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رسل رسوله بشريا و نذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه و سراجا منريا، أاحلمد هللا الذي 
  .صحابه ومن بلغ رسالته و سلم تسليما كثرياأصلى اهللا  وسالمه على حممد وعلى اله و 

ا وهذ. البحث العلمي املتواضع داية اهللا وتوفيقه كتابة هذاب ةالباحث تفقد قام  
قسم تعليم اللغة (S.Pd.I)  سرجانامتام الدراسة إستيفاء شرط من شروط البحث العلمي ال

يف  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججبامعة والتعليم  كلية  علوم التربيةالعربية ب
بسيط و مليئ  ا البحث العلميهذ بأن ةالباحث توعرف. م ٢٠١٤-٢٠١٣العام اجلامعي 

باألخطاء والنقائص، لقصر معارف الباحث يف ميدان البحث أمام سعة علوم اهللا مصدقا 
) ...٨٥اإلسراء (وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِال قَليال  ....لقوله  
 إال باالرشادات يمل ا البحث العلمي بأن هذ كلّ االعتقاد ةالباحث تاعتقد و تم

ولذا، ذه . الكراماء والزمالء األعزاء املدرسنيواالقتراحات والتشجيعات واملساعدات من 
وكلّ من  املدرسنيالباحث الشكر اجلزيل واالحترام الفائق والثناء اخلالص إىل  ىاملناسبة، أهد

  :هذا البحث العلمي، خصوصا كتابةبذل جهده يف امتام 
جامعة موالنا مالك مدير احملترم، ر الدكتور احلاج موجيا راهارجو حضرة الربوبيسو - ١

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
جامعة  والتعليمكلية علوم التربية  عميد ،املاجستري نور علي الدكتور احلاجفضيلة  - ٢

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم  ،ستاذة مملوءة احلسنةفضيلة األ - ٣
عبد احلميد املاجستري الذي قد صرب و أعطى  حممداحلاج  فضيلة املشرف الدكتور - ٤

ه و جهده على إشراف الباحثة من إرشادات و توجيهات إىل ـِتوقْ لباحثة سعةَا
  انتهاء كتابة هذا البحث العلمي



باتو و رئيس  الثانويةرئيس املدرسة ومدرسة اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة  - ٥
اللغة العربية يف مدرسة هداية املبتدئني ماالنج و مجيع الطلبة يف تلك  املدرسة ومدرس

  املدرسة
  عادي(أيب (           

 
الذين مدوا  وبنيت احملبوبة) أمحد مشس املعارف(وزوجي احملبوب ) رقية(الكرمية أمي  - ٧

  يدهم مبعونتهم ودعائهم إياي
  ،اإلخوة املساعدين اآلخرين 

وأخريا، بأن . م مجيعا ثوابا ال ينقطع وال ينتهي إىل آخر الزمانهأن جيزي عسى اهللا   
من سيادة  ةرجو الباحثتنسانية املليئة باألخطاء والنقائص فأثر من األثار اإل ا البحث العلميهذ

هذا البحث صالح إسبيل  على القراء الكرام أن يقدموا االقتراحات و التعليقات احلسنة
  .العلمي

و القراء من علوم الدين  ةهذا ما يسره اهللا سبحانه و تعاىل و لعلّ فيه ما أفاد للباحث  
       .  والدنيا واآلخرة

 
  م ٢٠١٤إبريل  ٢١ريرا مباالنج قت

  
  

  الباحثة
 قرة أعني

 
 

   



  وزارة الشؤون الدينية
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

  والتعليم علوم التربيةكلية 
   قسم تعليم اللغة العربية

  

  تقرير املشرف
  :إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته 

  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  قيدرقم ال
           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :        عنوان

             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 
  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج

  
الشكل ن على ت الالزمة ليكولتعديالبعض التصحيحات وا وأدخلت نظرت قد

قسم  (S.1)  ط املناقشة المتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانااملطلوب الستيفاء شرو
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جبامعة والتعليم علوم التربية كلية تعليم اللغة العربية ب

  .م ٢٠١٤- ٢٠١٣يف العام اجلامعي  احلكومية ماالنج
  

  ٢٠١٤ إبريل ٢١ماالنج، 
  املشرف

  
  

  عبد احلميد املاجستري حممد الدكتور احلاج
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  وزارة الشؤون الدينية
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  والتعليمعلوم التربية كلية 
  قسم تعليم اللغة العربية

  

  والتعليم علوم التربيةتقرير عميد كلية 
  

  اهللا الرمحن الرحيمبسم 
  : ةالباحثه تالبحث اجلامعي الذي كتبوالتعليم  عميد كلية علوم التربية قد واقف
  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  القيدرقم 

           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :      موضوع البحث
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
  

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  يف(S1)  إلمتام الدراسة وللنيل على درجة سرجانا
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي  والتعليمالتربية 
  .م ٢٠١٣/٢٠١٤

  م ٢٠١٤إبريل  ٢١ريرا مباالنج، قت
  والتعليمعلوم التربية كلية  عميد 

  
  

  املاجستري نور عليالدكتور احلاج 
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 

 ھــ



  
  وزارة الشؤون الدينية

   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  والتعليم علوم التربيةكلية 

  العربية قسم تعليم اللغة
  

  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
البحث اجلامعي الذي كتب رئيسة قسم تعليم اللغة العربية قد واقفتةه الباحثت:  

  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  قيدرقم ال

           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :موضوع البحث      
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
  

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  يف(S1)  إلمتام الدراسة وللنيل على درجة سرجانا
احلكومية ماالنج للعام الدراسي  التربية وإعداد املعلمني جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية

  .م ٢٠١٣/٢٠١٤
  

  ٢٠١٤إبريل  ٢١ريرا مباالنج، تق
  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  
  
  املاجستري مملوءة احلسنة

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف 



  وزارة الشؤون الدينية
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

   وإعداد املعلمني التربيةعلوم كلية 
  قسم تعليم اللغة العربية

  تقرير جلنة مناقشة بنجاح البحث اجلامعي
  :لقد متّت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته 

  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  رقم القيد

يف            "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :موضوع البحث      
يف              " تيغا سرنكاي"مدرسة هداية املبتدئني  و 

  مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
علوم كلية قسم تعليم اللغة العربية ب  (S.1)وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا   

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جبامعةوإعداد املعلمني التربية 
  :  جلنة املناقشني

  .م ٢٠١٤ إبريل ١٦ريرا مباالنج تق
  
  

 (                       )    ستريالدكتور احلاج مفتاح اهلدى املاجذ األستا  -١

 (                       )  سترية زكية عارفة املاجاألستاذ  -٢

 (                       )  ستريعبد احلميد املاجحممد  ذ الدكتور احلاج األستا  -٣

  
  املعرف

  والتعليم علوم التربيةكلية عميد 
  
  

  املاجستري نور علي الدكتور احلاج
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 



 
  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  :هاجلامعي الذي كتبترقة أن البحث تشهد هذه الو  
  قرة أعني  :  االسم

  ١٠١٥٠٠٢٧  :  رقم القيد
  تعليم اللغة العربية  :  الشعبة

           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :موضوع البحث      
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج

  بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح للحصول على  أقر
موالنا مالك جبامعة  والتعليمكلية علوم التربية قسم تعليم اللغة العربية ب (S1)درجة سرجانا 

وما زورته من إبداع غريي ه بنفسي وكتبته حضرت، إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ن أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل استقباال أنه من تأليفه وتبي وإذا ادعى أحد .وتأليف اآلخر

قسم تعليم اللغة العربية يف املسؤوولية على ذلك ولن يكون املسؤولية عليه من جلنة املناقشة 
 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججبامعة  والتعليمكلية علوم التربية ب

أحدهذا اإلقرار كتبت عه بشعر ومل يتجز.  
  

  ٢٠١٤إبريل  ٢١ماالنج، 
  توقيع صاحبة اإلقرار

  
  

  قُـرة أَعـيـن 
 ١٠١٥٠٠٢٧:  رقم القيد



  مستخلص البحث
و يف مدرسة هداية املبتدئني  "فوترىطه "كتابـي تعليم اللغة العربية طبع  حتليل. ٢٠١٤. قرة أعني

كلية قسم تعليم اللغة العربية  .ماالنج اإلسالمية الثانوية ثنائية اللغة درسةميف " ا سرنكايغتي"
  جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج والتعليمعلوم التربية 

  الدكتور احلاج حممد عبد احلميد، املاجستري:   حتت اإلشراف

  حتليل، تعليم اللغة العربية، املدرسة العالية احلكومية:   الكلمات املفتاحية
أصبحت اللغة العربية مادة صعبة عند بعض طالب يف املدرسة العالية اإلسالمية، رغم أم خريج يف املدرسة   

ويلة شهد خالهلا إجنازات وتطورات إن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد مر مبراحل ط. الثانوية اإلسالمية قبل العالية
ونظرا إىل . تعترب اللغة العربية مادة صعبةومن املشكالت هي . ملحوظة إال أنه يتخل فعال من املشكالت اليت يتعرض هلا

ـْن لتعليم اللغة العربية هذه احلقائق فيصف هذا البحث عن حتليل  يف " ا سرنكايغتي"و   "طه فوترى" طبع الكتابـي
 .العالية اإلسالمية املدرسة

 تيغا"و " طه فوترى" تعليم اللغة العربية طبع يـَكتابملعرفة مناسبة ) ١(وأما األهداف يف هذا البحث فهي  
يف  "طه فوترى" تعليم اللغة العربية طبع يـالذين يدرسون كتاب الطالب ملعرفة دوافع) ٢(، باملنهج التعليمي" يسرنكا

ملعرفة صدق احملتوى ) ٣(يف مدرسة ثنائية اللغة العالية اإلسالمية ماالنج،  "يسرنكا تيغا"و  مدرسة هداية املبتدئني
يف مدرسة ثنائية اللغة العالية  "يسرنكا تيغا"و  يف مدرسة هداية املبتدئني" طه فوترى" تعليم اللغة العربية طبع كتابـي

  .اإلسالمية ماالنج
أن تصف صدق احملتوى الكتابني  أرادتألن الباحثة  الكمي الوصفي املنهجاملنهج املستخدم هلذا البحث هو   

فهو دراسة وصفـية  ةالباحث اوأما مدخل البحث الذي استخدمه .كميا الباحثة بتحليلها وصفيا قامتاملذكرتني،  و
حتليلية، ألن البيانات تتـكون من الكلمات و التعبريات و املعلومات اليت هلا ترابط و تالزم وثــيق بالوقائع الظاهرة 

  حني وقوع البحث مث حيللها الباحث لتكون نتيجة البحث
التعليمي باملنهج  صدق" طه فوترى" طبع كتاب تعليم اللغة العربية : األوىلهذا البحث هي يف ونتائج 

 كانت دوافع الطالب الذين يدرسون بكتاب: ةالثاني .٧٠ضعيف الصدق بالنتيجة " تيغا سرنكاى"وطبع  ٩٠بالنتيجة 
وهذا وكانت الطالب الذين  ،٣٣نتيجة بالاللغة العربية  مرغبة يف التعلّ له" طه فوترى " طبع لغة العربية من لا تعليم

نتيجة : الثالثة ،٢٣نتيجة بالاللغة العربية  منقص رغبة يف التعلّ له" يغا سرنكايت" طبع يدرسون بكتاب اللغة العربية 
٣٩نتيجة بالصدق احملتوى لمناسب با" طه فوترى " طبع كتاب تعليم اللغة العربية ب س هداية املبتدئنياستبانة من مدر. 

غري " تيغا سرنكاي  " طبع كتاب تعليم اللغة العربية  ب سة ثنائية اللغة العاليةكما حصلت الباحثة نتيجة استبانة من مدر
 .٢٣نتيجة بالصدق احملتوى بالمناسب 
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 Arabic  is considered as a difficult lesson by afew of students at Islamic Senior 
High School. In Indonesia, Arabic Lesson has already been exis for long time age and 
increasingly develope, but there is still any problem. One of the problem is considered as 
a difficult lesson. This research will discribe about The analysis of two Arabic Lesson 
books issued by “Toha Putera” in Hidayatul Mubtadiin and “Tiga Serangkai” in 
Bilingual at Islamic Senior High School. 
 The method usd in this research is descriptive qualitative. (1) The researcher will 
explain in detail about the contenct validity of thise two books. (2) The researcher will 
analyze quantitatively the content of those books which discuss about information and 
data about the Arabic Teaching Material, then (3) the researcher takes data as result 
finding of the research. 
 The aims of this research is 1st to descriptive of  two Arabic Lesson books issued 
by “Toha Putera” and “Tiga Serangkai” with the curriculum. 2nd  to know  The students 
motivation who use the book issued by “Toha Putera” in Hidayatul Mubtadiin and “Tiga 
Serangkai” in Bilingual at Islamic Senior High School. 3rd  to know the result of 
questionare validity related to content validity of two Arabic Lesson books issued by 
“Toha Putera” in Hidayatul Mubtadiin and “Tiga Serangkai” in Bilingual at Islamic 
Senior High School. 
 The are findings of the research. 1st The book issued by “Toha Putera” has deal 
with the content curriculum/validity with score 90 and “Tiga Serangkai” is less validity 
with score 70. 2nd  The students motivation who use the book issued by “Toha Putera” 
have high motivation in Learning Arabic with score 33, beside that, The students 
motivation who use the book issued by “Tiga Serangkai” have less motivation in 
Learning Arabic with score 23, 3rd  The result of questionare validity related to content 
validity which is fullfilled by two Arabic Teachers shows that the Arabic Teacher who 
use the book issued this book is suitable with the curricullum and The book issued by 
“Toha Putera” get average 39, it means that this book is suitable with the curricullum 
and content standard. While the Arabic Teacher who use the book issued by “Tiga 
Serangkai” isn’t suitable with the curricullum and content standard with score 23.  
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Bahasa Arab dianggap sulit bagi sebagian siswa di Madrasah Aliyah walaupun 
sebelumnya mereka belajar bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. Pembelajaran bahasa 
Arab di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan mengalami perkembangan yang luar 
biasa walaupun masih menemui berbagai tantangan. Diantara tantangan itu adalah masih 
dianggapnya bahasa Arab sebagai bahasa yang sulit. Penelitian ini akan 
mendeskripsikan tentang Analisis Dua Buku Ajar Pembelajaran bahasa Arab Terbitan 
“Toha Putera” di MA Hidayatul Mubtadiin dan “Tiga Serangkai” di MA Bilingual 
Malang.   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui tingkat kesesuaian 
buku Toha Putera dan Tiga Serangkai dengan kurikulum, (2) mengetahui motivasi siswa 
terhadap buku ajar, dan (3) mengetahui validitas isi pada buku tersebut. 
 Metodologi yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, karena 
peneliti akan memaparkan hasil tentang validitas isi dua buku bahan ajar bahasa Arab 
tersebut diatas. Peneliti akan mendeskripsikan validitas isi buku ajar tersebut. Peneliti 
juga akan menganalisis secara kuantitatif  validitas isi buku ajar tersebut,   dimana 
peneliti akan membahas tentang informasi-informasi dan data-data mengenai bahan ajar 
bahasa Arab tersebut, kemudian menjadikan data tersebut sebagai hasil dari penelitian 
itu. 

 Hasil dari penelitian ini adalah: (1) buku ajar bahasa Arab terbitan Toha Putera 
sesuai/valid dengan kurikulum dengan hasil 90, sedangkan terbitan Tiga Serangkai 
kurang sesuai/kurang valid dengan hasil 70 (2) motivasi siswa yang menggunakan buku 
ajar bahasa Arab terbitan Toha Putera termotivasi dengan hasil 33 dan siswa  yang 
menggunakan buku ajar bahasa Arab terbitan Tiga Serangkai kurang termotivasi dengan 
hasil 23, (3) hasil angket terkait dari guru MA Hidayatul Mubtadiin dengan 
menggunakan buku terbitan Toha Putera sesuai dengan validitas isi dengan hasil 39, 
sebagaimana hasil angket dari guru MA Bilingual dengan menggunakan buku terbitan 
Tiga Serangkai kurang sesuai dengan validitas isi dengan hasil 23. 
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  الفصل األول
  منهجيتهو أساسيات البحث

 
  املقدمة: املبحث األول 

هذه اللغة اجلذابة ظهرت جلية بني . أصبحت اللغة العربية جتذب العامل كله
هذا الواقع معلوم عند اجلميع، ألن اللغة العربية هي لغة . أبناء العرب وغريهم من األمم

رمسية الثنني وعشرين دولة يف الشرق األوسط أصبحت اللغة العربية لغة . الدين
اآلن أنّ استعمال اللغة العربية ليس حمدودا يف جمال  ةالباحث رأتلذلك  ١.وأفريقيا

الدين فقط، بل قد تطور إىل جماالت أخرى كلغة االتصال العاملي يف أحناء جماالت 
 . احلياة كاالقتصاد والسياسة والثقافة والصحافة وغري ذلك

وكان . عليم اللغة العربية يف إندونيسيا منذ بداية انتشار االسالم فيهابدأ ت
اهلدف األول من دراسة اللغة العربية حينذاك لسد حاجة املسلمني إليها يف تأدية 

وفقا لتلك احلاجة، فاملواد الدراسية يف تلك األيام تتكون من . العبادة، خاصة الصالة
 .زء الثالثني من القرآن الكرمي، املعروفة جبزء عمأدعية الصالة والسور القصرية يف اجل

ويدرس كذلك كتب التراث مثل كتاب فتح القريب وفتح املعني وعقيدة العوام 
من هنا، رأت  ٢.وألفية بن مالك والعروض والبالغة وغريها وبلوغ املرام واآلجرومية

أى (الباحثة أن اللغة العربية قد درسها مسلمو إندونيسيني لقضاء حاجام األساسية 
 ).العبادة

، وحترص على تعلمها، الرتباطها نيفإنّ العربية لغة تطلبها الشعوب املسلم
بدينها وعبادها، مما يوجب على كل قادر تيسير تعليمها، لكل راغب يف تعلّمها، عن 
                                                

1 Torkis Lubis. Pengajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus. 
Makalah disajikan dalam forum diskusi dan konsultasi dosen jurusan bahasa dan 
sastra Arab UM dengan konsultan (Tenaga Ahli) di Fakultas Sastra Universitas 
Negeri Malang, 2 Juni 2005, hal 1 

2 Ahmad Fuad  Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 
Misykat, 2004, hal. 22 
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ة، اليت حتقّق هدفهطريق مداللغة العربية من الدين، قال  نّإ  ٣.ه بالكتب واملواد التعليمي
  ).معلوم أن تعلّم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية : (  - رمحه اهللا -ابن تيمية

ومن اللغة املهمة يف هذه العامل اإلسالمي هي اللغة العربية وكانت اللغة 
واللغة العربية إمنا هي لغة . ان يف العامل بعد اللغة اإلجنليزيةالعربية يستخدمها اإلنس

وهلا دور عظيم يف تطوير . القرآن ولغة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ولغة العبادة إىل اهللا
وهلذا اللغة العربية إحدى الدروس اليت يتعلموا التالميذ يف . العلوم الدينية البشرية

  . املدارس اإلسالمية
تدرس اللغة العربية يف إندونيسيا يف املؤسستني، إما املؤسسة الرمسية وإما 

املؤسسة الرمسية مثل املدارس االسالمية واجلامعات حكومية  ٤.املؤسسة غري الرمسية
وأما املؤسسات غري الرمسية مثل املساجد واملصليات والروضات . كانت أم أهليةً

  .ة كانت أو سلفيةًالتعليمية القرآنية واملعاهد حديث
درس اللغة العربية يف تلك األمكنة فقط يف قراءة القرآن وتعليم ولكن، ت

 مل.األذكار والدعوات يف الصالة والزكات واحلج والنكاح وغريها اليت تتعلّق بالعبادة
وهذا أثر ما يفعله مسلموا  ٥.يكن هذا التعليم إال لقراءة فحسبه وال إىل معىن ما قُرِأَ

واملتعلّم منها . إندونيسيا منذ جميئ هذه اللغة يف إندونيسيا، وهذا يستمر حىت اليوم
أن لكل لغة أربع مهارات  عند علماء اللغة كما املفهوم. األمهات واآلباء والشباب

  .وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة
لذلك تكون عملية التعلّم ناجحة . علّم يف املدرسةلتل اأسس املنهج الدراسي كان

عملية التعلّم هي االتصال بني املدرس والتالميذ، وبني التالميذ . هأو فاشلة متعلقة ب
  .والتالميذ آخر يف عملية التعليم اليت تتقابل وتعطي بني املدرس والتالميذ

                                                
  أ. ص. الرياض: حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ، العربية بني يديك، اململكة العربية السعودية ٣

ـَي اآلجرومية و األمثلة التصريفية يف معهد هداية أمحد مشس املعارف،   ٤ فعالية استخدام كتاب
  ٤. ص، ٢٠٠٩ .، غري مطبوعةجماالن: احلكومية جالبحث العلمي مقدم جلامعة ماالن املبتدئني ماالنق،

5 Ahmad Fuad  Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 
Misykat, 2004, hal. 2 
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هد خالهلا إجنازات إن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد مر مبراحل طويلة ش
وزاد نصر  ٦.وتطورات ملحوظة إال أنه يتخل فعال من املشكالت اليت يتعرض هلا

استعمل ) ١(الدين إدريس جوهر بأن مشكالت تعليم اللغة العربية بإندونيسيا هي 
اختلف معلّمو اللغة ) ٢(معلّمو اللغة العربية املناهج التقليدية يف تدريس هذه اللغة، 

ضعف معلّمي اللغة العربية يف طريقة التدريس ) ٣(األهداف التعليمية، العربية  
املشكالت اليت يواجهها رأت الباحثة بأن ذهبت من تلك املشكالت ف. اجلديدة

)  ٢(اللغة العربية تعترب لغة غري مهمة عند بعض الناس، ) ١(متعلموا إندونيسيا هي 
  .ائل املناسبة حباجات املتعلمنينقص الوس) ٣(اللغة العربية تعترب مادة صعبة، 

اختارت الباحثة مدرسة هداية املبتدئني مثاال للمدرسة اليت تدرس اللغة العربية   
مدرسة منوذجية يف تعترب هذه املدرسة ) ١(بكتاب طبع طه فوترى، ألسباب منها 

بل كثري يف املدرسة نفسها ال يدرس اللغة العربية بكتاب واحد ) ٢(منطقة لووكوارو، 
كانت الباحثة عملت ) ٣(بكتب كثرية حىت ال يتركز الطالب يف فهم اللغة العربية، 

أما مدرسة . بتدريس اللغة العربية هناك بينما كانت تطبيق عملية التعليم يف املدرسة
مدرسة منوذجية يف تنمية اللغة يف ) ١(ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ألن هذه املدرسة 

هذه املدرسة وحيدة من املدرسة اليت تدرس اللغة العربية طبع ) ٢(ايا، مدينة ماالنج ر
 ".سرنكايتيغا "

درة مثينة يتعلم منها الكتاب ) ١(من أهم الكتاب التعليمي يف املدرسة هي  
الكتاب وسيلة العلوم املعارف، ) ٢(، اإلنسان كيف يواجه احلياة مبتطلباا املختلفة

   . الكتاب جيعل الطالب ماهرا وعاملا) ٤(الكتاب صاحب الطالب طول الزمان، ) ٣(
املدرسة الثانوية مادة اللغة العربية يف  فشكْالباحثة أن ت أرادتمن هنا، 

يف هذا البحث " سرنكايا غتي"و " طه فوترى"الباحثة كتابني  تختارا. اإلسالمية
يف  اي مستخدمـَذلك كتاب ألنّ) ١(يعين ختارها الباحثة اواألسباب اليت  .العلمي

                                                
مقالة : تعليم اللغة العربية من خالل تفعيل التعرض اللغوي الصفينصر الدين إدريس جوهر،   ٦

   ٣٧. ص ٢٠١١علمية مقدم يف الندوة الدولية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 
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أسئلة إختبار الدينية ؤون شوزارة ال تجرخأَ) ٢(مباالنج،  املدرسة الثانوية اإلسالمية
طه "ي ـاملنهج التعليمي يدخلُ يف ذلك كتاب) ٣(، )UAMBN( يللمستوى املنطق

ع البحث العلمي الباحثة أن تض أرادتنظرا إىل ما سبق، ". سرنكايتيغا "و " فوترى
تيغا "و " طه فوترى" حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع" حتت املوضوع 

 .املدرسة الثانوية اإلسالميةيف " سرنكاي
  
 أسئلة البحث -ب

 تيغا"و " طه فوترى" اللغة العربية طبع تعليم يـَكتاب ةناسبمكيف  - ١
 باملنهج التعليمي ؟" سرنكاي

طه " اللغة العربية طبعتعليم ي ـالذين يدرسون كتاب الطالب كيف دوافع - ٢
 يف مدرسة ثنائية اللغة "سرنكاي تيغا"و  يف مدرسة هداية املبتدئني "فوترى
 ؟ ماالنج الثانوية

ـَييكون  كيف - ٣ طه " اللغة العربية طبع تعليم صدق الـمحتوى كتاب
يف مدرسة ثنائية اللغة  "سرنكايتيغا "و  يف مدرسة هداية املبتدئني "فوترى

 ؟ الثانوية ماالنج
 

 أهداف البحث - ج
 :وبناء على األسئلة السابقة فالبحث يهدف إىل ما يلي

" سرنكاي تيغا"و " طه فوترى" طبعاللغة العربية  تعليم يـَكتاب ةملعرفة مناسب - ١
 .باملنهج التعليمي

طه " العربية طبعاللغة تعليم ي ـالذين يدرسون كتاب الطالب دوافع ملعرفة - ٢
يف مدرسة ثنائية اللغة  "سرنكايتيغا "و  يف مدرسة هداية املبتدئني "فوترى
 .ماالنج االسالمية الثانوية
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يف مدرسة " طه فوترى" طبعاللغة العربية تعليم  ملعرفة صدق احملتوى كتابـي - ٣
االسالمية يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية  "سرنكايتيغا "و  هداية املبتدئني

 .ماالنج
 

 فروض البحث -د
 صادق" سرنكاي تيغا"و " طه فوترى" طبع اللغة العربية تعليم كتابـيأنّ  - ١

 .باملنهج التعليمي
يف " طه فوترى" يـكتابالتالميذ الذين يدرسون مع  هناك مناسبة قوية دوافع - ٢

يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية  "سرنكايتيغا "و  مدرسة هداية املبتدئني
 .االسالمية ماالنج

يف مدرسة " طه فوترى" طبع تعليم اللغة العربية يـَهناك صدق احملتوى للكتاب - ٣
يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية االسالمية  "سرنكايتيغا "و  هداية املبتدئني

 .ماالنج
 

 فوائد البحث -هـ
 الفائدة النظرية - ١

أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لدى معلّمي اللغة العربية ملعرفة صدق 
وأن تكون نتائج البحث دافعة لتحسني عملية . احملتوى للكتابني املذكرتني

  . التعلّم والتعليم
 الفائدة التطبيقية - ٢

أن يكون هذا البحث أساسا لترقية جودة التالميذ يف تعلّم : للتالميذ  - ١
 بالكتابني املذكريناللغة العربية 

أن يكون هذا البحث مرجعا من مراجع صدق احملتوى : للمعلّمني  - ٢
 بالكتابني املذكرين

 تالية البحوث الجلعل هذا البحث مصدرا يف : للباحث - ٣
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إعطاء املعلومات عن صدق احملتوى للكتابني : للجامعة واملدارس - ٤
 املذكرين

 
 حتديد البحث -و

الباحثة موضوع هذا البحث يف حتليل صدق  تددح: احلدود املوضوعية  - ١
  .العاشر فصليف ال "سرنكايتيغا "و " طه فوترى"كتابـي احملتوى 

فصل الالباحثة مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو يف  تختارا: احلدود املكانية  - ٢
 اليت علَّمت اللغة العربية باستخدام كتاب الثانوية االسالمية العاشر كاملدرسة

، و مدرسة هداية املبتدئني العالية "سرنكاي تيغا" طبعمن اللغة العربية  تعليم
اللغة تعليم  علّمت اللغة العربية باستخدام كتاب اليت فصل العاشراليف ماالنج 
 ".طه فوترى" طبعمن  العربية
 

 حتديد املصطلحات  - ز
 شرح املادة بالنظرية املوجودة:     حتليل  - ١
 باملنهج التعليميمناسبة املواد التعليمية معرفة :   صدق احملتوى - ٢
تقع  : الثانوية االسالميةمدرسة ثنائية اللغة و مدرسة هداية املبتدئني  - ٣

يف شارع فرونويودو دادافرجيوا  الثانوية االسالميةمدرسة ثنائية اللغة 
يف شارع  الثانوية االسالميةمدرسة هداية املبتدئني  وتقع. جونرجيوا باتو
 .لوووكوارو ماالنج ١وسف رقم كياهي حاج ي

  
  الدراسات السابـقــة  -و

حتليل األخطاء النحوية يف التعبري : بعنوان ) ٢٠٠٦(حممد شاطيب نووي  - ١
التحريري لدى طلبة قسم األدب العريب بكلية اآلداب جامعة ماالنج 
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، يدلّ على أكثر األخطاء النحوية ٢٠٠٤- ٢٠٠٣احلكومية للعام احلامعي 
 . تكون يف الصفة واملوصوف وأقلها يف الفعل والفاعلمن البيانات 

الفرق ذلك البحث ، "حتليل"يستوي ذلك البحث مع حبثي يف مصطلح 
طه "مع حبثي، إن حبثي اكتشف مناسبة كتابـي تعليم الغة العربية طبع 

باملنهج التعليمي، وال لألخطاء الكتابية يف ذلك " سرنكايتيغا " و" فوترى
 ثي اكتشف دوافع الطالب و تقومي صدق احملتوى لحب وزاد. الكتابني

   "تيغا سرنكاي" و" طه فوترى"كتابـي تعليم الغة العربية طبع 
تـقومي احملتوى الثـقايف يف سلسلة : بعنوان ) ٢٠٠٧(أمحد نور خالص  - ٢

يدلّ أن وصف احملتوى الثـقايف يف الكتاب األول من . العربية بني يديك
يـتمثـل على أربعة  مباحث أساسية وهي ؛  سلسلة العربية بني يديك،

أهداف احملتوى : أشكال احملتوى الثـقايف و موضوعاته، الثاين : األول 
وسائل تعليم : طرق تعليم احملتوى الثـقايف، الرابع : الثـقايف، الثالث 

 .احملتوى الثـقايف
، الفرق ذلك البحث مع "تقومي"يستوي ذلك البحث مع حبثي يف مصطلح 

طه "حبثي، إن حبثي اكتشف مناسبة كتابـي تعليم الغة العربية طبع 
احملتوى الثـقايف باملنهج التعليمي، وال لتقومي " تيغا سرنكاي" و" فوترى

وزاد حبثي اكتشف دوافع الطالب و تقومي . يف سلسلة العربية بني يديك
تيغا " و" طه فوترى"دق احملتوى لكتابـي تعليم الغة العربية طبع ص

  "  سرنكاي
تصميم منهج لتعليم اللغة : بعنوان ) ١٩٧٨(الدكتور فتحي علي يونس  - ٣

يدلّ على أن املنهج التعليمي يلزم أن يناسب بالظروف . العربية لألجانب
ث مع حبثي يستوي ذلك البح .دارسي اللغة وعناصر املنهج التعليمي اجليد

، الفرق ذلك البحث مع حبثي، إن حبثي اكتشف "منهج"يف مصطلح 
" تيغا سرنكاي" و" طه فوترى"مناسبة كتابـي تعليم الغة العربية طبع 
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منهج لتعليم اللغة الباحث وأما يف ذلك البحث صمم . باملنهج التعليمي
وال  ، ويف حبثي هذا ال يتكلم عن تصميم وإمنا حتليل،العربية لألجانب

يف املدرسة لتعليم اللغة العربية بل  لتعليم اللغة العربية لألجانبيتكلم عن 
  .الثانوية اإلسالمية
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  منهجية البحث: املبحث الثاين 

 منهج البحث  -أ 
أن تصف صدق  أرادتألن الباحثة  الكمي الباحثة املنهج الوصفي تستخدما

وأما مدخل البحث  .كميا الباحثة بتحليلها وصفيا قامتاحملتوى الكتابني املذكرتني،  و
فهو دراسة وصفـية حتليلية، ألن البيانات تتـكون من  ةالباحث االذي استخدمه

الكلمات و التعبريات و املعلومات اليت هلا ترابط و تالزم وثــيق بالوقائع الظاهرة 
املدخل و من مث  كان   ٧.حني وقوع البحث مث حيللها الباحث لتكون نتيجة البحث

التعليمي يف كتابني  ىالوصفي يـستـعمل الستعراض النظريات حول دراسة احملتو
و الستعراض استيعاب التالميذ ) سرنكاي تيغاطه فوترى و  طبع(لتعليم اللغة العربية 
 .حنو احملتوي التعليمي

هو أن    ٨.)  (Library Researchاملراد ذا البحث من نوع البحث املكـتيبو
طه " اللغة العربية طبع تعليم يـَكتاب ةمناسبإلجابة السؤال األول يعين   قامتالباحثة 
يكتشف بالبحث  حيث كانت الباحثة باملنهج التعليمي" سرنكايتيغا "و " فوترى

  .ونتيجة البحث هي نسبة مئوية بستخدام الرمز املعني. املكتيب وال باملالحظة امليدانية
  

 صادرهاالبيانات وم  -ب 

على كون هذا البحث حبث وصفي يهدف إىل نيل املعلومات حول  ابناء
العالمات أو الوقائع احلالية أو املاضية، فريكز هذا البحث على ما جيري أثناء إجراء 

، ٩ومن فوائد هذا التركيز، قدرة البحث على حلّ املشكالت التربوية التطبيقية. البحث
  .البيانات فحسب، بل على معانيها أيضاحىت اليعتمد جمرى التحليل على 

                                                
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Cet. III, (Jakarta : 

Penerbit Aksara, 2002) , hal 309 
8   Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Cet. III, (Jakarta 

: Penerbit Aksara, 2002) , hal 139. 
9 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan 

Tinggi, Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet II, 2000 Hal 64 
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والبيانات املقصودة هي مجيع ما أخذه الباحث عند إجراء البحث يف مكانه مما 

فيتعني مكان البحث يف مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو . كتب أو مسع أو نظر إليه
ومدرسة هداية املبتدئني ماالنج، حىت أن يكون موضوع على هذا البحث مطابق 

ولقد اختارت الباحثة ميدان البحث يف املدرسة املذكورة، . ادر البياناتمبص
ـِيكْتشف صدق احملتوى للكتابني املذكرين   .ل

قالت سوهارسيمي إن املراد بالبيانات هي مذكرة الباحث وصفية كانت أو 
 يوضح الرسم البياين التايل. وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانات. كمية

  :البيانات ومصادرها
  مصدر البيانات  البيانات  الرقم

  الوثائق  حملة تارخيية عن املدرسة وأحوال املدرسني والطالب  - ١
  الطالب  رغبة الطالبة يف التعلّم  - ٢
  املدرسة  صدق احملتوى الكتاب باملنهج التعليمي  - ٣

 
 أدوات البحث  - ج 

أدوات البحث هي  .حتتاج الباحثة إىل أدوات البحث جلمع بيانات حبثها
اآلالت أو التسهيالت اليت يستخدمها الباحثة جلمع البيانات لتسهيل عملها ونتيجتها 

وأدوات البحث هلا دور مهم لتحقيق . ١٠جيدة، وكاملة، ومنظمة، ولتسهيل النظم
  .أهداف البحث

  :وأما أدوات هذا البحث فهي
 .مباشرةللحصول عن الظواهر واحلقائق امليدانية : الوثائق  - ١
 .جلمع البيانات عن تناسب الكتابني باملنهج التعليمي: االستبانة - ٢

  

                                                
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2002) , hal 136. 
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 طريقة مجع البيانات  -د 
  .املالحظة، و االستبانة: تتكون طريقة مجع البيانات يف هذا البحث من

 الوثائق  - ١
قامت الباحثة ببحث املدرسة، أين املدرسة اليت تستخدم كتاب اللغة 

املدرسة اليت تستخدم كتاب اللغة ، وأين "طه فوترى" طبعالعربية من 
  ".سرنكاي تيغا" طبعالعربية من 

 االستبانة - ٢
وحقائق مرتبطة  بياناتنشر االستبانة نشاط مالئم للحصول على 

بواقع معني، ويقدم االستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب االجابة 
 تعوز. ١١عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة

للحصول على  العاشريف الفصل  درسةامل ةلبطاالستبانة إىل  ةالباحث
ووزعت أيضا إىل املدرسة . مئوية رغبة الطلبة يف تعلّم اللغة العربية

  .االستبانة للحصول على حتقيق صدق احملتوى الكتابني املذكرين
  
 اتمع وعينته  -ه 

، وعينته طالب املدرسة الثانوية اإلسالميةالباحثة اتمع يف طلبة  تأخذ
ة و هداية املبتدئني العالية أساسا ألخذ للفصل العاشر يف مدرسة ثنائية اللغ

  .املعلومات احملتاجة
 

 طريقة حتليل البيانات  -و 
الكمي الباحثة أسلوب حتليل البيانات يف حبثها هو التحليل الوصفي  تستخدما
  ومها  كتاب تعليم مدى صدق احملتوى للكتابني املذكرين ةعرفمل

                                                
-مفهومه. البحث العلمي. ١٩٨٤. عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرمحن واحلق، كايد عبد  ١١

  ١٢١: دار الفكر، ص: عمان. أساليبه-أدواته
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  "تيغا سرنكاي"و" طه فوترى"طبع  الثانوية االسالميةاللغة العربية للمدرسة 
  :وأنشطة حتليل البيانات يف هذا البحث على

 ظواهر عملية التعلّم والتعليم الباحثة توشاهد تقرأ - ١
٢ - الباحثة بأن هناك صدق احملتوى رأت 
 الباحثة وصفا دقيقا عن صدق احملتوى تكتشفا - ٣
٤ - ِسحببرمز التايل الباحثة االستبانة ت 

 
  :١٢)بالتصرف( ودوافع الطالب احملتوىمع صدق ـرمز ج

( ∑퐴 - 10 * ∑퐵) / ∑퐷 H = 

∑ : نتيجة استبانة الطالب

 퐽푆 : أقلّ النتيجة

 퐵∑ : عدد اختيارات يف بنود اإلستبانة

 퐷∑ : عدد معيار الرغبة

 퐻 : نتيجة االستبانة

 10 : عدد السؤال يف االستبانة  

  
   ١٣)بالتصرف( باملنهج التعليميمناسبة الكتاب رمز 

푃 =  x 100 % 

P  : نتيجة الكتاب باملنهج التعليمي 
JJP : عدد اإلجابة 
JJT : أكثر النتيجة 

 
 

 
                                                

12 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
2012, hal 234 

13 M. Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung: IKIP 
Bandung. 1996, hal. 141 
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  صدق احملتوى وهذا هو مقياس

  البيان  النتيجة
  صدق  ١٠٠ -٨٠
  ضعيف الصدق  ٧٩ – ٦٠
  غري صادق  ٥٩ – ٠

  
  وهذا هو مقياس الرغبة

  البيان  النتيجة
  ليس له يف الرغبة  ٢٠ -  ١٠
  له نقص الرغبة  ٣٠ -  ٢١
  له الرغبة  ٤٠ -  ٣١
  له الرغبة القوية  ٥٠ -  ٤١

  
 الباحثة من اخلطوات السابقة تستنتجا - ٥
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 الفـصـل الثانــي
  اإلطـار النـظـري

  
  كتب تعليم اللغة العربية: املبحث األول

  العربيةغة للّ يتعليمالكتاب ال -أ
يشكل الكتاب التعليمى عنصراً أساسياً من مكونات املنهج، فهو إحدى 
وكائزة األساسية يف أى مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوى والثقايف تتحقق 
األهداف اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إىل املكونات األخرى 

  .١للمنهج من أنشطة وطرق تدريس
هو الوعاء الذي حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة املرء  يتاب التعليموالك
للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم الباحثة قدمها تاملذاق اليت 

بواسطتها هذه اللقمة للطالب، وهذه الوسيلة أو الواسطة ال يتوافر وجودها دائما بل 
وإذا كان األمر كذلك  -يف عدم إعداده اإلعداء اجليد -تكاد تكون معدومة أحيانا

  . اب التعليمىفنركز اهتمامنا على الوعاء أو احملتوى أال وهو املت
د الدارسني باجلوانب الثقافية املرغوب فيها، كما ميدهم يزو يوالكتاب التعليم

باخلربات واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدرام على النقد، واالجتاه العقلي حنو 
أحداثه كجزء من عملية التفهم واالستيعاب، كما ميثل الكتاب التعليمى السلطة يف 

  .يؤكد املعاين، ومن هنا فإنه شديد التأثري على الدارسني له فرض الفكرة، فهو
وإذا كان املعلم له دورا يف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمى هو الذي 
جيعل هذه العملية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من التعليم ما يريد، 

الكتاب التعليمى اجليد هو الذي فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند 
  .جيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نقسه

                                                
   ٧-٨: ص. دون سنة، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ناصر عبد اهللا الغايل،  ١

١٤ 
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  الثقافة يف كتب تعليم اللغة -ب
الثقافة مكانة هامـة يف تعليم وتعلّم اللغات األجنبية، وتعترب مكوناً  حتتلّ

 أساسياً ومكمـالً مهماً حملـتوى املـواد التعليمية يف هذا امليـدان؛ لذلك ال بـد
أن تندمـج العناصـر الثقافية للغة املستهدفـة اندماجاً كامـالً يف املـادة التعليمية 

  . ـله خاصـة الكتابويف مجيع أوجه التعلّم ووسائ
ولقد أثبتت الدراسات أن معظم الدارسني يعلمون أن املعلومات واملعارف 
الثقافية هدف أساسي من أهداف أي مـادة تعليمية لتعلّم اللغة األجنبـية، كما 

. يعلمون أيضاً أنـها عامـل مهم من عوامـل النجاح يف تعلم اللغـة واستخدامها
ؤالء الدارسني يتوقّعون عندما يبدءون تعلّم اللغة أن كما وجـد أن الكثري من هـ

حيصلوا على قدر معين من القدرة على توظيف الثقافـة كمحـتوى للغة بنفس 
القـدر الذي حيصلون عليه من اللغة كوعاء للثقافة، كما يتوقعون أيضاً أنهم 

اح سـوف يدرسـون أهل اللغة متاماً مثلما يدرسـون اللغة، ولذلك قيل إن جن
الشخص يف التفاهم واالتصال واالندمـاج والتعامل مع أفراد الشعب، يعتمد على 

  . احلصيلة الثقافية اليت تعلمها على حـد سـواء
وليس من اليسري تعلم لغة ما دون التعرض لثقافة  ،إنّ اللغة هي وعاء الثقافة 

والثقافة العربية بعد نزول . قيمهم واجتاهام وأمناط معيشتهم وعقائدهم ،أصحابِها
وأصبحت اللغة العربية لغة تعبدية يفرضها  ،القرآن الكرمي بلغة العرب صارت إسالمية

الدين اإلسالمي أينما حل، وحيملـها معه حيثما انتشر، والعربية هي لغة الثقافة 
ب اإلسالمية وحدة وروابط قوية ما دام يف العربية اإلسالمية بال منازع، إنّ بني الشعو

وإنّ كتاب تعليم اللغة ال بد له أن . قرآن ال خيتلف يف نطق حرف واحد منه اثنان
حيقّق أكرب قدر من حاجات الدارسني الذين يستخدمون هذه الكتب على اكتساب 

ن اإلملام بِها، وعلى املهارات اللغوية املنشودة، وعلى معرفة اجلوانب اللغوية اليت يريدو
  .فهم الثقافة اليت يتعلمون لغتـها
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وإذا كانت اللغة من أقوى روابط اتمع الواحد فهي من أكثر الوسائل قدرة 
على نقل ثقافتهم إىل اتمع العاملي كلّه؛ وهنا تربز القيمة الكبرية ملا تبذله الشعوب 

نا أيضا تكمن الدوافع احلقيقية يف سبيل تعليم لغاتـها ألبناء غريهم من الشعوب، وه
وراء استنـهاض اهلمم والبذل واجلهود حنو تأليف كتب لتعليم العربية يف السنوات 

, األخرية، إنّ األمر ليس جمرد حرص على تدريب اآلخرين على نطق أصوات العربية 
إنّ كتابا يؤلف . إنه أبعد من ذلك وأعمق. أو حفظ كلماتـها أو تعرف تراكيبِها

ليم العربية لن يكون جمرد وسيلة لتنمية مهاراتـها أو إتقان استعمالـها وإمنا هو لتع
ومعرب عن حضارة شعب متميز املالمح، ترتبط لغته  ،ناقل لتاريخ أمة عريقة التراث 

 .وأغلى ما عنده إنـها لسان عقيدته ولغة كتابه املبني ،بأعز ما لديه 
ففي  ،حتويها اللغة هي الثقافة اإلسالمية إنّ ثقافة اللغة العربية اليت ينبغي أن

عن األسباب األساسية لتعلم  -رمحه اهللا –دراسة أعدها الدكتور حممد عمايرة 
هو لتعلم اإلسالم واالستزادة من  ٪  ٩٨و  ٪ ٨٦فكان الدافع األكرب مابني  ،العربية

ة بالرغبة يف يف حني كانت النسبة الثانية ترتيباً لإلجاب ،معرفة احلضارة اإلسالمية
أو طلباً  ،للمساعدة يف طلب وظيفة  ،واالستزادة من ثقافتهم ،معرفة حضارة العرب 

اللغة العربية لغري  فإنّ ثقافة معلّم ،على ذلك  وبناء. مبعرفة لغة عريقة ،ملكانة اجتماعية 
وتنمية املهارات  الناطقني ا جيب أن تبىن على ما به يتحقق تعميق املفهوم اللغوي،

 ٢. على أسس سليمة من أجل تعميق املفهوم الديين لديهم، اللغوية لدى الدارسني
  
  مراحل إعداد الكتاب - ج

أن هناك عشر مراحل إعداد  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزانيرى الدكتور   
 :الكتاب وهي

  
                                                

، ندوة تطوير برامج  "اإلعداد الثقايف ملعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها "خليل أمحد عمايرة،    ٢
 ٩٥ - ٨٠دون سنة، ص : إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، اخلرطوم
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 .املرحلة التحضريية - ١
 .مرحلة ختطيط خريطة العمل - ٢
 .التدريباتمرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط  - ٣
 )مسودة ( مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية  - ٤
 )تبييض ( مرحلة الكتابة الفعلية  - ٥
 .مرحلة املراجعة الشاملة - ٦
 .مرحلة طباعة الكتاب - ٧
 .مرحلة جتريب الكتاب - ٨
 .مرحلة تعديله بعد التجريب - ٩

 ٣.مرحلة تطوير الكتاب، وهي مستمرة كلّما اقتضت احلال -١٠
 
  مسات الكتاب اجليد -د

  عن مسات الكتاب اجليد عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزاني رأي الدكتور مما يل
  .إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه - ١
  .املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني - ٢
  .عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية املقترحة - ٣
  .الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له - ٤
  .لغة الكتاب العربية الفصحى الصحيحة - ٥
  .يستخدم الكتاب اللغة الوسيطةال  - ٦
  .صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له - ٧
تبين الكتاب ملبدأ التدرج وااللتزام به يف شىت أجزائه ونصوصه  - ٨

  .وتدريباته

                                                
، اململكة العربية لغري الناطقني اإضاءات ملعلّمي اللغة العربية عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،    ٣
   ٤٢. ، ص٢٠١٢العربية للجميع، : السعودية
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 .يعاجل الكتاب العناصر واملهارات اللغوية كلها بصورة متكاملة - ٩
  .يهتم الكتاب باألصوات العربية والتدريب عليها -١٠
  .ويعرضها بتدرج مقبول, باملفرداتيهتم الكتاب  -١١
 .ويعرضها بتدرج مقبول, يهتم الكتاب بالتراكيب  -١٢
  .وتعرض بصورة متدرجة, يهتم الكتاب مبهارة االستماع  -١٣
  .وتعرض بصورة متدرجة, يهتم الكتاب مبهارة الكالم  -١٤
  .ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة, يهتم الكتاب مبهارة القراءة  -١٥
  .ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة, تابة يهتم الكتاب مبهارة الك -١٦
  .يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة -١٧
  .عدد التدريبات يف الكتاب مناسب -١٨
  ...قطع قرائية, حوار ية : نصوصه متنوعة -١٩
  .بشتمل الكتاب على عدد كاف من اختبارات التحصيل -٢٠
  .يتحقق التكامل بني املواد التعليمية املصاحبة -٢١
  .صاحبات مساعدة على تعلم اللغةله م -٢٢
  .يعني كتاب املعلم املعلم على رسم اخلطة اليومية والفصلية -٢٣

 
  أمهية الكتاب التعليمي يف املدرسة -هـ

رب الكتاب املدرسي أحد الروافد املهمة واملساعدة لعملية التعليم وأهدافه يعت
تشكيل عقلية التلميذ  العامة وللكتاب املدرسي أمهية حيوية فهو من اقوى الوسائل يف

وحتقيق املفاهيم الصحيحة إذ هو وسيلة مثلى يف مساعدة الطالب وتكوين قدراته 
وتنمية مواهبه وزيادة معارفه بل وتزويده بالوعي وحسن السلوك وإكسابه املعارف 

وهذه األمهية للكتاب املدرسي . واملهارات املختلفة وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة
رء يويل ذلك عناية متزايدة وبالتأين والتدقيق كثريا يف اختيار الكتاب الصاحل جتعل امل

شكال وموضوعا وحمتوى ألنه أداة مهمة يف العملية التعليمية فينبغي تقوميه بطريقة 
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علمية وتربوية من فاحصني على درجة عالية من الكفاءة والقدرة والتخصص واخلربة 

  ٤امليدانية
لة تربوية وأداة تعليمية، فهو جيمع خالصة املعرفة قدميا قيقة إن الكتاب وسيح

لقد كانت قراءة الكتاب قدميا غاية املعرفة ولكن التطورات احلديثة اليت . وحديثا
استجدت يف األساليب التربوية ويف طرق علم النفس اليت تركز على دور اإلنسان 

ب جيب أن يكون يف تغيري وتنشيط حوافزه حبيث يكون مركز العملية التعليمية، فالكتا
إذ إن اجيابية , فلم تعد اخلربة التعليمية جمرد األخذ من الكتاب, متجدد ومستمر

الطالب وتعاون املدرسة وتطور املنهاج وأمهية التوجيه التربوي كل تلك العوامل 
واألسس تعمل يف تنشيط حوافز التلميذ ملواجهة كافة احلاجات ومجيع التطورات 

  . املعرفة ياديناملتجددة يف م
فلم تعد أهداف التعليم تم بترديد الطالب للكتاب فقط ولكن ينبغي 
استخدام الكتاب استخداما تربويا واجيابيا حبيث يكون أداة لتحقيق األهداف التعليمية 
واالستفادة من مجيع أنواع املعارف اإلنسانية النافعة على ضوء اإلسالم للنهوض باألمة 

أن اختيار مادة الكتاب مهمة جدا وذلك لكي تكون متناسبة مع  .ورفع مستواها
قدرات واستعدادات التلميذ وحاجاته وميوله وقدراته وهي بالطبع ختتلف من مرحلة 

وكلما كان الكتاب وفق استعدادات التالميذ اقبلوا عليه وزاد شغفهم به  ,إىل مرحلة
إن الوعي التربوي مهم من . ياوفائدم منه وتأثرهم مبا فيه علميا وتربويا ومسلك

جانب مؤلفي الكتب املدرسية والقائمني عليها حىت تكون ذات دور بناء يف التطور 
الفكري والتقدم الثقايف وحتقيق األهداف التعليمية وتلبية حاجات اتمع وحتقيق 

وعلى ضوء ذلك ينبغي أن نركز على أمهية الكتاب املدرسي حبيث  ،أهداف األمة
قا للغايات التربوية وذلك بالعناية البالغة يف وضع الكتاب وطريقة اختياره يكون حمق

فإن ذلك سوف يسهم إىل حد كبري يف تنشئة جيل واع مستنري حيقق الطموح 

                                                
جدارا للكتاب : األردناجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، طه علي حسني الدليمي،   ٤

  ٥. ، ص٢٠٠٩العاملي، 
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اإلسالمي والقيم الكرمية اليت تضيء العقل وتنري االفهام وحتقق أهداف األمة وتربية 

  .مبسئوليته خلدمة بالده وجمتمعه النشء ليكون لبنة صاحلة يف بناء أمته ويشعر
  : عن فوائد الكتاب املدرسي ٥وزاد أمحد خري حممد كاظم يف كتابه

 .درة مثينة يتعلم منها اإلنسان كيف يواجه احلياة مبتطلباا املختلفة - ١
 .منهل يستقى الطالب منه العلم ومصدر لألحباث واالحتياجات العلمية - ٢
احليايت الذي يستطيع ما الطالب أن يواجه ميثل الرصيد املعلومايت واملنهج  - ٣

صعوبة احلياة اليت نعيشها يف هذا الوقت إذ أن احلياة ال تعترف إال باملتعلم 
صديق للطالب ال يستغىن الطالب عنه أبدا ألنه يستمد منه معارفه  املثقف

  وميثل شعلة مضيئة بذاا
النبع الذي نستقي كرت من كنوز املعرفة حيث أن قيمته ال تقدر بثمن فهو  - ٤

 منه علومنا وهو الذي ميهد لنا الطريق من أجل بناء مستقبل مشرق
املصدر األول للمعلومات وهو أقصر الطرق للوصول إىل املعلومات بطريقة  - ٥

  سهلة ومنظمة ومشروحة شرحاً مفصالً
  رفيق درب الطالب وصديقه طوال العام الدراسي - ٦
كونه يستخدم خالل املوقف ميثل قيمة كبرية عند كل طالب ليس فقط  - ٧

  التعليمي وإمنا هو يرفع من الثروة الثقافية للطالب
  

  
  
  
  

                                                
. ، ص١٩٩٧، دار النهضة العربية: القاهرة، الوسائل التعليمية واملنهج، أمحد  خريي حممد كاظم  ٥

٣٨٦  



٢١ 
 

 صدق احملتوى:  املبحث الثانـي  
   تعريف صدق احملتوى -أ

واهلدف من صدق   ٦.طلب املناسبة شيء الذي يراد بقياساملراد بصدق احملتوى هو 
احملتوى هو ملعرفة طالب ليملكوا املواد الدراسية اليت شرح املدرس يف عملية التعلّم 

استنتجت الباحثة بأن صدق احملتوى هو مناسبة حمتوى الكتاب باملنهج  ٧.والتعليم
  .التعليمي
به عرف أين . ينفع صدق احملتوى معرفة كفاءة الطلبة على املواد املدروسة  
الذين حيصلون على الكفاءات الدراسية العالية وأين الطالب الذين حيصلون  الطالب

إذا كان الكتاب له صدق احملتوى املناسب . على الكفاءات الدراسية املنخفضة
فنتيجتهم أكثرهم جيدة وبالعكس إذا كان الكتاب ليس له صدق احملتوى املناسب 

  .فنتيجتهم أكثرهم غري جيدة
حثة أسئلة االختبارات يف املدرسة مل تأت إىل مسات كثريا ما جتد البا  

وهذه االختبار مل يقاس اجلوانب التعليمية من اجلانب املعريف . االختبارات اجليدة
على املدرس أن يعرف كيفية كتابة أسئلة . واجلانب االنفعايل واجلانب النفسي احلركي

 .االختبار مناسبة بصدق احملتوى
 معيار صدق احملتوى  - ب

املراد مبعيار صدق احملتوى يف هذا البحث هو نتيجة حتكيم صدق احملتوى الذي 
  . يف املدرسة نيعليه املدرس قيسي

  :٨مما يلي عبارة االستبانة عن صدق احملتوى

                                                
6 M. Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung: IKIP 

Bandung. 1996, hal. 92 
7 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2012, hal 248 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No.2 

Tahun 2008 tentang SKL mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di tingkat 
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jakarta: 
Kemenag, 2008  
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الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة االستماع باملنهج - ١
تشخيص صوت احلروف اهلجائية والعبارات وهي    (KTSP)التعليمية 
يف سياق الكالم حتت املوضوع ) اجلملة –العبارة  –الكلمة (العربية 

 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(
الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة االستماع باملنهج - ٢

ياق الكالم حتت إجياد املعلومات  يف سوهي     (KTSP)التعليمية 
 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(املوضوع 

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة االستماع باملنهج - ٣
يجيب الطلبة الفقرات املسموعةَ يف سياق وهي   (KTSP)التعليمية 

يات، البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوا(الكالم حتت املوضوع 
 )املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج - ٤
يتكلّم الطلبة يف احلوار البسيط حتت املوضوع وهي   (KTSP)التعليمية 

 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(
الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج - ٥

يتكلّم الطلبة يف إعطاء املعلومات حتت وهي     (KTSP)التعليمية 
 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(املوضوع 

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج - ٦
يلفظ الطلبة اللغة العربية يف الكلمة والعبارة وهي     (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، (املقروءة حتت املوضوع واجلملة يف النصوص 
 )املرافق العامة، اهلوايات، املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج - ٧
إجياد الكلمة والعبارة واجلملة يف النصوص وهي   (KTSP)التعليمية 
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اهلوايات، البيانات الشخصية، املرافق العامة، (املقروءة حتت املوضوع 
 )املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج - ٨
إجياد معىن الكلمة والعبارة واجلملة يف وهي   (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (النصوص املقروءة حتت املوضوع 
 )اهلوايات، املهن

ي على مستوى الوحدة الدراس تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج - ٩
يكتب الطلبةُ الكلمة والعبارة واجلملة يف وهي   (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (النصوص املكتوبة حتت املوضوع 
 )اهلوايات، املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج -١٠
املعلومات املوجودة يف الكلمة  يكتب الطلبةُوهي     (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (والعبارة واجلملة حتت املوضوع 
 )اهلوايات، املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  املفردات املوجودة لـم توجد يف املنهج -١١
البيانات الشخصية، املرافق العامة، (حتت املوضوع   (KTSP)التعليمية 

 )اهلوايات، املهن
الدراسي على مستوى الوحدة  لقواعد املوجودة لـم توجد يف املنهجا -١٢

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (حتت املوضوع   (KTSP)التعليمية 
 )اهلوايات، املهن
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  رغبة و نتيجة الطلبة يف التعلّمحول املنهج الدراسي و :   ثالثاملبحث ال
  املنهج الدراسي -أ

إن املنهج هو خطة العمل و هو جيري يف امليدان املدرسي يشمل  ٩قال إبراهيم
املنهج الدراسي هو نوع . أنواع اخلربات والدراسات اليت تواصلها املدرسة إىل التالميذ

أن املنهج الدراسي  هو   ١٠وقال طعيمة. من التشريع يقصد به تنظيم العملية التعليمية
  .ن لتحقيق أهدافهمخطة لطريق واضح ينبغي أن يسلكه التربويو

أن املنهج الدراسي يشمل مجيع اخلربات التعليمية يف املدرسة،   ١١وزاد أنشار
وقال هيلدا تابا يف . وهو يتكون من املنهج و التخطيط و املواد واخلربات التعليمية

) ٢(االهداف، ) ١: (طعيمة أن املنهج الدراسي يشتمل على أربعة أشياء وهي
وقد . وهذا املكونات أوجهت التأثر بعضها بعض. التقومي) ٤( الطريقة،) ٣(احملتوى، 

  :بين هيلدا تابا هذه األربعة فيما يلي
  

      األهداف    

  الطريقة
      

        احملتوى
      التقومي    

  

                                                
االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية اآلخرين لغري الناطقني محادة إبراهيم،  ٩ 

 ٣٥.، ص١٩٨٧دار الفكر، : القاهرةا، 
جامعة أم القرى : مكةاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، رشدس أمحد طعيمة،  ١٠

 ١٢٢.، ص١٩٨٧معهد اللغة العربية، 
11 Ahmad Ansori Isa. Pembudayaan Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

“Nurul Haromain” (PPNH) Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 
Telaah Penumbuhan Biah ‘Arabiyah (Lingkungan Kearaban). Malang: IKIP. 
Skripsi tidak diterbitkan. 
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فاألهداف عندما تتحد تكن . والعالقة بني هذه املكونات واضحة
وبعد أن تأخذ العملية . املناسبة لتدريسهأسساالختيار احملتوى و حتديد الطريقة 

  .التعليمية طريقتها تأيت إىل التقومي
من املعلومات السابقة، استنبطت الباحثة أن املنهج الدراسي هو مجيع ما يتعلق 

 .بالتعليم ابتداء من ختطيطه وكل ما جرى يف إجراء التعليم وما بعده من التقومي
   

  رغبة الطلبة -ب
تكون الرغبة أسسا مهما لترقية . اإلنسان إىل شيء معني الرغبة هي ميول  

دون الرغبة سيكون الطلبة كساىل وليس لديهم . حصول تعلّم الطلبة على دراستهم
لذالك، البد على الوالدين واملدرسني أن يشجعوا أوالدهم لترقية . إرادة لطلب العلم

  .رغبتهم يف طلب العلم
سوأ كان يف تعلّم اللغة العربية . غريهاالتعلم بالرغبة أحسن من التعلم ب

إذا كان الطلبة " . سرنكاي تيغا"و " طه فوترا" طبعباستخدام كتاب اللغة العربية من 
يدرسون قواعد اللغة العربية بالكتاب املذكور بالرغبة القوية ير جى منهم أن ينالوا 

ستحيل أن ينالوا وبالعكس، إذا نقص الطلبة الرغبةَ فمن امل. حصول الدراسة اجليد
  . حصول الدراسة اجليد

: هناك خطوات لتنمية رغبة التعلم وهي  ١٢رأى سودارمانطو و سري أوتاري  
يستخدم املدرس االلعاب ) ٢(يتجه املدرس الطلبة إىل هدف الدراسة لكل املادة، ) ١(

) ٤( يأمر املدرس الطلبة بتقدمي خطوات الدراسة ويعملون ا،) ٣(اجتنابا عن امللل، 
يأمر املدرس الطلبة بأن يشعروا بالفرح بعد ) ٥(يقّدم املدرس اهداف الدراسة، 

يدرب املدرس ) ٧(يسجع املدرس الطلبة بأن يتفائلوا على النجاح، ) ٦(الدراسة، 
يأمر املدرس أن يبذل الطلبة جهدهم إىل ) ٨(الطلبة على حرية الفكرة يف الدراسة، 

يشترك ) ١٠(درس مجيع مشكالت التعليم والتعلم ، خيفّف امل) ٩(التعلم يوميا، 
                                                

12 Sudarmanto dan Sri Utami. Metodologi Pengajaran Bahasa. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal 4 
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يبحث الطلبة وسائل الدراسة أو ) ١١(الطلبة يف الندوات أو احملاضرات العامة، 
  التسهيالت لتنمية التربية الفرحية

قد تكون رغبة الطلبة تأَ ثَّر بعناصر التربية مثل الوسائل املعينات، طريقة   
وكذالك قد يكون كتاب مقرر . مقرر وغريهاالتدريس، أساليب التدريس، كتاب 

) كتاب مقرر(احدى العناصر املُأَثر لتنمية رغبة الطلبة لتعلّم اللغة العربية، وهذا 
  . مبحوث هلذا البحث

من املعلومات السابقة، استنبطت الباحثة بأن رغبة الطلبة هي ميول الطلبة إىل   
  .ر ألم يشعرون بالفرحشيء معني حىت يفكّروا فيه دون إكراه أو إجبا

 
  نتيجة الطلبة يف التعلّم - ج

يف التعلّم، هناك هدف التعلّم وهو . يعمل كل اإلنسان للحصول على شيء  
ذا،  ٠"حصول التعلّم"العلوم واملعارف جيدا، وهذه امللكة تعرف ب يفالطلبة  رغبة

  .بعد الدراسة) العلوم و املعارف(يقاَلُ بأن حصول التعلّم هو ملكة الطلبة على شيء 
قال بلوم  أن هناك ثالثة جوانب يف نتيجة الطلبة يف التعلّم وهي اجلانب  

  ١٣. احلركيالنفسي  اجلانب املعريف، اجلانب االنفعايل،
  اجلانب املعريف -١ 

العلم، والفهم، : يتكون اجلانب املعريف على حصول التعلّم الست وهي
يشتمل العلم على كفاءة الطلبة على مذاكرة . والتطبيق، والتحليل، واإلصناع، والتقييم

قد يكون هذا العلم يتعلق بالواقع، . العلوم املكتوم يف صدرورهم بعد الدراسة
يرجى أن حيصلوا  يف التعليم والتعلم. القاعدة، واملبدأ، والنظري، والطريقةواحلدوث، و

  .يف عقوهلم  الطلبة على  العلوم و املعلومات

                                                
13   Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994, hal 
33 
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ذه العلوم، . يشمل الفهم على كفاءة الطلبة لالمتصاص العلوم السابقة
اجلديد  وأما التطبيق، فيجرب الطلبة على السياق. سيتدرب الطلبة إىل األمثلة األخرى

والتحليل، يستطيع الطلبة أن يلخصوا باجلدول على العلوم اليت . يف احلياة اليومية
  . يدرسوا من قبل

يكون اإلصناع ميول الطلبة إىل العناصر مثّ خيلط الطلبة العلوم األخرى حىت 
فالواجب على الطلبة أن يفهموا النظري جيدا، . تكن العلوم املدروسة واضحةً

بالتقييم، يرجى أن يأخذوا الطلبة . لقاعدة حىت جيد الطلبة الفهم اجلديدوالطريقة، وا
  .الفتاوى حتت القيمة، واهلدف، والطريقة، و فعالية استخدمها

   اجلانب االنفعايل -٢
وتعيني السلوك، ، يتضمن اجلانب االنفعايل على القبول، واالشتراك، والتقييم  

يشمل القبول على شعور الطلبة على شيء معني . والتنظيم، و تصميم شكل احلياة
االشتراك، يرضى الطلبة على . واالهتمام به مثال كفاءة الطلبة لقبول اختالف اآلراء

  . االهتمام و االشتراك على األنشطة مثال طاعة الطلبة على نظام الندوة
لوك وأما التقييم و تعيني السلوك يتكون من قبول الطلبة و التعظيم وتعيني الس  

التنظيم، يستطيع . على مزايا لطالب اآلخر، فعلى سبيل املثال قبول أرآء الطلبة اآلخر
الطلبة أن ميلك النظام ملقياس القيمة املناسبة مثال وضع األمانة على مسؤولية 

هلْذا يستطيع الطلبة أن يعينوا إحدى الصفات .فع ،واآلخر هو تصميم شكل احلياة
 احلياة اليومية مثال أَخذُ صفة الصرب على التعجل، وأخذ صفة اجليدة املأخوذة يف

  .التواضع على الكرب وهلم جرا
  
  النفسي احلركي اجلانب -٣

و ، اإلدراك احلسي: يتضمن اجلانب النفسي احلركي على سبعة سلك وهي  
و ، كةواحلركة املوجهة، و احلركة العادية، واحلركة الكلية، و تناسب احلر، اإلعداد
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اإلدراك احلسي، يستطيع الطلبة أن يصفوا األحوال اخلاصة و يعرفوا . االبتكار
  .االختالف فيها مثال فرق بني النعمة و النقمة يف لفظ اللغة العربية

اإلعداد، يستطيع الطلبة أن يعدوا نفوسهم يف أنشطة، مثال تعلّم الطلبة إلعداد   
ثّل الطلبة على حركة املدرس مثال كيفية كتابة احلركة املوجهة، مي. االمتحان النهائي

احلركة العادية، كفاءة الطلبة أن يعمل شيء دون مثال، مثال اختار . اخلط النسخ
  .الطلبة األجوبة الصحيحة يف التمرينات

احلركة الكلية، كفاءة الطلبة على حركة يف مجيع التدريج مثال يستطيع الطلبة   
تناسب احلركة، مثال يستطيع .  مفيدة يف الفقرات العربيةأن ان خيلعوا و يكونوا مجال

واآلخر هو اإلبتكار، . الطلبة أن يصفوا نفسهم بصفة السارق يف إحدى املسرحيات
ذا يستطيع الطلبة أن جيدوا شيئا جديدا يف أثناء الدراسة مثال إجياد طريقة تدريس 

  .مهارة الكالم لغري الناطقني ا
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  التعريف بكتابـي تعليم  اللغة العربية : املبحث الرابع 
 "طه فوترى"طبع   - أ

هداية كتاب تعليم اللغة العربية للفصل . د.ألّف بروفيسور الدكتور احلاج هـ
هي طبع طه  طبعوكانت ال. العاشر حىت الثاين عشر يف املدرسة الثانوية االسالمية

باملنهج التعليمي الذي أقرئته وزارة  اتبع الكتاب. جاوى الوسطى –فوترى سيمارنج 
.  ٢٠٠٨طُبِع الكتاب يف أول مرة يف نوفمرب . ٢٠٠٨سنة  ٢الشؤون الدينية يف رقم 
  ٣- ٥١- ٨٣٦٨-٦٠٢-٩٧٨وعدد ردمرك . صفحة ١٢٧وكان عدد الصفحات 

يتكون الكتاب من الصفحة الرئيسية، ورسالة إذن من املكتبة الدولية،   
مقدمة وتعريف بالكتاب، وأمثلة املؤثرات التعليمية، و الدروس وحمتويات الكتاب، و 

توجد يف الصفحة الرئيسية صورة السفينة، و نص  .اإلعدادية، و الدروس املتسلسلة
مناسبة بالنظام التعليمي وزارة الشؤون (، واسم املؤلف، ونص )تعليم اللغة العربية(

، ونص )ريبات مهارة االستماعكامال بالتد(، و نص )٢٠٠٨سنة  ٢الدينية رفم 
 طه فوترى سيمارنج طبع(املدرسة الثانوية االسالمية، ونص(  ونص ،)١.(  

-٩٧٨يوجد يف رسالة إذن من املكتبة الدولية اسم املؤلف، ورقم ردمرك 
صفحة، والنظام مجهورية  ١٢٧، وعدد الصفحات هي ٣-٥١-٨٣٦٨-٦٠٢

الكتاب، و اسم املصمم، واسم  عن خمالفة نسخ ٢٠٠٢سنة  ١٩إندونيسيا رقم 
) ٠٢٤)سيمارنج رقم اهلاتف  ١٦وهي يف شارع مانكانج ك م  طبع، وعنوان الطبعال

، وهذا الكتاب حقوق حمفوظة على نظام اجلمهورية، وطبع يف أول مرة ٨٦٦١١٨٥
  .٢٠٠٨يف موفمرب 

أما يف حمتويات الكتاب فتتكون من أربعة دروس، وهي الدرس األول 
، والدرس الرابع )اهلواية(، والدرس الثالث )احلياة العائلية(والدرس الثاين  ،)التعارف(
ولكلّ الدرس تدريبات متنوعات يف . ولكلّ الدرس وحدتان و التركيب). املهنة(

ويف كل درسني، هناك مترينات عامة و . مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة
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ويف آخر من هذا الكتاب قائمة . ادروس إضافية حيث يستفيد الطالب يف فهم
  .املفردات والكتب واملراجع

يوجد يف مقدمة وتعريف بالكتاب كليمة املؤلف عن الكتاب وزاد به أهداف  
تعليم  اللغة العربية يف املدرسة الثانية اإلسالمية، و طريقة استخدام الكتاب، 

لكتاب، و التقييم ومستخلص الكتاب، وطريقة تعليم اللغة العربية على أساس هذا ا
إذا أراد القراء أن يقرؤوا كامال . مما يلي الصفحة الرئيسية لذلك الكتاب. املستخدم

  .فعليهم أن يفتحوا امللحق الثاين يف هذا البحث العلمي
 "سرنكايتيغا "طبع   - ب

ألّف منن العزيز وأصوين يونان كتاب تعليم اللغة العربية للفصل العاشر حىت 
  –هي طبع تيغا سرنكاي  طبعوكانت ال. سة الثانوية االسالميةالثاين عشر يف املدر

اتبع الكتاب باملنهج التعليمي الذي أقرئته وزارة الشؤون . جاوى الوسطى -صولو 
وكان .  ٢٠٠٩طُبِع الكتاب يف أول مرة يف نوفمرب . ٢٠٠٨سنة  ٢الدينية يف رقم 
  ٦-٢٨٠- ٠١٨-٩٧٩- ٩٧٨وعدد ردمرك . صفحة ٩٨عدد الصفحات 

يتكون الكتاب من الصفحة الرئيسية، ورسالة إذن من املكتبة الدولية،   
وحمتويات الكتاب، و مقدمة وتعريف بالكتاب، وأمثلة املؤثرات التعليمية، و الدروس 

توجد يف الصفحة الرئيسية صورة السفينة، و نص . اإلعدادية، و الدروس املتسلسلة
مناسبة بالنظام التعليمي وزارة الشؤون (، ونص ، واسم املؤلف)١ماهر باللغة العربية (

تيغا  طبع(، ونص املدرسة الثانوية االسالمية، ونص )٢٠٠٨سنة  ٢الدينية رفم 
  ).سرنكاي صولو

-٩٧٨يوجد يف رسالة إذن من املكتبة الدولية اسم املؤلف، ورقم ردمرك 
صفحة، والنظام مجهورية  ٩٨، وعدد الصفحات هي ٦-٢٨٠-٠١٨-٩٧٩
عن خمالفة نسخ الكتاب، و اسم املصمم، واسم  ٢٠٠٢سنة  ١٩نيسيا رقم إندو

صولو رقم اهلاتف  ٢٣وهي يف شارع دكتور سوفومو رقم  طبع، وعنوان الطبعال
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، وهذا الكتاب حقوق حمفوظة على نظام اجلمهورية، وطبع يف ٧١٤٣٤٤) ٠٢٧١)
  ٢٠٠٩أول مرة يف يناير 

عة دروس، وهي الدرس األول أما يف حمتويات الكتاب فتتكون من أرب
، والدرس الرابع )اهلواية(، والدرس الثالث )احلياة العائلية(، والدرس الثاين )التعارف(
يف كل الدرس، هناك مترينات عامة و دروس إضافية حيث يستفيد الطالب ). املهنة(

  .ويف آخر من هذا الكتاب قائمة املفردات والكتب واملراجع. يف فهما
يوجد يف مقدمة وتعريف بالكتاب كليمة املؤلف عن الكتاب وزاد به أهداف  

تعليم  اللغة العربية يف املدرسة الثانية اإلسالمية، و طريقة استخدام الكتاب، 
ومستخلص الكتاب، وطريقة تعليم اللغة العربية على أساس هذا الكتاب، و التقييم 

إذا أراد القراء أن يقرؤوا كامال . لكتابمما يلي الصفحة الرئيسية لذلك ا. املستخدم
  .فعليهم أن يفتحوا امللحق الثاين يف هذا البحث العلمي
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  املدرسة نبذة تارخيية عن:  املبحث اخلامس
 عن مدرسة هداية املبتدئني العالية ماالنج وتأسيس نبذة تارخيية  - أ

. السلفية يف هذه املدينةماالنج أحد املعاهد االسالمية " هداية املبتدئني"معهد 
ومقره اليوم يف شارع كياهي يوسف رقم . وهو معهد خاص للطالب والطالبات

أسس املغفورله كياهي أكوس سامل . ماالنج –لو ووكواروا  –تاسيكمادوا  ١٤٧
حينذاك، كان طالب املعهد ستة أنفار . ١٩٧٢حمفوظ يوسف هذا املعهد سنة 

اُسست  ١٩٨٩حمفوظ يوسف وجهده، يف السنة صرب كياهي بعون اهللا و  .فحسب
املدرسة املتوسطة  ،املؤسسة التربوية االسالمية حتتها املدرسة االبتدائية االسالمية

  .املدرسة الثانوية االسالمية ،االسالمية
املدرسة الثانوية ويف نفس السنة أُسست تلك املدارس اإلسالمية، منها 

 درسةامل ههدف تأسيس هذ .هداية املبتدئني العالية ماالنج درسةأو املسمى مباالسالمية 
. هو ملساعدة اتمع الضعفاء للحصول على التربية املناسبة بالزمن بالتكاليف الرخيصة

 كذلكو. التوازن بني ثقافة اإلسالمية القدمية و العلوم اجلديدة يه درسةامل هرسالة هذ
ليومية حتت دستور أهل السنة واجلماعة كى لتنمية القيم االسالمية يف حياة الطلبة ا

ن ذيأن يكونوا من املسلمني ال درسةامل هو يرجى متخرجوا هذ. تكونوا رمحةً للعاملني
  .والنجاح يف الدارين يتخلقون باألخالق الكرمية

مما . حصلت الباحثة من الوثائق بيانات عن أمساء املدرسني  وأحوال الطالب
  يلي جدول أمساء املدرسني

  املدرس واملدرسة  الوظيفة  االسم  رقم
  ١٠اللغة العربية فصل   رئيس املدرسة  سيف العارفني  - ١
  الفيزياء  ١نائب الرئيس   طيطني بودي  - ٢
  العقيدة  ٢نائب الرئيس   حممد شريوزي  - ٣
  الرياضة ٣نائب الرئيس   هاريانطو  - ٤
  قراءة الكتب املعلّم  كياهي عبد احلميد  - ٥
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  اللغة االجنليزية  املعلّم  هاريونوسوكينج   - ٦
  علم االقتصاد املعلّمة  سونارمي  - ٧
 القرآن احلديث و الفقه املعلّمة  نور ليلى  - ٨
  علم القانون املعلّمة  امسياطي  - ٩

  اجلغرافيا و التاريخ املعلّمة  كورنيانينسيه  -١٠
  الكيمياء  املعلّمة  وجيي ليستاري  -١١
  العلوم والتكنولوجيا املعلّم  أكوس ستياوان  -١٢
  علم الرياضيات  املعلّم  ألف نور بيت  -١٣
  اللغة اإلندونيسية  املعلّمة  أرضية   -١٤
  ١٢و  ١١اللغة العربية فصل   املعلّم  سالم  -١٥

  مما يلي جدول أحوال الطالب
  الفصل الثاين عشر  الفصل احلادي عشر  الفصل العاشر

  اإلناث  الذكر  اإلناث  الذكر  اإلناث  الذكر
١٨  ١٥  ١٦  ١٤  ١٥  ١٢  

٣٣  ٣٠  ٢٧  
  ٩٠  جمموع عدد الطالب

  
  عن مدرسة ثنائية اللغة العالية باتونبذة تارخيية   - ب

  تأسيس هذه املدرسة - ١
مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو هي إحدى املدارس اإلسالمية املوجودة يف مدينة   

. باتو –جونرجيو  –تقع هذه املدرسة يف شارع فريونويودو . باتو جاوا الشرقية
وأقيمت هذه املدرسة حتقيقا . حتت رئاسة وزارة الشؤون الدينية ٢٠١٠أسست سنة 

  . اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية واإلجنيلزيةلالهتمام بالتربية اإلسالمية وتربية 
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وكان هدف تأسيس هذه املدرسة هو حتقيق الشباب املسلمني لديهم الفكر   
من عالمة جناح . الذكي، واالستطاعة يف كلّ جمال، والعلوم الكثرية، واألخالق الكرمية

ي املدرسة معيار ترقّ -٢تربي املدرسة تربية حسنة اتقانا وذكيا،  -١هذا اهلدف هو 
حتقّق املنهج التعليمي الوطين بإمكان أقصى درجات،  -٣م املفرحة، التربية بعملية التعلّ

جتعل املدرسة  - ٤وهذا بإعطاء التربية احلسنة واألخالق الكرمية واللغات األجنبية، 
قق حت -٤اللغة العربية واإلجنيلزية لغة يومية حىت يتكلّم مجيع املدرسني والطلبة ا، 

ومشهورة يف  املدرسة تكنولوجيا احلديث حىت تكون املدرسة مدرسة مرحية وجذابة
 ٦٦وعدد الطالب  )٢٠١٠(  شخصا يف أول مرة ١٥كان عدد املدرسني .إندونيسيا

  .طالبٍ ١٧٥شخصا و  ٢٦عدد املدرسني  )٢٠١٤( واآلن. طالبٍ
  تدريس اللغة العربية يف الفصل العاشر -٢ 
العربية يف الفصل العاشر جيرى على حسب املنهج املتبع  كان تدريس اللغة  

الذي قررته وزارة الشؤون الدينية مع إضافة خاصة يف تدريس اللغة العربية من هذه 
  .املدرسة
وكان املنهج املتبع يف هذه املدرسة هو املنهج على مستوى الوحدة التعليمية   
(KTSP)  يف هذه املدرسة وفقا هلذا املنهج فأهداف تدريس اللغة العربية للفصل العاشر

  :الدراسي الذي أخرجه وزارة الشئون الدينية وهي ما يلي
تنمية قدرة الطلبة على االتصال باللغة العربية شفاهة وكتابة، اليت تشمل  -

املهارات األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 
 ومهارة الكتابة

أمهية اللغة العربية اليت هي أداة للتعلّم، وخاصة تنمية وعي الطلبة على  -
 لتعلّم مصادر تعاليم اإلسالم

تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقة بني اللغة والثقافة وتوسيع  -
وبذلك تزداد معرفتهم بالثقافات املختلفة، وأن يكون هلم دور يف . خربام
 .تطورها
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 للغة العالية ماالنجملدرسة ثنائية ا  أحوال املدرسني - ج
حصلت الباحثة من الوثائق امليدانية بيانات عن أمساء املدرسني  وأحوال 

  مما يلي جدول أمساء املدرسني. الطالب
  املدرس واملدرسة  الوظيفة  االسم  رقم

علم الرياضيات فصل   رئيس املدرسة  فرهادي   - ١
١٢  

  مساعد رئيس املدرسة   مهاجر  - ٢
  يف اال الطاليب

  علم الرياضة 

  مساعد رئيس املدرسة   صاحلة عتيق   - ٣
  يف اال اللغوي

  ١٠اللغة العربية فصل 

  مساعد رئيس املدرسة   بريليان فهليفي  - ٤
  يف اال التعليمي

 ١١علم االقتصاد فصل 
  ١٢و 

  علم النفس مسؤول يف علم النفس  طري سوليس  - ٥
الرياضيات فصل علم   مسؤول يف إدارة املكتبة  سيت رقية  - ٦

١١  
  عقيدة األخالق  مسؤول يف إدارة املدرسني  زرعة النعمة  - ٧
فرمان   - ٨

  فرلندوجان
 اللغة اإلجنيلزية املعلّم

  علم جغرافيا املعلّم  بامببانج  - ٩
  علم التاريخ املعلّم  حمصون مرزوقي  -١٠
  علم االجتماع  املعلّمة  عنا رمحوايت  -١١
  والثقافة الفنون املعلّمة  دوي جهيا  -١٢
  ١١اللغة العربية فصل   مسؤول يف املعنمل اللغوي  بتربش فرياندكا  -١٣
  ١٢اللغة العربية فصل   مساعد يف تعليم القرآن  مشس املعارف   -١٤
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  ١٠اللغة اإلجنليزية فصل   مساعد يف اال اللغوي  سوفيانشة  -١٥
 ١١فصل اللغة اإلجنليزية  مساعد يف اال اللغوي  مقبول هداية  -١٦

 ١٢اللغة اإلجنليزية فصل  مساعد يف اال اللغوي  سوفربطي  -١٧

  القرآن واحلديث  املعلّمة  عناية الرشيدة  -١٨
  ١١و  ١٠الفيزياء فصل  املعلّمة  نانينج موالدنا  -١٩
  اللغة اإلندونيسية املعلّمة  مودة مهاجرة  -٢٠
  الكيمياء املعلّمة  أم ليلية  -٢١
  ١٣علم االقتصاد فصل   املعلّمة  خليفي   -٢٢
  ١٠علم احلاسوب فصل  املعلّمة  إين وجيايانيت  -٢٣
 ١١علم احلاسوب فصل   املعلّم  فخرا دكا  -٢٤

 ١٢علم احلاسوب فصل   املعلّم  مصور  -٢٥

  علم الفقه  املعلّم   شريف العامل  -٢٦
   

  مما يلي جدول أحوال الطالب
  الثاين عشر الفصل  الفصل احلادي عشر  الفصل العاشر

  اإلناث  الذكر  اإلناث  الذكر  اإلناث  الذكر
٣٦  ٢٣  ٣٨  ٢٠  ٣٤  ٢٤  

٥٩  ٥٨  ٥٨  
  ١٧٥  جمموع عدد الطالب
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 ثالثال الفصل

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض
  

  عرض البيانات: املبحث األول 
باملنهج " سرنكايتيغا "و " طه فوترى" اللغة العربية طبعتعليم  يـَكتاب ةناسبم -أ

  التعليمي
ثانوية قبل بداية البحث، قامت الباحثة بالدراسة املبدائية يف املدارس ال  

. ماالنج لثانوية اإلسالميةاو مدرسة ثنائية اللغة مدرسة هداية املبتدئني  اإلسالمية، منها
بعدما أن عرفت الباحثة املشكالت التعليمية فاختارت الباحثة مدرسة هداية املبتدئني 

طه "اليت درست اللغة العربية من طبع  الثانوية اإلسالميةالعالية ماالنج كاملدرسة 
باتو كاملدرسة اليت درست اللغة العربية  الثانوية اإلسالميةمدرسة ثنائية اللغة و" فوترى

  . "سرنكايتيغا " ن طبعم
" تيغا سرنكاي"و " طه فوترى" تعليم اللغة العربية طبعوملعرفة مناسبة كتابـي 

  :قامت الباحثة بكتابة استبانة حتكيم صدق احملتوى ما يلي باملنهج التعليمي
  "طه فوترى"طبع  -١

  املراد  البيان  الكفاءة الرئيسية  الرقم
  غري موجود  موجود

ملهارة االستماع تناسب مواد   ١.١  ١
الدراسي على مستوى  باملنهج

تشخيص وهي الوحدة التعليمية 
صوت احلروف اهلجائية 

 –الكلمة (والعبارات العربية 
يف سياق ) اجلملة –العبارة 

موجود يف صفحة     √
٥-٤  

٣٧ 



٣٨ 
 

الكالم حتت املوضوع 
  )التعارف(

تناسب مواد ملهارة االستماع   ١.٢  ٢
الدراسي على مستوى  باملنهج

إجياد وهي  الوحدة التعليمية
املعلومات  يف سياق الكالم 

  )التعارف(حتت املوضوع 

موجود يف صفحة    √
٧-٦  

تناسب مواد ملهارة االستماع   ٢.١  ٣
الدراسي على مستوى  باملنهج

يجيب وهي  الوحدة التعليمية
الطلبة الفقرات املسموعةَ يف 
سياق الكالم حتت املوضوع 

  )التعارف(

موجود يف صفحة    √
٤-١  

 تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج  ٢.٢  ٤
الدراسي على مستوى الوحدة 

يتكلّم الطلبة يف هي و التعليمية 
احلوار البسيط حتت املوضوع 

  )التعارف(

موجود يف صفحة    √
٦-٥  

 تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج  ٣.١  ٥
الدراسي على مستوى الوحدة 

يتكلّم الطلبة يف وهي   التعليمية
إعطاء املعلومات حتت املوضوع 

  )التعارف(

√   

موجود يف صفحة 
٩  
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 تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج  ٣.٢  ٦
الدراسي على مستوى الوحدة 

يلفظ الطلبة اللغة وهي  التعليمية
العربية يف الكلمة والعبارة 
واجلملة يف النصوص املقروءة 

  )التعارف(حتت املوضوع 

موجود يف صفحة    √
١٠  

 تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج  ٣.٣  ٧
الدراسي على مستوى الوحدة 

إجياد الكلمة وهي  التعليمية
والعبارة واجلملة يف النصوص 
املقروءة حتت املوضوع 

  )التعارف(

هذه املواد غري مناسب   √  
  باملنهج التعليمي

 تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج  ٤.١  ٨
الدراسي على مستوى الوحدة 

إجياد معىن الكلمة وهي   التعليمية
والعبارة واجلملة يف النصوص 
املقروءة حتت املوضوع 

  )التعارف(

موجود يف صفحة    √
١١ 

 الكتابة باملنهجتناسب مواد ملهارة   ٤.٢  ٩
الدراسي على مستوى الوحدة 

يكتب الطلبةُ هي  التعليمية 
الكلمة والعبارة واجلملة يف 
النصوص املكتوبة حتت املوضوع 

موجود يف صفحة    √
١١ 
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  )التعارف(

 تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج  ٥.١  ١٠
الدراسي على مستوى الوحدة 

)  التعارف(مادة وهي  التعليمية
النكرة (باستخدام قواعد 

  )واملعرفة

موجود يف صفحة    √
٨-٧ 

طه "من البيانات السابقة، استنتجت الباحثة بأن كتاب تعليم اللغة العربية طبع 
الدراسي على مستوى  باملنهجله صدق بصدق احملتوى، ألن من عشرة عناصر " فوترى

  . ٩٠بالنتيجة   إال واحد الذي ال يناسب باملنهج الوحدة التعليمية
  
  "تيغا سرنكاي"طبع  -٢

  املراد  البيان  الكفاءة الرئيسية  الرقم
  غري موجود  موجود

تناسب مواد ملهارة االستماع   ١.١  ١
الدراسي على مستوى  باملنهج

تشخيص وهي الوحدة التعليمية 
صوت احلروف اهلجائية 

 –الكلمة (والعبارات العربية 
يف سياق ) اجلملة –العبارة 

الكالم حتت املوضوع 
  )التعارف(

هذه املواد غري مناسب   √  
  باملنهج التعليمي

تناسب مواد ملهارة االستماع   ١.٢  ٢
موجود يف صفحة    √الدراسي على مستوى  باملنهج

٣  
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إجياد وهي  الوحدة التعليمية
املعلومات  يف سياق الكالم 

  )التعارف(حتت املوضوع 

مواد ملهارة االستماع تناسب   ٢.١  ٣
الدراسي على مستوى  باملنهج

يجيب وهي  الوحدة التعليمية
الطلبة الفقرات املسموعةَ يف 
سياق الكالم حتت املوضوع 

  )التعارف(

هذه املواد غري مناسب   √ 
  باملنهج التعليمي

 تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج  ٢.٢  ٤
الدراسي على مستوى الوحدة 

يتكلّم الطلبة يف هي و التعليمية 
احلوار البسيط حتت املوضوع 

  )التعارف(

موجود يف صفحة    √
٥  

 تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج  ٣.١  ٥
الدراسي على مستوى الوحدة 

يتكلّم الطلبة يف وهي   التعليمية
إعطاء املعلومات حتت املوضوع 

  )التعارف(

 √  

  
  

هذه املواد غري مناسب 
  باملنهج التعليمي

  
  
  

 تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج  ٣.٢  ٦
الدراسي على مستوى الوحدة 

يلفظ الطلبة اللغة وهي  التعليمية
العربية يف الكلمة والعبارة 

√   

  
  

موجود يف صفحة 
١٦  
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واجلملة يف النصوص املقروءة 
  )التعارف(حتت املوضوع 

  
  
  

 تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج  ٣.٣  ٧
الدراسي على مستوى الوحدة 

إجياد الكلمة وهي  التعليمية
والعبارة واجلملة يف النصوص 
املقروءة حتت املوضوع 

  )التعارف(

موجود يف صفحة     √
١٧  

 تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج  ٤.١  ٨
الدراسي على مستوى الوحدة 

إجياد معىن الكلمة وهي   التعليمية
والعبارة واجلملة يف النصوص 
املقروءة حتت املوضوع 

  )التعارف(

 √  
هذه املواد غري مناسب 

  باملنهج التعليمي
 

 تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج  ٤.٢  ٩
الدراسي على مستوى الوحدة 

يكتب الطلبةُ هي  التعليمية 
الكلمة والعبارة واجلملة يف 

حتت املوضوع النصوص املكتوبة 
  )التعارف(

موجود يف صفحة    √
٢٠-١٩ 

 تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج  ٥.١  ١٠
الدراسي على مستوى الوحدة 

  )التعارف(مادة وهي  التعليمية
موجود يف صفحة    √

١٢ 
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النكرة (باستخدام قواعد 
  )واملعرفة

تيغا "من البيانات السابقة، استنتجت الباحثة بأن كتاب تعليم اللغة العربية طبع 
 باملنهجله ليس له ضعيف الصدق بصدق احملتوى، ألن من عشرة عناصر " سرنكاي

بالنتيجة  إال ثالث الذي ال يناسب باملنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية
٧٠ .  

  
         " طه فوترى" اللغة العربية طبعي ـالذين يدرسون كتاب طالبال دوافع -ب

  "سرنكايتيغا "و 
قبل بداية البحث، قامت الباحثة بالدراسة املبدائية يف املدارس العالية مبدينة باتو   

بعدما أن عرفت الباحثة املشكالت التعليمية . مدرسة هداية املبتدئني العالية ماالنج
رسة هداية املبتدئني العالية ماالنج كاملدرسة اليت درست اللغة فاختارت الباحثة مد

مدرسة ثنائية اللغة العالية باتو كاملدرسة اليت درست و" طه فوترى"العربية من طبع 
  . "سرنكايتيغا " اللغة العربية من طبع

هداية مما يلي عبارة االستبانة هلذا البحث لطلبة الفصل العاشر يف مدرسة 
  :الثانوية اإلسالمية املبتدئني
 "طه فوترى"أنا أحب اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ١
طه "أتعلّم اللغة العربية باحلماسة باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٢

 "فوترى
أنا أستطيع أن أتعلّم اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٣

 "طه فوترى"
أنا أتعجب أن أتعلّم اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٤

 "طه فوترى"
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أنا أحصل على املواد الكثرية عن اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة  - ٥
 "طه فوترى"العربية طبع 

 "طه فوترى"أنا أعمل التدريبات املوجودة يف كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٦
  مستمرا

توجد الصور التعليمية اجلذابة والفعالة باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية  - ٧
 "طه فوترى"طبع 

تكون املواد التعليمية جذابةً و فعالةً باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٨
 "طه فوترى"

 تكون املفردات سهولة للطلبة  - ٩
مناسب بدرجة عقول  "طه فوترى"تكون كتاب تعليم اللغة العربية طبع  -١٠

 .الطالب

  :يف مدرسة هداية املبتدئنيوهذه هي نتيجة استبانة الطلبة 
  املقياس  اموع    االسم  الرقم

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  نقص الرغبة  ٢٥  ٣  ٣  ٣  ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  أمحد رفيع الدين  - ١

  له الرغبة  ٣٤  ٣  ٤  ٣  ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥  أمحد نور عزيز  - ٢

  نقص الرغبة  ٢٨  ٣  ٣  ٣  ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤  واوانأنديكا   - ٣

ديسي طري نوفيتا   - ٤
  ساري

٣٣  ٤  ٤  ٣  ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٥  
  له الرغبة

  نقص الرغبة  ٢٦  ٣  ٣  ٣  ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  ايدي صطريسنوا  - ٥

  له الرغبة  ٤٠  ٥  ٤  ٤  ٤ ٣ ٤ ٥ ٥ ٤ ٤  فارا فريوشى  - ٦

 نقص الرغبة  ٢٦  ٣  ٣  ٣  ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣  كورنيا نور ألف  - ٧

حممد عارف   - ٨
  وحيودي

٢٦  ٣  ٢  ٣  ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤  
 نقص الرغبة
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حممد حارس   - ٩
  الفالح

٢٨  ٣  ٤  ٣  ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  
 نقص الرغبة

  له الرغبة  ٤٠  ٤  ٤  ٤  ٥ ٤ ٤ ٥ ٤ ٤ ٤  حممد حمسن عزيز  -١٠

  الرغبة القوية  ٤٥  ٤  ٥  ٤  ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥  حممد نور فكري  -١١

  نقص الرغبة  ٢٥  ٣  ٣  ٣  ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  حممد عايف أنديكا  -١٢

  له الرغبة  ٣٣  ٤  ٤  ٣  ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤  نور اهلداية  -١٣

ريرين يوليطا أنبار   -١٤
  ساري

٣٤  ٣  ٤  ٤  ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤  
  له الرغبة

  نقص الرغبة  ٢٥  ٣  ٣  ٣  ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  رجال الفتاح  -١٥

  نقص الرغبة  ٣٠  ٣  ٣  ٣  ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤  رويب بايوا  -١٦

  الرغبة القوية  ٤٣  ٤  ٤  ٤  ٥ ٥ ٥ ٣ ٤ ٥ ٥  روضة الفطرية  -١٧

  له الرغبة  ٣٨  ٥  ٢  ٤  ٤ ٣ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥  سيف اإلراوان  -١٨

  الرغبة القوية  ٤١  ٤  ٤  ٤  ٤ ٣ ٥ ٥ ٤ ٥ ٥  سانطي والنساري  -١٩

 له الرغبة  ٣٤  ٣  ٤  ٣  ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٥ ٥  وجيي لستاري  -٢٠

 له الرغبة  ٤٠  ٥  ٤  ٣  ٤ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥  زين الرازقني  -٢١

 له الرغبة  ٣٤  ٤  ٣  ٣  ٥ ٤ ٣ ٣ ٥ ٣ ٤  زهري الزمان  -٢٢

من البيانات السابقة، استنتحت الباحثة بأن استبانة الطلبة للفصل العاشر   
، واملراد بأن الطالب يف ٣٣مبدرسة هداية املبتدئني ماالنج تدلّ على معدل النتيجة 

طه "هذه املدرسة أكثرهم لديهم الرغبة يف تعلّم اللغة العربية باستخدام كتاب من طبع 
  " فوترى

انة هلذا البحث لطلبة الفصل العاشر يف مدرسة ثنائية اللغة مما يلي عبارة االستب
  :ثانوية اإلسالميةال
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تيغا "أنا أحب اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ١
 "سرنكاي

تيغا "أتعلّم اللغة العربية باحلماسة باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٢
 "سرنكاي

أنا أستطيع أن أتعلّم اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٣
 "تيغا سرنكاي"

أنا أتعجب أن أتعلّم اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٤
 "تيغا سرنكاي"

أنا أحصل على املواد الكثرية عن اللغة العربية باستخدام كتاب تعليم اللغة  - ٥
 "تيغا سرنكاي" العربية طبع

تيغا "أنا أعمل التدريبات املوجودة يف كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٦
  مستمرا "سرنكاي

توجد الصور التعليمية اجلذابة والفعالة باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية  - ٧
 "تيغا سرنكاي"طبع 

تكون املواد التعليمية جذابةً و فعالةً باستخدام كتاب تعليم اللغة العربية طبع  - ٨
 "تيغا سرنكاي"

 تكون املفردات سهولة للطلبة  - ٩
مناسب بدرجة عقول  "تيغا سرنكاي"تكون كتاب تعليم اللغة العربية طبع  -١٠

 .الطالب

  :يف مدرسة ثنائية اللغةوهذه هي نتيجة استبانة الطلبة 
  املقياس  اموع    االسم  الرقم

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  نقص الرغبة  ٢٥ ٤ ٢ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٢ ٢  ٤  أكوس ستياوان  - ١

  له الرغبة  ٣٥ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٥  أمحد يوسف  - ٢
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  ليس له الرغبة  ١٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  أجينج وردة اخلرية  - ٣

  الرغبةنقص   ٢٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  أماندى خليفة النساء  - ٤

أريا دمياس فرياستيا   - ٥
  ٣١ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤  أجي

  له الرغبة

 نقص الرغبة  ٢٨ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  بودي ستياوان  - ٦

 نقص الرغبة  ٢٩ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤  ديبيط دفيطا  - ٧

 نقص الرغبة  ٢٩ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٥  إيفي أنيس  - ٨

 نقص الرغبة  ٢٩ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  فريدة أتيغا ساري  - ٩

 نقص الرغبة  ٢٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  فرد مولدا  -١٠

حسن العبيدة   -١١
  ١٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  األدوية

  ليس له الرغبة

  له الرغبة  ٣٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤  نويف أجي دحمم  -١٢

  ليس له الرغبة  ١٩ ٣ ٣ ٣ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣  حممد زين اهللا  -١٣

 نقص الرغبة  ٢٥ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  موجي ليستاري  -١٤

 نقص الرغبة  ٣٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤  ندى ملدنك خفية  -١٥

  ليس له الرغبة  ١٩ ٣ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢  فوسفاساري  -١٦

  له الرغبة  ٣٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤  ريا صربية كرامة  -١٧

 نقص الرغبة  ٢٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  رملي  -١٨

سالف الدين نور   -١٩
  عابدين

٣٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣  
 نقص الرغبة

سومية عظيمة   -٢٠
  ٢٨ ٤ ٣ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤  السكينة

 نقص الرغبة

 نقص الرغبة  ٢٩ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣  صيال دي أجنراييين  -٢١

 له الرغبة  ٣٩ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٥  صنفان راضيان  -٢٢
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الرغبةليس له   ١٣ ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  سيت خدجية  -٢٣  

 ليس له الرغبة  ١٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  سيت نور جنة  -٢٤

 نقص الرغبة  ٣٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤  سومار سطياوايت  -٢٥

 ليس له الرغبة  ١٣ ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  سيدة رمحة  -٢٦

 له الرغبة  ٣٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣  شفا يسري  -٢٧

له الرغبةليس   ١٣ ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  فريا ديين  -٢٨  

 ليس له الرغبة  ١٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  فييا أندرياين  -٢٩

 ليس له الرغبة  ١٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  وينارنينج  -٣٠

 ليس له الرغبة  ١٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  وندى رشيطة  -٣١

 ليس له الرغبة  ١٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  وندي اسم ورداين  -٣٢

استنتحت الباحثة بأن استبانة الطلبة للفصل العاشر من البيانات السابقة، 
، واملراد بأن الطالب يف هذه ٢٣مبدرسة ثنائية اللغة ماالنج تدلّ على معدل النتيجة 

املدرسة أكثرهم لديهم نقص الرغبة يف تعلّم اللغة العربية باستخدام كتاب من طبع 
  "تيغا سرنكاي"

  
ـَي   -  ج  و  "طه فوترى" عاللغة العربية طبصدق الـمحتوى كتاب

 "سرنكايتيغا " 

بعد أن صحح املشرف استبانة هلذا البحث قامت الباحثة بنشرها إىل 
الفصل العاشر يف مدرسة ثنائية اللغة  مدرسنيووزعت الباحثة االستبانة إىل . املدرستني

اليت و يف مدرسة العالية هداية املبتدئني  "سرنكايتيغا "باتو اليت تستخدم الكتاب 
 .ماالنج "طه فوترى"تستخدم الكتاب 

  :١مما يلي عبارة االستبانة عن صدق احملتوى
                                                

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2008 
tentang SKL mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jakarta, 2008  



٤٩ 
 

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة االستماع باملنهج - ١
تشخيص صوت احلروف اهلجائية والعبارات وهي    (KTSP)التعليمية 
يف سياق الكالم حتت املوضوع ) اجلملة –العبارة  –الكلمة (العربية 

 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(
الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة االستماع باملنهج - ٢

إجياد املعلومات  يف سياق الكالم حتت وهي     (KTSP)التعليمية 
 )يات، املهنالبيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوا(املوضوع 

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة االستماع باملنهج - ٣
يجيب الطلبة الفقرات املسموعةَ يف سياق وهي   (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، (الكالم حتت املوضوع 
 )املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج - ٤
يتكلّم الطلبة يف احلوار البسيط حتت املوضوع وهي   (KTSP)التعليمية 

 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(
الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكالم باملنهج - ٥

ت حتت يتكلّم الطلبة يف إعطاء املعلوماوهي     (KTSP)التعليمية 
 )البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، املهن(املوضوع 

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج - ٦
يلفظ الطلبة اللغة العربية يف الكلمة والعبارة وهي     (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، (واجلملة يف النصوص املقروءة حتت املوضوع 
 )افق العامة، اهلوايات، املهناملر

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة القراءة باملنهج - ٧
إجياد الكلمة والعبارة واجلملة يف النصوص وهي   (KTSP) التعليمية 
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البيانات الشخصية، املرافق العامة، اهلوايات، (املقروءة حتت املوضوع 
 )املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  جتناسب مواد ملهارة القراءة باملنه - ٨
إجياد معىن الكلمة والعبارة واجلملة يف وهي   (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (النصوص املقروءة حتت املوضوع 
 )اهلوايات، املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج - ٩
الطلبةُ الكلمة والعبارة واجلملة يف يكتب وهي   (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (النصوص املكتوبة حتت املوضوع 
 )اهلوايات، املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  تناسب مواد ملهارة الكتابة باملنهج -١٠
يكتب الطلبةُ املعلومات املوجودة يف الكلمة وهي     (KTSP)التعليمية 

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (حتت املوضوع  والعبارة واجلملة
 )اهلوايات، املهن

الدراسي على مستوى الوحدة  املفردات املوجودة لـم توجد يف املنهج -١١
البيانات الشخصية، املرافق العامة، (حتت املوضوع   (KTSP)التعليمية 

 )اهلوايات، املهن
مستوى الوحدة  الدراسي على القواعد املوجودة لـم توجد يف املنهج -١٢

البيانات الشخصية، املرافق العامة، (حتت املوضوع   (KTSP)التعليمية 
 )اهلوايات، املهن

  .هذه هي نتيجة استبانة املدرسني يف مدرسة هداية املبتدئني العالية ماالنج
  املقياس  اموع  بنود األسئلة  االسم  الرقم

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  صدق  ٣٩  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٥  ٤  ٣  ٤  ٥سيف   - ١



٥١ 
 

  العارفني
من البيانات السابقة، استنتحت الباحثة بأن استبانة املدرس مبدرسة هداية 

، واملراد بأن كتاب طبع ٣٩املبتدئني الثانوية اإلسالمية ماالنج تدلّ على معدل النتيجة 
  .له صدق بصدق احملتوى" طه فوترى"

 .مدرسة ثنائية اللغة العالية باتوهذه هي نتيجة استبانة املدرسني يف 
  املقياس  اموع  بنود األسئلة  االسم  الرقم

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
صاحلة   - ١

  عتيق 
غري   ٢٣  ٣  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢

  صادق
من البيانات السابقة، استنتحت الباحثة بأن استبانة املدرسة مبدرسة ثنائية اللغة 

تيغا "، واملراد بأن كتاب طبع ٢٣ماالنج تدلّ على معدل النتيجة  الثانوية اإلسالمية
  .له غري صادق بصدق احملتوى" سرنكاي

   



٥٢ 
 

  حتليل البيانات : اين ثاملبحث ال

باملنهج " سرنكايتيغا "و " طه فوترى" اللغة العربية طبع يـَكتاب ةناسبم -أ 
  التعليمي

وزارة الشئون الدينية املنهج التعليمي للعلوم التربية اإلسالمية واللغة  هأقرئت 
يعترب ذلك النظام أساسا لتعليم العلوم . ٢٠٠٨سنة  ٢العربية النظام التعليمي يف رقم 

التربية اإلسالمية واللغة العربية يف املدارس اإلسالمية يف إندونيسيا من املرحلة اإلبتدائية 
  . عاليةمث الثانوية وال

اطّلعت الباحثة املنهج التعليمي الذي قرره وزارة الشؤون الدينية يف بعدما 
، وقامت باملقابلة مع املدرس، فرأت الباحثة أن ٢٠٠٨سنة  ٢النظام التعليمي رقم 

إال . مناسبان باملنهج التعليمي" سرنكايتيغا "و "  طه فوترى" طبعكتاب اللغة العربية 
  ".سرنكايتيغا "أفضل من " طه فوترى" طبعأن الكتاب من 

كل املواد املرجوة يف املنهج ) ١: (والدليل الذي يدلّ على ذلك هو 
) ٤(كثرة التدريبات، ) ٣(علّم املؤلف من السفلى إىل العليا، ) ٢(التعليمي موجودة، 

توجد إرشاد ) ٥(توجد التدريبات الكثرية واملتنوعة، ) ٤(توجد الدروس اإلضافية، 
لدى الطالب رغبة قوية بتعلّم اللغة ) ٧(يشعر الطالب بتعلّم اللغة العربية، ) ٦(علّم، امل

ذا الكتاب ألن فرح الطالب ) ٩(فاز الطالب يف املسابقات العربية، ) ٨(العربية، 
كثريا ما جيد معلّموا اللغة العربية يشعرون بسهولة ) ١٠(قوهلم، لغته مناسب بدرجة ع

كان ومازال الطالب الذين يدرسون اللغة العربية ذا ) ١١(اب، يف تدريس هذا الكت
الكتاب حيصلون على نتيجة مرتفعة يف االختبارات النهائية على مستوى املنطقة 

)UAMBN.(  
" سرنكايتيغا " طبعوأما الطالب الذين يدرسون بكتاب اللغة العربية من 

 ).UAMBN(وى املنطقة االختبارات النهائية على مست أكثر نتيجتهم منخفضة يف

وسألت الباحثة إىل املدرسة يف هذا السؤال وهي بينت ممكن بسسب األخطاء يف 
  . اختيار الكتاب



٥٣ 
 

         " طه فوترى" اللغة العربية طبعي ـالتالميذ الذين يدرسون كتاب دوافع -ب
  "سرنكايتيغا "و 

طه " طبعاللغة العربية ي ـالتالميذ الذين يدرسون كتاب دوافعاكتشفت الباحثة 
بعدما حسبت .بطريقة حتليل البيانات من استبانة الطلبة "سرنكاي تيغا"و " فوترى

" طه فوترى" طبعالباحثة استبانة الطالب الذين يدرسون بكتاب اللغة العربية من 
  .، واملراد أن لطالب لديهم رغبة يف تعليم اللغة العربية٣٣حصلت على نتيجة 

يتعجبون يف تعلّم اللغة العربية، يعملون الواجبات  ويتحمسون وأكثرهم حيبون 
  .   املنـزلية والتدريبات يف الكتاب

حسبت الباحثة استبانة الطالب الذين يدرسون بكتاب اللغة العربية من طبع 
م اللغة ، واملراد أن لطالب لديهم رغبة يف تعل٢٣ّحصلت على نتيجة " سرنكايتيغا "

يتعجبون يف تعلّم اللغة العربية، يعملون  حيبون ويتحمسون و قليل منهم. العربية
  .  الواجبات املنـزلية والتدريبات يف الكتاب

  

ـَي   -  ج  "سرنكايتيغا "و  "طه فوترى" اللغة العربية طبعصدق الـمحتوى كتاب

ـَي قامت الباحثة ب طه " طبعاللغة العربية تقومي صدق الـمحتوى كتاب
إلجابة  ٩٠على نتيجة  حصلت الباحثة  .بتحليل االستبانة "سرنكايتيغا " و  "فوترى

، وهذا يدلّ على أن كتاب تعليم اللغة العربية طبع استبانة يف مدرسة هداية املبتدئني
  . املرجوة صدق احملتوىصدق يف مناسب باملنهج التعليمي ولديه " طه فوترى"

ـَي قامت الباحثة بكما انت   طبعاللغة العربية تقومي صدق الـمحتوى كتاب
 ٧٠على نتيجة  حصلت الباحثة  .بتحليل االستبانة "سرنكايتيغا " و  "طه فوترى"

، وهذا يدلّ على أن كتاب تعليم اللغة العربية طبع إلجابة استبانة يف مدرسة ثنائية اللغة
 صدق احملتوىصدق يف ضعي المناسب باملنهج التعليمي ولديه غري " تيغا سرنكاي"

  املرجوة
  



١ 
 

 
 الفصل الرابع

  نتائج البحث واملقترحات
  

 نتائج البحث  - أ
  : نتائج هذا البحث مما يلي

صدق باملنهج التعليمي بالنتيجة " طه فوترى"كتاب تعليم اللغة العربية طبع   - ١
 .٧٠ضعيف الصدق بالنتيجة " تيغا سرنكاى"وطبع  ٩٠

العربية من طبع  كانت دوافع الطالب الذين يدرسون بكتاب تعليم اللغة  - ٢
، وهذا وكانت ٣٣له رغبة يف التعلّم اللغة العربية بالنتيجة " طه فوترى "

له نقص " تيغا سرنكاي"الطالب الذين يدرسون بكتاب اللغة العربية طبع  
 .٢٣رغبة يف التعلّم اللغة العربية بالنتيجة 

بكتاب طبع  هداية املبتدئني  اللغة العربية يف مدرسة نتيجة استبانة من مدرس - ٣
كما . ٣٩صدق احملتوى بالنتيجة وله صدق بمناسب " طه فوترى "

ثنائية اللغة العالية  اللغة العربية حصلت الباحثة نتيجة استبانة من مدرسة
وله ضعيف غري مناسب " تيغا سرنكاي " بكتاب اللغة العربية  طبع  

  .٢٣احملتوى بالنتيجة بصدق صدق ال
 
 مقترحات البحث  - ب

 .معلّمي اللغة العربية أن خيتاروا الكتاب املناسب باملنهج التعليمي على - ١
 .على الطالب أن يتعلّموا اللغة العربية حبماسة - ٢
على الباحثني اآلخرين أن يبحثوا الكتابني املذكرين من ناحية أخرى، إما  -٣

 . طريقة التدريس ووسائلة أو من ناحية صدق األموال وغريها

٥٤ 



 

  يف مدرسة هداية املبتدئني  "طه فوترى"كتابـي تعليم اللغة العربية طبع  حتليل
  ماالنج اإلسالمية الثانوية ثنائية اللغة درسةميف " ا سرنكايغتي"و 

  
 

  حبث جامعي
  
 
  إعداد

  قُـرة أَعـيـن 
  ١٠١٥٠٠٢٧:  قيدرقم ال

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  والتعليم كلية علوم التربية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
٢٠١٤ 

 
 
  
  



 

  يف مدرسة هداية املبتدئني      "طه فوترى"كتابـي تعليم اللغة العربية طبع  حتليل
  ماالنج اإلسالمية الثانوية ثنائية اللغة يف املدرسة" ا سرنكايغتي"و  

  
  حبث جامعي

   (S1)مقدم إلكمال بعض شروط االختبار  للحصول على درجة سرجانا 
 يف قسم تعليم اللغة العربية والتعليملكلية علوم التربية 

  
  :إعداد

  قُـرة أَعـيـن  
  ١٠١٥٠٠٢٧:  لقيدرقم ا

  
  املشرف

  الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستري
  ١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 

 
  
  
 
 
 
  

  
  قسم تعليم اللغة العربية

  والتعليم كلية علوم التربية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

٢٠١٤ 



 

 االستهالل
  

  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
 

  
 لَقي خالَّذ بِّكمِ رأْ بِاس١(اقْر( ٍلَقع نانَ مساإلن لَقخ)٢( 

 ماألكْر كبرأْ و٣(اقْر( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)٤( 

 لَمعي ا لَمانَ مساإلن لَّم١)٥(ع  
  

                                                
  ٥-١: سورة العلق    ١



 

  هداءاإل

  
  )عادي(هذا اجلهد املتواضع إىل أيب الكرمي  يأهد

نة... ا اض ر من روضة ه ق واجعل عنھ واعف وعافھ وارحمھ اغفرلھ م   ...الل

 
 

  )رقَـيةٌ(إىل أمي العزيزة 
م... والعافيةالل ة بال ا ل ّ   ...جم

  
  

  )وردةُ الْعينِ الشرِيفَةُ(محبوبة ـو بنيت ال )فارِعملْا سمش دمحأَ( إىل زوجي املـحبوب
إماما... ن ق ّ للمت واجعلنا ن أع قرة اتنا ّ وذر أزواجنا من لنا ب نا   ...ر

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

رسل رسوله بشريا و نذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه و سراجا منريا، أاحلمد هللا الذي 
  .صحابه ومن بلغ رسالته و سلم تسليما كثرياأصلى اهللا  وسالمه على حممد وعلى اله و 

ا وهذ. البحث العلمي املتواضع داية اهللا وتوفيقه كتابة هذاب ةالباحث تفقد قام  
قسم تعليم اللغة (S.Pd.I)  سرجانامتام الدراسة إستيفاء شرط من شروط البحث العلمي ال

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك جبامعة والتعليم  كلية  علوم التربيةالعربية ب
بسيط و  ا البحث العلميهذ بأن ةالباحث توعرف. م ٢٠١٤-٢٠١٣يف العام اجلامعي 

مليئ باألخطاء والنقائص، لقصر معارف الباحث يف ميدان البحث أمام سعة علوم اهللا 
) ...٨٥ اإلسراء(وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِال قَليال  ....مصدقا لقوله  

 إال باالرشادات يمل ا البحث العلمي بأن هذ كلّ االعتقاد ةالباحث تاعتقد و تم
ولذا، ذه . الكراماء والزمالء األعزاء املدرسنيواالقتراحات والتشجيعات واملساعدات من 

وكلّ  املدرسنيالباحث الشكر اجلزيل واالحترام الفائق والثناء اخلالص إىل  ىاملناسبة، أهد
  :هذا البحث العلمي، خصوصا كتابةمن بذل جهده يف امتام 

جامعة موالنا مدير احملترم، حضرة الربوبيسور الدكتور احلاج موجيا راهارجو  - ١
  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

جامعة  والتعليمكلية علوم التربية  عميد ،املاجستري نور علي الدكتور احلاجفضيلة  - ٢
  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا مالك

  تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم  ،ستاذة مملوءة احلسنةفضيلة األ - ٣
عبد احلميد املاجستري الذي قد صرب و أعطى  حممداحلاج  فضيلة املشرف الدكتور - ٤

ه و جهده على إشراف الباحثة من إرشادات و توجيهات إىل ـِتوقْ لباحثة سعةَا
  البحث العلميانتهاء كتابة هذا 

باتو و رئيس  الثانويةرئيس املدرسة ومدرسة اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة  - ٥
اللغة العربية يف مدرسة هداية املبتدئني ماالنج و مجيع الطلبة يف  املدرسة ومدرس

  تلك املدرسة



 

  عادي(أيب (       
 

الذين مدوا  وبنيت احملبوبة) أمحد مشس املعارف(وزوجي احملبوب ) رقية(أمي الكرمية  - ٧
  يدهم مبعونتهم ودعائهم إياي

  ،اإلخوة املساعدين اآلخرين 
وأخريا، . م مجيعا ثوابا ال ينقطع وال ينتهي إىل آخر الزمانهأن جيزي عسى اهللا   
من  ةرجو الباحثتنسانية املليئة باألخطاء والنقائص فاألثار اإلأثر من  ا البحث العلميبأن هذ

هذا صالح إسبيل  على سيادة القراء الكرام أن يقدموا االقتراحات و التعليقات احلسنة
  .البحث العلمي

و القراء من علوم الدين  ةهذا ما يسره اهللا سبحانه و تعاىل و لعلّ فيه ما أفاد للباحث  
       .  والدنيا واآلخرة

 
  م ٢٠١٤إبريل  ٢١ريرا مباالنج تق
  
  

  الباحثة
 قرة أعني

 
 

   



 

  وزارة الشؤون الدينية
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

  والتعليم علوم التربيةكلية 
   قسم تعليم اللغة العربية

  

  تقرير املشرف
  :البحث اجلامعي الذي قدمته إن هذا 

  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  قيدرقم ال
           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :        عنوان

             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 
  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج

  
ن على الشكل ت الالزمة ليكولتعديالبعض التصحيحات وا وأدخلت نظرت قد

 (S.1)  ط املناقشة المتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانااملطلوب الستيفاء شرو

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جبامعة والتعليم علوم التربية كلية قسم تعليم اللغة العربية ب
  .م ٢٠١٤- ٢٠١٣يف العام اجلامعي  احلكومية ماالنج

  
  ٢٠١٤ إبريل ٢١ماالنج، 

  املشرف
  
  

  عبد احلميد املاجستري حممد الدكتور احلاج
  ١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 

 
  

 ھــ



 

  وزارة الشؤون الدينية
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  والتعليمعلوم التربية كلية 
  اللغة العربية قسم تعليم

  

  والتعليم علوم التربيةتقرير عميد كلية 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  : ةالباحثه تالبحث اجلامعي الذي كتبوالتعليم  عميد كلية علوم التربية قد واقف
  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  القيدرقم 

           "فوترىطه "حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :      موضوع البحث
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
  

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  يف(S1)  إلمتام الدراسة وللنيل على درجة سرجانا
احلكومية ماالنج للعام الدراسي جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  والتعليمالتربية 
  .م ٢٠١٣/٢٠١٤
  

  م ٢٠١٤إبريل  ٢١ريرا مباالنج، قت
  والتعليمعلوم التربية كلية  عميد 

  
  

  املاجستري نور عليالدكتور احلاج 
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 

  



 

  وزارة الشؤون الدينية
   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  منيوإعداد املعلّ علوم التربيةكلية 
  قسم تعليم اللغة العربية

  

  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
البحث اجلامعي الذي كتب رئيسة قسم تعليم اللغة العربية قد واقفتةه الباحثت:  

  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  قيدرقم ال

           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :موضوع البحث      
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
  

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  يف(S1)  إلمتام الدراسة وللنيل على درجة سرجانا
وإعداد املعلمني جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام التربية 

  .م ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 
  
  

  ٢٠١٤إبريل  ٢١ريرا مباالنج، تق
  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  
  
  املاجستري مملوءة احلسنة

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف 



 

  وزارة الشؤون الدينية
   مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا 

   وإعداد املعلمني علوم التربيةكلية 
  قسم تعليم اللغة العربية

  تقرير جلنة مناقشة بنجاح البحث اجلامعي
  :لقد متّت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته 

  قرة أعني  :  االسم
  ١٠١٥٠٠٢٧  :  رقم القيد

           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :موضوع البحث      
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
قسم تعليم اللغة العربية   (S.1)وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا   

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جبامعةوإعداد املعلمني علوم التربية كلية ب
  :  جلنة املناقشني

  .م ٢٠١٤ إبريل ١٦ريرا مباالنج تق
  
  

 (                       )    ستريالدكتور احلاج مفتاح اهلدى املاجذ األستا  -١

)           (              سترية زكية عارفة املاجاألستاذ  -٢  

 (                       )  ستريعبد احلميد املاجحممد  ذ الدكتور احلاج األستا  -٣

  
  املعرف

  وإعداد املعلّمني علوم التربيةكلية عميد 
  
  

  املاجستري نور علي الدكتور احلاج
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 



 

 
  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  :هرقة أن البحث اجلامعي الذي كتبتهذه الوتشهد   
  قرة أعني  :  االسم

  ١٠١٥٠٠٢٧  :  رقم القيد
  تعليم اللغة العربية  :  الشعبة

           "طه فوترى"حتليل كتابـي تعليم اللغة العربية طبع   :موضوع البحث      
             " تيغا سرنكاي"يف مدرسة هداية املبتدئني  و 

  يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج

  بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح للحصول على  أقر
جبامعة  إعداد املعلّمنيكلية علوم التربية وقسم تعليم اللغة العربية ب (S1)درجة سرجانا 

وما زورته من ه بنفسي وكتبته حضرت، موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ن أنه فعال ليس من استقباال أنه من تأليفه وتبي وإذا ادعى أحد .إبداع غريي وتأليف اآلخر

قسم يف حبثي فأنا أحتمل املسؤوولية على ذلك ولن يكون املسؤولية عليه من جلنة املناقشة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جبامعة وإعداد املعلّمني كلية علوم التربية تعليم اللغة العربية ب

 .احلكومية ماالنج
أحدهذا اإلقرار كتبت عه بشعر ومل يتجز.  

  

  ٢٠١٤إبريل  ٢١ماالنج، 
  توقيع صاحبة اإلقرار

  
  

  قُـرة أَعـيـن 
 ١٠١٥٠٠٢٧:  رقم القيد

 



 

  مستخلص البحث
و يف مدرسة هداية املبتدئني  "فوترىطه "كتابـي تعليم اللغة العربية طبع  حتليل. ٢٠١٤. قرة أعني

كلية قسم تعليم اللغة العربية  .ماالنج اإلسالمية الثانوية ثنائية اللغة درسةميف " ا سرنكايغتي"
  جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج والتعليمعلوم التربية 

  الدكتور احلاج حممد عبد احلميد، املاجستري:   حتت اإلشراف

  حتليل، تعليم اللغة العربية، املدرسة العالية احلكومية:   الكلمات املفتاحية
أصبحت اللغة العربية مادة صعبة عند بعض طالب يف املدرسة العالية اإلسالمية، رغم أم خريج يف   

إن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد مر مبراحل طويلة شهد خالهلا . املدرسة الثانوية اإلسالمية قبل العالية
تعترب اللغة ومن املشكالت هي . إجنازات وتطورات ملحوظة إال أنه يتخل فعال من املشكالت اليت يتعرض هلا

ـْن لتعليم اللغة ونظرا إىل هذه احلقائق فيصف هذا البحث عن حتليل . العربية مادة صعبة العربية الكتابـي
 .يف املدرسة العالية اإلسالمية" ا سرنكايغتي"و   "طه فوترى" طبع 

" طه فوترى" تعليم اللغة العربية طبع يـَكتابملعرفة مناسبة ) ١(وأما األهداف يف هذا البحث فهي  
عربية تعليم اللغة ال يـالذين يدرسون كتاب الطالب ملعرفة دوافع) ٢(، باملنهج التعليمي" يسرنكا تيغا"و 

يف مدرسة ثنائية اللغة العالية اإلسالمية  "يسرنكا تيغا"و  يف مدرسة هداية املبتدئني "طه فوترى" طبع
و  يف مدرسة هداية املبتدئني" طه فوترى" تعليم اللغة العربية طبع ملعرفة صدق احملتوى كتابـي) ٣(ماالنج، 

  .يف مدرسة ثنائية اللغة العالية اإلسالمية ماالنج "يسرنكا تيغا"
أن تصف صدق احملتوى  أرادتألن الباحثة  الكمي املنهج الوصفياملنهج املستخدم هلذا البحث هو   

فهو  ةالباحث اوأما مدخل البحث الذي استخدمه .كميا الباحثة بتحليلها وصفيا قامتالكتابني املذكرتني،  و
ية، ألن البيانات تتـكون من الكلمات و التعبريات و املعلومات اليت هلا ترابط و تالزم دراسة وصفـية حتليل

  وثــيق بالوقائع الظاهرة حني وقوع البحث مث حيللها الباحث لتكون نتيجة البحث
باملنهج  صدق" طه فوترى" طبع كتاب تعليم اللغة العربية : األوىلهذا البحث هي يف ونتائج 

كانت دوافع الطالب : ةالثاني .٧٠ضعيف الصدق بالنتيجة " تيغا سرنكاى"وطبع  ٩٠بالنتيجة التعليمي 
 ،٣٣نتيجة بالاللغة العربية  مرغبة يف التعلّ له" طه فوترى " طبع لغة العربية من لا تعليم الذين يدرسون بكتاب

اللغة  منقص رغبة يف التعلّ له "يغا سرنكايت" طبع وهذا وكانت الطالب الذين يدرسون بكتاب اللغة العربية 
طه " طبع كتاب تعليم اللغة العربية ب س هداية املبتدئنينتيجة استبانة من مدر: الثالثة ،٢٣نتيجة بالالعربية 
سة ثنائية اللغة كما حصلت الباحثة نتيجة استبانة من مدر .٣٩نتيجة بالصدق احملتوى لمناسب با" فوترى 

 .٢٣نتيجة بالصدق احملتوى بالغري مناسب " تيغا سرنكاي  " طبع العربية  كتاب تعليم اللغة ب العالية
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Putera” in Hidayatul Mubtadiin and “Tiga Serangkai” in Bilingual              
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Key words: Analysis, Learning Arabic, Islamic Senior High 
 
 Arabic  is considered as a difficult lesson by afew of students at Islamic Senior 
High School. In Indonesia, Arabic Lesson has already been exis for long time age and 
increasingly develope, but there is still any problem. One of the problem is considered 
as a difficult lesson. This research will discribe about The analysis of two Arabic 
Lesson books issued by “Toha Putera” in Hidayatul Mubtadiin and “Tiga Serangkai” 
in Bilingual at Islamic Senior High School. 
 The method usd in this research is descriptive qualitative. (1) The researcher 
will explain in detail about the contenct validity of thise two books. (2) The researcher 
will analyze quantitatively the content of those books which discuss about information 
and data about the Arabic Teaching Material, then (3) the researcher takes data as 
result finding of the research. 
 The aims of this research is 1st to descriptive of  two Arabic Lesson books 
issued by “Toha Putera” and “Tiga Serangkai” with the curriculum. 2nd  to know  The 
students motivation who use the book issued by “Toha Putera” in Hidayatul 
Mubtadiin and “Tiga Serangkai” in Bilingual at Islamic Senior High School. 3rd  to 
know the result of questionare validity related to content validity of two Arabic 
Lesson books issued by “Toha Putera” in Hidayatul Mubtadiin and “Tiga Serangkai” 
in Bilingual at Islamic Senior High School. 
 The are findings of the research. 1st The book issued by “Toha Putera” has deal 
with the content curriculum/validity with score 90 and “Tiga Serangkai” is less 
validity with score 70. 2nd  The students motivation who use the book issued by “Toha 
Putera” have high motivation in Learning Arabic with score 33, beside that, The 
students motivation who use the book issued by “Tiga Serangkai” have less 
motivation in Learning Arabic with score 23, 3rd  The result of questionare validity 
related to content validity which is fullfilled by two Arabic Teachers shows that the 
Arabic Teacher who use the book issued this book is suitable with the curricullum and 
The book issued by “Toha Putera” get average 39, it means that this book is suitable 
with the curricullum and content standard. While the Arabic Teacher who use the 
book issued by “Tiga Serangkai” isn’t suitable with the curricullum and content 
standard with score 23.  
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Kata Kunci : Analisis, Pembelajaran Bahasa Arab, Madrasah Aliyah 
  

Bahasa Arab dianggap sulit bagi sebagian siswa di Madrasah Aliyah walaupun 
sebelumnya mereka belajar bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. Pembelajaran 
bahasa Arab di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan mengalami perkembangan 
yang luar biasa walaupun masih menemui berbagai tantangan. Diantara tantangan itu 
adalah masih dianggapnya bahasa Arab sebagai bahasa yang sulit. Penelitian ini akan 
mendeskripsikan tentang Analisis Dua Buku Ajar Pembelajaran bahasa Arab 
Terbitan “Toha Putera” di MA Hidayatul Mubtadiin dan “Tiga Serangkai” di MA 
Bilingual Malang.   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui tingkat 
kesesuaian buku Toha Putera dan Tiga Serangkai dengan kurikulum, (2) mengetahui 
motivasi siswa terhadap buku ajar, dan (3) mengetahui validitas isi pada buku 
tersebut. 
 Metodologi yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, karena 
peneliti akan memaparkan hasil tentang validitas isi dua buku bahan ajar bahasa Arab 
tersebut diatas. Peneliti akan mendeskripsikan validitas isi buku ajar tersebut. Peneliti 
juga akan menganalisis secara kuantitatif  validitas isi buku ajar tersebut,   dimana 
peneliti akan membahas tentang informasi-informasi dan data-data mengenai bahan 
ajar bahasa Arab tersebut, kemudian menjadikan data tersebut sebagai hasil dari 
penelitian itu. 

 Hasil dari penelitian ini adalah: (1) buku ajar bahasa Arab terbitan Toha 
Putera sesuai/valid dengan kurikulum dengan hasil 90, sedangkan terbitan Tiga 
Serangkai kurang sesuai/kurang valid dengan hasil 70 (2) motivasi siswa yang 
menggunakan buku ajar bahasa Arab terbitan Toha Putera termotivasi dengan hasil 33 
dan siswa  yang menggunakan buku ajar bahasa Arab terbitan Tiga Serangkai kurang 
termotivasi dengan hasil 23, (3) hasil angket terkait dari guru MA Hidayatul 
Mubtadiin dengan menggunakan buku terbitan Toha Putera sesuai dengan validitas isi 
dengan hasil 39, sebagaimana hasil angket dari guru MA Bilingual dengan 
menggunakan buku terbitan Tiga Serangkai kurang sesuai dengan validitas isi dengan 
hasil 23. 
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ANGKET VALIDASI (GURU) 

 
A. Pengantar   

Berkaitan dengan adanya penelitian tentang analisis Kesesuaian bahan ajar 
pembelajaran Bahasa Arab (Tiga Serangkai  / Toha Putera)* dengan KTSP 2006 
untuk  kelas X Madrasah Aliyah. Saya bermaksud mengadakan validasi isi buku 
tersebut. Validasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian isi buku 
tersebut. 

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket di bawah ini. 
Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih banyak. 

Hormat saya,  
Qurroti A’yun  
Mahasiswa S1 PBA UIN Maliki Malang  

 
B. Petunjuk Pengisian 

Sebelum mengisi angket validasi, dimohon Bapak/Ibu membaca 
petunjuk pengisian berikut ini. 
 Bapak/Ibu memberikan tanda checklist () pada kolom pilihan jawaban 

yang sesuai 
 Pedoman penilaian adalah sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju, dengan bobot nilai 5 
S : Setuju, dengan bobot nilai 4 
C : Cukup, dengan bobot nilai 3 
TS : Tidak Setuju, dengan bobot nilai 2 
STS : Sangat Tidak Setuju, dengan bobot nilai 1 

 Selain memberikan nilai sesuai dengan item diatas, Bapak/Ibu juga 
diharapkan dapat memberikat komentar serta kritik dan saran. 

 

C. Data Pribadi Validator 
Nama : …………………………………………… 

Pendidikan 
Terakhir 

: …………………………………………… 

Alamat : …………………………………………… 

Pekerjaan : …………………………………………… 

Instansi Kerja : …………………………………………… 

Alamat Instansi : …………………………………………… 
 
 

* coret yang tidak perlu 
 
 

 



 

D. Angket Isian untuk Bahan Ajar (Tiga Serangkai  / Toha Putera)* 

No Pertanyaan Kriteria 
SS S C TS STS 

1. A. STANDAR ISI 
Kesesuaian materi keterampilan menyimak yang ada dalam buku 

ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Mengidentifikasi 
bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan tentang:  

 

     

2. Kesesuaian materi keterampilan menyimak yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Menemukan 
informasi wacana lisan tentang:  

 

     

3. Kesesuaian materi keterampilan menyimak yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Merespon gagasan 
yang terdapat pada wacana lisan/dialog sederhana tentang:  

 

     

4. Kesesuaian materi keterampilan berbicara yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Melakukan dialog 
sederhana tentang:  

 

     

5. Kesesuaian materi keterampilan berbicara yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Menyampaikan 
informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang:  

 

     

6. 
 
 
 

Kesesuaian materi keterampilan membaca yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Melafalkan huruf 
hijaiyah, kata, frase, kalimat dan wacana tertulis dengan baik 
dan benar tentang:  

 

     

7. Kesesuaian materi keterampilan membaca yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Mengidentifikasi 
kata, frase, kalimat dan kalimat wacana tertulis sederhana 
tentang:  

 

     

8. Kesesuaian materi keterampilan membaca yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Menemukan 
makna, gagasan atau pikiran dari  wacana tertulis sederhana 
tentang:  

 

     

9. Kesesuaian materi keterampilan menulis yang ada dalam buku 
ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Menulis kata, 
frasa, kalimat sederhana tentang:  

 

 
 

     

No Pertanyaan Kriteria 
SS S C TS STS 

10. Kesesuaian materi keterampilan menulis yang ada dalam buku      



 

ajar sesuai dengan KD dalam KTSP, yaitu: Mengungkapkan 
informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat sederhana 
tentang:  

 

11. Kesesuaian nahwu yang ada dalam buku ajar dengan KD tidak di 
temukan dalam KTSP, tentang: 


 

     

12. Kesesuaian mufradat yang ada dalam bahan ajar dengan KD tidak 
di temukan dalam KTSP, tentang: 

 
     

 
SARAN / KRITIK / MASUKAN LAIN: 
…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

( ……………) : Sangat sesuai 

( ……………) : sesuai 

( ……………) : Kurang sesuai 

( ……………) : Tidak sesuai 

 
 
 Malang, ………………………..2013 

Validator 
 
 
 
…………………………………………. 
 

* coret yang tidak perlu 

 
 
 
 
 
 



 

ANGKET VALIDASI (SISWA) 
A. Pengantar   

Berkaitan dengan adanya penelitian tentang tingkat motivasi siswa terhadap 
bahan ajar Bahasa Arab (Tiga Serangkai  / Toha Putera)* untuk  kelas X 
Madrasah Aliyah.  

Untuk itu saya mohon kesediaan siswa/siswi mengisi angket di bawah ini. 
Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih banyak. 

 
Hormat saya,  
Qurroti A’yun  
Mahasiswa S1 PBA UIN Maliki Malang  

B. Petunjuk Pengisian 
 Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar. Anda 

tidak perlu mencantumkan nama dan NIS. 
 Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan cara memberikan 

tanda centang () pada kolom yang telah disediakan. 
 Pedoman penilaian adalah sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju, dengan bobot nilai 5 
S : Setuju, dengan bobot nilai 4 
C : Cukup, dengan bobot nilai 3 
TS : Tidak Setuju, dengan bobot nilai 2 
STS : Sangat Tidak Setuju, dengan bobot nilai 1 

 Selain memberikan nilai sesuai dengan item diatas, siswa/siswi juga 
diharapkan dapat memberikan komentar serta kritik dan saran. 
 

C Angket Isian 

No Pernyataan Kriteria 
SS S C TS STS 

1. Saya suka belajar bahasa Arab dengan 
menggunakan buku terbitan (Tiga Serangkai  / 
Toha Putera)* 

     

2. Saya bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab 
dengan menggunakan buku terbitan (Tiga 
Serangkai  / Toha Putera)* 

     

3. Saya dapat dengan mudah mempelajari bahasa Arab 
dengan menggunakan buku terbitan (Tiga 
Serangkai  / Toha Putera)* 

     

4. Saya tertarik belajar bahasa Arab dengan buku 
terbitan (Tiga Serangkai  / Toha Putera)* 

 

 

 

 

     



 

No Pernyataan Kriteria 
SS S C TS STS 

5. Saya dapat memperkaya materi bahasa Arab 
melalui buku terbitan (Tiga Serangkai  / Toha 
Putera)* 

     

6. Saya selalu mengerjakan latihan soal yang ada di 
buku terbitan (Tiga Serangkai  / Toha Putera)* 

     

7.  Buku Bahasa Arab terbitan Tiga Serangkai terdapat 
gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan 
materi pelajaran 

     

8. Materi yang ada dalam buku terbitan (Tiga 
Serangkai  / Toha Putera)* sangat menarik dan 
mudah untuk di pelajari 

     

9. Kosakata yang ada dalam buku terbitan (Tiga 
Serangkai  / Toha Putera)*mudah untuk 
dipelajari  

     

10. Bahan ajar yang ada dalam buku terbitan (Tiga 
Serangkai  / Toha Putera)*sesuai dengan 
karakteristik  siswa 

     

 
SARAN / KRITIK / MASUKAN LAIN: 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 Malang, …… Desember 2013 
Siswa, 
 
 
 
…………………………………………. 

 
  * coret yang tidak perlu  

 
 
 
 
 



 

 

ANGKET STANDAR ISI BUKU  
 DENGAN KURIKULUM PERMENAG N0.2 TAHUN 2008 

 
Nama Buku : Terampil Bahasa Arab 1 untuk kelas X Madrasah Aliyah 
Nama Pengarang : Minatul Aziz – Aswin Yunan 
Nama Penerbit  : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Solo 
ISBN : 978 – 979 – 018 – 280 – 6 
Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm, 98 halaman 
Tahun Terbit : 2009 

 

No KOMPETENSI DASAR 
Check list 

Keterangan Ada Tidak 
ada 

1 1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, 
frase atau kalimat) dalam 
suatu konteks dengan tepat 
tentang   

   

2 1.2 Menangkap makna dan 
gagasan atau ide dari berbagai 
bentuk wacana lisan secara 
tepat tentang   

   

3 2.1 Menyampaikan gagasan atau 
pendapat secara lisan dengan 
lafal yang tepat tentang   

   

4 2.2 Melakukan dialog  sesuai 
konteks dengan tepat dan 
lancar tentang   

   

5 3.1 Melafalkan dan membaca 
nyaring kata, kalimat dan 
wacana tulis dengan benar 
tentang   

   

6 3.2 Mengidentifikasi bentuk dan 
tema wacana secara tepat 
tentang   

   

7 3.3 Menemukan makna dan 
gagasan atau ide wacana tulis 
secara tepat tentang   

   

8 4.1 Menulis kata, frasa,dan 
kalimat  dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang tepat 
tentang   
 
 
 

   



 

No KOMPETENSI DASAR 
Check list 

Keterangan Ada Tidak 
ada 

9 4.2 Mengungkapkan gagasan atau 
pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang 
benar tentang   

   

10 5.1 Materi  dengan struktur 
kalimat  

   

 
 

ܭ = 


 x 100 % K = Hasil validasi buku ܭ = 


 x 100 % =  
JJP = Jumlah Jawaban 

Peneliti 
JJT = Jumlah Jawaban 

tertinggi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANGKET STANDAR ISI BUKU  
 DENGAN KURIKULUM PERMENAG N0.2 TAHUN 2008 

 
Nama Buku : Pelajaran Bahasa Arab Untuk Madrasah Aliyah 
Nama Pengarang : Prof. Dr. HD Hidayat 
Nama Penerbit  : PT Karya Toha Putera Semarang 
ISBN : 978 – 602 – 8368 – 51 – 3 
Ukuran Buku : 17,6 X 26 cm, 127 halaman  
Tahun Terbit : April 2010 

 

No KOMPETENSI DASAR 
Check list 

Keterangan Ada Tidak 
ada 

1 1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, 
frase atau kalimat) dalam 
suatu konteks dengan tepat 
tentang   

   

2 1.2 Menangkap makna dan 
gagasan atau ide dari berbagai 
bentuk wacana lisan secara 
tepat tentang   
 

   

3 2.1 Menyampaikan gagasan atau 
pendapat secara lisan dengan 
lafal yang tepat tentang   

   

4 2.2 Melakukan dialog  sesuai 
konteks dengan tepat dan 
lancar tentang   

   

5 3.1 Melafalkan dan membaca 
nyaring kata, kalimat dan 
wacana tulis dengan benar 
tentang   

   

6 3.2 Mengidentifikasi bentuk dan 
tema wacana secara tepat 
tentang   

   

7 3.3 Menemukan makna dan 
gagasan atau ide wacana tulis 
secara tepat tentang   

   

8 4.1 Menulis kata, frasa,dan 
kalimat  dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang tepat 
tentang   

   

No KOMPETENSI DASAR 
Check list 

Keterangan Ada Tidak 
ada 



 

9 4.2 Mengungkapkan gagasan atau 
pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang 
benar tentang   

   

10 5.1 Materi  dengan struktur 
kalimat  

   

 
 

ܭ = 


 x 100 % K = Hasil validasi buku ܭ = 


 x 100 % =  JJP = Jumlah Jawaban 
Peneliti 

JJT = Jumlah Jawaban 
tertinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 
 
 
 
 

 
 
  



 

  الصور اِّـيدانية

 

 

 
  

 

 

  

  

    

 
 
 
 

  تكتب املدرسة االستبانة      يكتب الطالب االستبانة

  االستبانة كتب املدرسي      يكتب الطالب االستبانة
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  قائمة املراجع
  

  املراجع باللغة العربية
دار النهضة : القاهرةالوسائل التعليمية واملنهج، أمحد خريي حممد كاظم،   - ١

  ١٩٩٧العربية، 
ـَي اآلجرومية و األمثلة التصريفية يف أمحد مشس املعارف،  - ٢ فعالية استخدام كتاب

: احلكومية جمعهد هداية املبتدئني ماالنق، البحث العلمي مقدم جلامعة ماالن
  ٢٠٠٩ .، غري مطبوعةجماالن

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية محادة إبراهيم،  - ٣
 ١٩٨٧دار الفكر، : القاهرةاآلخرين لغري الناطقني ا، 

،  "اإلعداد الثقايف ملعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها "خليل أمحد عمايرة،   - ٤
: داد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، اخلرطومندوة تطوير برامج إع

 دون سنة 
: مكةاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أمحد طعيمة،  يرشد - ٥

  ١٩٨٧جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، 
 ،إضاءات ملعلّمي اللغة العربية لغري الناطقني اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  - ٦

   ٢٠١٢العربية للجميع، : اململكة العربية السعودية
. البحث العلمي. عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرمحن واحلق، كايد عبد - ٧

 ١٩٨٤، دار الفكر: عمان. أساليبه-أدواته-مفهومه



: األردناجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، طه علي حسني الدليمي،  - ٨
   ٢٠٠٩جدارا للكتاب العاملي، 

: ، اململكة العربية السعوديةالعربية بني يديكحممد بن عبد الرمحن آل الشيخ،  - ٩
  . الرياض

دون ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ناصر عبد اهللا الغايل، -١٠
 . سنة

    تعليم اللغة العربية من خالل تفعيل التعرض نصر الدين إدريس جوهر،  -١١
مقالة علمية مقدم يف الندوة الدولية جبامعة موالنا مالك : اللغوي الصفي

 ٢٠١١إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 
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