات الثقافة لغة هي األفكار واملثل واملع .واإلندونيسية اإلسالمية، الثقافة العربية

                                                             
 (.ليال 8ىف الساعة  ،2017يناير  1يوم األحد، داجنونج، -)داجنونج ،مدرسة اللغة العربية مع قابلةامل، ديسي أرين 51

 (.اراهن 09:11، ىف الساعة 2017يناير  4، اءيوم األربعداجنونج، -)داجنونجدرسة مع امل قابلةامليلهداييت، ا 52
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اللغة العربية  أن الكتاب التعليمي .ت والعادات والتقاليد ىف اجملتمعواملفاهيم واالجتاها
للصف التاسع ىف املدرسة املتوسطة احلكومية خاصة على أساس إعداد املواد التعليمية  
من انحية الثقافة تتكون على ثالثة مكوانت، منها: الثقافة اإلسالمية، الثقافة العربية، 

 والثقافة اإلندونيسية. 
على أكثر  ،الثقافة اإلسالمية الكتاب التعليمي علىموةوعات تضمن ولكن ت

قية فهم ". فطبعا، هذه املشكلة لرت والسياحة يتعلق مبوةوعات "املناسبات الدينية
يستعمل ىف ة ألفه الدكتور د. هدايالطلبة عن اللغة العربية. عرفنا أن الكتاب التعليمي 

والبد  ية.ممل يكون فعالية عند العملية التعليالكتاب املدرسي بلد اإلندونيسيا، لذلك 
أما و  ي أن جيمع ثالثة ثقافات متوازنة بعضها ببعض.على املؤلف الكتاب التعليم
 معايري األساس الثقايف اآلتية:

 ال نعم البنود رقم
 x  يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مباشرة 1
  x .لى نصوص متعددة من الكتاب والسنةحيتوي الكتاب ع 2
  x .احملتوى الثقايف لعمر الدارسنية مالءم 3
  x مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسني التعليمي. 4
  x مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسني اللغوي. 5
 x  .توى الثقايف يليب حاجات الدارسنياحمل 6
  x .سهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالمي 7
 x  .الثقافية واإلسالميةن املخالفات خيلو الكتاب م 8

ن م ر، العادات، التقاليد ىف اجملتمع.كما شرح الباحث أن الثقافة هي األفكا
 يكون ملاجلدول السابق أن األساس الثقايف ىف كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع 

 البد على مؤلف كتاب مدرسي أن يهتم ابلثقافة فعالية عند العملية التعليمية.
صول حلاإلندونيسية، العربية واإلسالمية. وال يهتم ابلثقاقة اإلسالمية مألوفة، غابتها 
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رق املنفعة عن العملية التعليمية خصوصا على الطلبة. كل البلد هلا الثقافة املختلفة وتف
، ة اإلندونيسياعلى الثقافوجه بيضها ببعض. لذلك، يصنع املؤلف الكتاب املدرس أن ي

 .العربية، واإلسالمية متقاربة
للغة قد يكون الدوافع لطالب ابيري معلم اللغة العربية أن الكتاب التعليمي 

 سببال اذه للغة العربية يهتم على الثقافة اإلسالمية أكثر.العربية ألن كتاب تعليم ا
 53.عدم الدوافع للطلبة ىف العملية التعليمية ألسبابمن ا

سس إعداد ناسب أبيمل األساس الثقايف ، يفهم الباحث أن ةالسابق تمن البياان
 .غة العربيةكتاب تعليم اللىف   املواد التعليمية

 بويرت : حتيلل  حمتوي الكتاب التعيللمي عيلى ضوء األساس الحث السادساملب .و
األساس الرتبوي هو الذي يتعلق على النظرايت الرتبوية لتنمية الكتاب املدرسي، 

ىف كتاب . اخلو تبدئ املادة من السهولة إىل الصعوبة، من امللموس إىل املعنوي، املثال: 
الرتبوية عدة  مبادئ األسس قد تكمل املواد املنظمة. للصف التاسعتعليم اللغة العربية 
 جماالت، اآلتية:

 ال نعم البنود رقم
  x مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل. 1
  x الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية 2
  x مبادئ تتصل بوةوح املادة التعليمية وانقرائية 3
  x مبادئ تتصل مبحتوي املادة التعليمية 4
  x مبادئ تتصل مبناسبة املادة ومكانية تدريسها.   5

ولكل الدروس ىف هذا الكتاب تتكون على سبع مكوانت منها: التقدمي، 
املفردات، احلوار، الرتكيب، القراءة، اإلنشاء ودروس إةافية. وأما تشكيل كتاب تعليم 

 اللغة العربية، مما يلي: 

                                                             
 (.14:25، ىف الساعة 2017يناير  4، األربعاءداجنونج، يوم -)داجنونج ،اللغة العربية مدرس فوزي، املقابلة مع 53
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ماع، ملمارسة الطالب ىف مهارة االستالتقدمي هو يتعلق على احلوار القصري أي 
لتعريف بعض املفردات والقواعد النحوية اجلديدة الىت متعلقة ابلوحدة. املفردات أي 

تقريبا. خصوصا ىف عملية التعليم هلا  25-20عدد املفردات على كل الوحدة أي 
 الصوار ووسائل األخر بدقة.

ستعمال لطالب على ا احلوار هو يشتمل على احملادثة بني الطالب وتستفيد
املفردات والتعربات عند احلوار الىت قد عرفت ىف )التقدمي( و)املفردات(، مث متعمدا 

ريقة طعلى مهارة الكالم. الرتكيب أي مادة الرتكيب تتعلم ابلطريقة اإلستقرائية )
ة القياسية ( أو ابلطريقتنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة يةالنحو  القواعد تدريس

 (.دة أو املبدأ العامعطريقة الىت تسري عملية التدريس بذكر القا)
القراءة أي مادة القراءة تصنف علي التطوير "احلوار" )التقدمي، احلوار( والتطبيق 
)املفردات، الرتكيب(. وعملية التعليم ىف مادة القراءة أي تساؤالت عن مضمون القراءة 

وهنا مبراقبة املعلم. اإلنشاء أي أن مادة عامة، ويقرأ الطالب نصوصا تكرارا، ويفهم
اإلنشاء مقصودها لتدقيق فهم الطالب على القواعد النحوية واملفردات. دروس إةافية 

 هي تتعلق على نصوص القراءة أو األسئلة.
، يفهم الباحث أن األساس الرتبوي يناسب أبسس إعداد ةالسابق تمن البياان

لكتاب املدرسي ألن هذا ا، جيداليم اللغة العربية املواد التعليمية ىف أتليف كتاب تع
   .سو كل الدر   تقدمي املواد التعليميةىف منظمة 
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 الفص  اخلامس
 اخلامتة

 ميلخص نتائج البحث .أ
املدرسة  كتاب تعليم اللغة العربية ىف  عنلبياانت على ا الباحث حتليل بعدما

داجنونج، للصف التاسع من انحية األسس اللغوية، -احلكومية داجنونج املتوسطة
 تية:آلفحصل الباحث على نتائج البحث كما ىف االنفسية، الثقافية، والرتبوية، 

 الكتاب التعيللمي عيلى ضوء األساس اليلغويحتيلل  حمتوي  .1
يتكون الباحث إىل عنصرين رئيسني، منهما: العناصر  األساس اللغويأن 

اللغوية واملهارات اللغوية. لذلك، استنبط الباحث أن العنصر األول أي قد توفر 
فيه معظم العناصر اللغوية وهي من انحية النظام الصويت مل تكون مناسبا على 

ب على أسس اسأسس إعداد املواد التعليمية جيدة، من انحية النظام الرتكييب قد تن
إعداد املواد التعليمية جيدة، ومن انحية النظام املفردات مل تناسب على أسس 

 إعداد املواد التعليمية جيدة. 
وكذلك، من العنصر الثاين أن املهارات اللغوية تتكون على مهارة االستماع 
فهي مل تكون مالئمة على أسس إعداد املواد التعليمية جيدة، مهارة الكالم فهي 
مل تناسب على أسس إعداد املواد التعليمية جيدة، مهارة القراءة فهي قد تناسب 
على أسس إعداد املواد التعليمية جيدة، ومهارة الكتابة فهي يكون مالئمة على 

 أسس إعداد املواد التعليمية جيدة.
 وء األساس النفسيحتيلل  حمتوي الكتاب التعيللمي عيلى ض .2

اللغة  درسيمكتاب   إعداد املواد التعليمية ىفسس أن األساس النفسي يناسب أب
اإلجتماعية  ة،، البيئالدوافع للطلبةتم على السلوك، العقل، املعرف، العربية ألن يه

ولكن ذلك الكتاب التعليمي مل يشتمل على الفروق الفردية للطلبة ويقدم عن  .واخل
 .ل اإلسالميةااألحو 
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 األساس الثقايفحتيلل  حمتوي الكتاب التعيللمي عيلى ضوء  .3
 يكون ملأن األساس الثقايف ىف كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع 

ة على أسس إعداد املواد التعليمية ألنه البحوث اليت تتعلق ابلثقافة اإلسالمي امناسب
لذلك، البد على مؤلف الكتاب التعليمي أن يهتم بثالثة ثقافات أي الثقافة  أكثرا.

 بعض.عضها بمتعادلة بالإلسالمية، الثقافة العربية والثقافة اإلندونيسية 
 الرتبوي حتيلل  حمتوي الكتاب التعيللمي عيلى ضوء األساس .4

، ياألساس الرتبوي هو يتعلق على النظرايت الرتبوية لتنمية الكتاب املدرس
. ىف  اخلو املثال: تبدئ املادة من السهولة إىل الصعوبة، من امللموس إىل املعنوي، 

كتاب ولكل الدروس ىف هذا ال قد تكمل املواد املنظمة. كتاب تعليم اللغة العربية
منها: التقدمي، املفردات، احلوار، الرتكيب، القراءة،  ،تتكون على سبع مكوانت

اإلنشاء ودروس إةافية. أن األساس الرتبوي يناسب أبسس إعداد املواد التعليمية 
 علىة ، ألن هذا الكتاب املدرسي منظمىف أتليف كتاب تعليم اللغة العربية جيدا

 كل الدرس.    التعليميةتقدمي املواد 
 التوصلات واالقرتاحات .ب

 التوصلات (أ
ملعلمي اللغة العربية أن خيتاروا كتاب تعليم اللغة العربية ىف املدرسة ينبغي  .1

ات الغربية مالئم على احتياج سومطراداجنونج، -املتوسطة احلكومية داجنونج
 يحا.فهم اللغة العربية جيدا وصحلرتقية الطلبة ويهتمون على قدرة الطلبة 

يهتم اهتماما كبريا  البد أنللصف التاسع  العربيةؤلف كتاب تعليم اللغة ينبغي مل .2
واد وامل املوةوعات أو صناعة على احتياجات الطالب خصوصا ىف اختيار

 اليت تناسب أبعمال يوميتهم لكي يسهلون تطبيق اللغة العربية مع التعليمية
 زمالئهم.
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 االقرتاحات (ب
إن اإلنسان حمل اخلطأ والنسيان، لذلك عرف الباحث ىف هذا البحث كثري 
من النقصان وبعيد عن الكمال، ألن الباحث حيدد حبثه خصة ىف حتليل حمتوي  
كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسع ىف املدرسة املتوسطة احلكومية على ةوء 

ارئني قالباحث على الالتعليمي. وعلى ذلك، يرجو أسس إعداد املواد الكتاب 
 لرتقية قع فيهتمن النقصان اليت  هذا البحث ويكملوا والباحثني اآلخرين أن يطوروا

صوصا مبنهج خ للمستقبل حتليل حمتوي كتاب تعليم اللغة العربية الكفاءة عن
2008. 
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Pertanyaan Wawancara Guru Bahasa Arab 

Nama Guru  : 

Hari/Tanggal  : 

Jam    : 

Tempat  : 

A. Pertanyaan Umum Tentang buku ajar Bahasa Arab berbasis KTSP 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kurikulum pembelajaran bahasa arab 

yang berbasis KTSP di MTsN Dangung-Dangung ini? 

2. Adakah kendala yang bapak/ibu alami ketika menggunakan buku ajar bahasa 

arab yang berbasis KTSP tersebut? 

B. Aspek kebahasaan buku ajar Bahasa Arab KTSP di MTsN Dangung-

Dangung 

1. Menurut pendapat bapak/ibu, apakah buku ajar KTSP ini sudah memenuhi 

komponen bahasa (األصوات، الرتكيب، املفردات), dan kemahiran berbahasa 

 ?(االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة)

2. Tema-tema apa saja yang diajarkan kepada siswa kelas 3 MTsN dangung-

dangung? 

3. Menurut pendapat bapak/ibu, apakah bahasa yang digunakan dalam buku ajar 

bahasa Arab tersebut mudah dipahami oleh siswa? 

4. Apakah materi yang diajarkan mendukung siswa dalam kemahiran 

berbahasa? 

5. Menurut bapak/ibuk, seperti apa bentuk penyajian maharoh istima' yang 

terdapat dalam buku ajar bahasa arab?  

6. Bagaimana bentuk latihan-latihan yang terdapat dalam buku ajar tersebut? 

C. Aspek psikologi buku ajar Bahasa Arab KTSP di MTsN Dangung-Dangung 

1. Apakah materi yang ada dalam buku tersebut sesuai dengan perkembangan 

kemahiran bahasa dan komponen bahasa yang dimiliki siswa? 

2. Apakah seluruh tema yang ada di dalam buku ajar tersebut sesuai dengan 

kebutuhan siswa? 

3. Apakah buku tersebut sesuai dengan kemampuan perkembangan usia siswa? 

4. Apakah buku tersebut memperhatikan perbedaaan karakter siswa? 

5. Menurut bapak/ibu, apakah buku ajar bahasa arab tersebut sudah 

memperhatikan aspek tingkah laku, pengetahuan serta motivasi kepada 

siswa? 

 

 



 

 

D. Aspek kebudayaan buku ajar Bahasa Arab KTSP di MTsN Dangung-

Dangung 

1. Kebudayaan apa saja yang dimuat dalam buku ajar bahasa Arab yang 

menggunakan KTSP tersebut? 

2. Apakah semua materi ajar bahasa arab yang diajarkan sesuai dengan 

kebudayaan masyarakat indonesia? 

3. Apakah memungkinkan materi buku ajar yang disampaikan kepada siswa 

memuat dua kebudayaan berbeda antara budaya Indonesia dengan budaya 

arab? 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang buku ajar bahasa arab yang dikaitkan 

dengan budaya bangsa arab? 

5. Adakah dampak yang ditimbulkan kepada siswa ketika buku ajar tersebut 

memaparkan tentang budaya yang ada di negara Arab? 

E. Aspek Pendidikan buku ajar Bahasa Arab KTSP di MTsN Dangung-

Dangung 

1. Apakah semua materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

bahasa arab? 

2. Apakah setiap materi yang ada dalam buku ajar tersebut memiliki unsur-unsur 

pendidikan bagi siswa? 

3. Seperti apa unsur-unsur pendidikan yang terdapat di dalam buku ajar bahasa 

Arab tersebut? 

4. Menurut bapak/ibu, apa saja manfaat yang diperoleh oleh siswa dalam buku 

ajar bahasa arab tersebut? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 دلل  املقابيلة ملعيلمي اليلغة العربلة
 : اسم املعيلم/املعيلمة

 :  اللوم/التاريخ
 :   الساعة

 :  مكان املقابيلة
 األسئيلة

األسئيلة العامة عن كتاب مدرسي اليلغة العربلة ابملنهج عيلى مستوي الوحدة  .أ
 التعيللملة

كيف رأي املعلم عن املنهج على مستوي الوحدة التعليمية ىف املدرسة الثانوية  .1
 داجنونج؟-احلكومية، دجنونج

 ما املشكالت الىت توجد للمعلم عند العملية التعليمية؟ .2
 من انحلة األساس اليلغويأسس إعداد املواد التعيللملة  .ب

قد اشتمل على املكوانت اللغوية )األصوات،  2008هل الكتاب املدرسي ابملنهج  .1
 الرتكيب، املفردات( واملهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة(؟

ما املوةوعات الىت توجد ىف كتاب مدرسي اللغة العربية تعلمها املعلم للصف  .2
 التاسع؟

 الىت تستعمل ىف كتاب تعليم اللغة العربية سهولة لفهم الطلبة؟ هل اللغة .3
 هل املواد التعليمية تساعد الطلبة ىف املهارات اللغوية واملكوانت اللغوية؟ .4
 ما املثال عن تقدمي املهارة الكالم ىف الكتاب املدرسي اللغة العربية؟ .5
 كيف تشكيل التدريبات الىت تقع ىف تلك الكتاب؟  .6

 واد التعيللملة من انحلة األساس النفسيأسس إعداد امل .ج
هل املواد الىت تقع ىف ذلك الكتاب مناسب على تنمية املهارات اللغوية واملكوانت  .1

 اللغوية لدي الطلبة؟



 

 

 هل كتاب تعليم اللغة العربية مناسب على احتياجات الطالب؟ .2
 مناسب على كفاءة الطلبة؟هل كتاب تعليم اللغة العربية  .3
 هل كتاب تعليم اللغة العربية قد ركز على الفروق الفردية للطالب؟ .4
هل كتاب تعليم اللغة العربية قد ركز على جانب السلوكي، املعريف والدافعي  .5

 للطالب؟
 أسس إعداد املواد التعيللملة من انحلة األساس الثقايف .د

توي الوحدة العربية ابملنهج على مسأي ثقافة الىت تتضمن ىف كتاب تعليم اللغة  .1
 التعليمية للصف التاسع؟

 هل كل الدرس مناسبة على الثقافة اإلندونيسيا؟ .2
 هل املمكن للمواد التعليمية تشتمل على الثقافتني؟ .3
 كيف رأي معلم اللغة العربية عن الكتاب املدرسي الذي يتعلق على الثقافة العربية؟ .4
 ية للطالب؟ليم اللغة الغربية أن يقدم ابلثقافة العربما العاقبة الىت توجد ىف كتاب تع .5
 أسس إعداد املواد التعيللملة من انحلة األساس الرتبوي .ه

 هل كل الدرس مناسب على أهداف تعليم اللغة العربية؟ .1
 هل كل الدرس توجد العناصر الرتبوية؟ .2
 ما العناصر الرتبوية الىت تقع ىف كتاب تعليم اللغة العربية؟ .3
     توجد ىف الكتاب املدرسي لدي الطلبة من انحية الرتبوي؟ما فائدة الىت .4
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