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 اإلهداء
 :أىديهذاالبحثاجلامعيإىل

 يرجىستي عائشةوأميالكريمةالمحبوبةشهري أبيالكريمالمحبوب

رضامها،وعسىاللهأنريمحهماكماربيانيصغرياوحفظهمااللهوأبقامهافيسالمة

 الدينوالدنياواآلخرة

 الكريم الجميل محمد أكرم حمزانيأخي 

 مجيعأسرتيالذينيدعوننيألكونناجحة

 كتبه اهلل في لوح المحفوظ ألن يكون رافق حياتي  أحمد محمد
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 كلمةالشكروالتقدير
وموالنا الكرْي،سيدنا علىرسولو والسالم والصالة احلمدهللربالعرشالعظيم،

أنفسهمزلمدرؤوفرحيم،وعلىألووأصحابو لوجوالكرْي.الذينبذلوا وأمواذلمخالصا
اجلامعي البحث ذلذا الكتابة امتام من الباحثة انتهت "تقوْيقد ادلوضوع: زلتوىحتت

 يف العربية اللغة العربيةالكتاب اللغة تعليم العصري اإلسالمي "الكمال" كونريمبعهد
ألفتهالتكميلبعضالشروطلنيلدرجةمستوىاألوىلأيسرجانا،ويفوونوداديباليتار.

ىذهادلناسبةالبديعةقدمتالباحثةشكراجزيالإىل:
راىارجو، .ٔ موجيا احلاج الدكتور الربوفيسور مالكفضيلة موالنا كرئيسجامعة

 إبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج.
.كعميدكليةعلومالًتبيةوالتعليم،نورعليادلاجسترياحلاجالدكتورفضيلة .ٕ
كرئيسةقسمتعليماللغةالعربيةجامعة،مملوءةاحلسنةادلاجستريالدكتورةفضيلة .ٖ

 موالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج.
ٗ.  يعطي،ادلاجسترياحلميدالدكتوراحلامجحمدعبدفضيلة و الباحثة يشرف الذي

مناهللاإلصالحات فلو البحثحىتانتهاءه، كتابة بداية اإلقًتاحاتمنذ و
 خرياجلزاء.

٘.  ومجيع الًتبية علوم العربيةكلية اللغة تعليم قسم يف األستاذات و األساتيذ
 التعليمجامعةموالنامالكإبراىيممباالنج.

 حثة.الكتاباللغةالعربيةالذيقّومتالبامؤلفاألستاذزلمدناصحنيادلعزك .ٙ
األستاذسيفالدينكرئيسادلعهدالكمالوسائرمعّلماللغةالعربيةالذينقد .ٚ

 ساعدوينيفكلعمليةالبحث.
بادلعهد .ٛ االعزاء لزمالئي و أسرتو. و احلافظ حسني زلمد الشيخ فضيلة

 اإلسالميلتحفيظالقرأنللبناتنورالفرقان
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العربيةجبامعةموالنامالكإبراىيممجيعأصدقائييفقسمفيقسمتعليماللغة .ٜ
 مباالنج.

فواحدا، واحدا أذكرىا أن أستطيع ال الذين أموري يساعدينيف من كل و
عسىاهللأنيباركمبافعلوا.وأخرياأنىذهالكتابةكثريةمناألخطاءوالنقصان،

ةفيوحىتلذاترجوالباحثةمنالقراءاألعزاءتصويباوتصحيحاألخطائهاادلوجود
البحثاجلامعيحبثاكامال.كالمنالفظمفيدكاستقيمواهللموافقإىل يصبحىذا

أقوامالطريقواحلمدهللربالعادلني.


ٕ٘ٔٓيوينٕٔماالنج،
الباحثة
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 باليتار"الكمال" اإلسالمي العصري كونير وونودادي 
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 الباباألولحىتالرابعٕ٘ٔٓمايوٗٔ-ٚ
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م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالدراسية

م.ٕ٘ٔٓيوليوٙماالنج،   
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 الدكتور الحاج نور علي الماجستير  
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مقدمإىلقسمتعليماللغةالعربيةلكليةعلومالًتبيةوالتعليمألكمالبعض
م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓللسنةالدراسية(s-1شروطاحلصولعلىدرجةسرجانا)

م.ٕ٘ٔٓيويولٙماالنج،          

 رئيسةقسم تعليم اللغة العربية 

 الدكتورةمملوؤة الحسنة الماجستير
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على ليكون نظرتوأدخلتبعضالتصحيحاتواإلصالحاتالالزمة قد
ولعلىدرجةسرجاناالشكلادلطلوبالستيفاءشروطادلناقشةإلمتامالدراسةواحلص

(s-1)ٕٗٔٓيفقسمتعليماللغةالعربيةيفكليةعلومالًتبيةوالتعليمللسنةالدراسية-
م.ٕ٘ٔٓ

م.ٕ٘ٔٓيويولٙماالنج،

 المشرف   

 

 الحاج محمد عبد الحميد الماجستيرالدكتور 

ٕٖٜٜٕٖٜٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔالتوظيف: رقم    
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ماالنج.
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()الدكتوراحلاجزينالدينادلاجستري -ٔ
()الدكتوراحلاجسيفادلصطفىادلاجستري-ٕ



   م 
 

 ()الدكتوراحلاجزلمدعبداحلميدادلاجستري-ٖ
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 الدكتور الحاج نور علي الماجستير

 ٕٖٜٜٖٜٓٓٔٓٛٔٓٗٓ٘ٙٔالتوظيف: رقم       
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 إقرار الباحثة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أناادلوقعةأدناه:

:يونيامرأةالكرميةاسم

ٜٛٓٓ٘ٔٔٔ:رقمالقيد

تعليماللغةالعربية:قسمالشعبة

:حتليلبنوداالختبارالنهائيدلادةاللغةالعربيةيفمعهدجامعةموالناموضوعالبحث
مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

أقربأنىذاالبحثالذيحضرتولتوفريشروطالنجاحللحصولعلىدرجة
بيةوالتعليميفجامعةموالنامالكتعليماللغةالعربيةكليةعلومالًتقسميف(S1)سرجانا

إبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،حتتادلوضوع:حتليلبنوداالختبارالنهائيدلادةاللغة
العربيةيفمعهدجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.حضرتووكتبتو

بنفسيومازورهمنإبداعغرييوتأليفاآلخر.

أحداستقباالأنومنتأليفووتبنيأنوفعالليسمنحبثىفأناأحتملوإذاادعى
تعليماللغةالعربيةكليةقسمادلسؤوليةعلىذلكولنتكونادلسؤوليةعليهمنجلنةادلناقشةيف

علومالًتبيةوالتعليمجامعةموالنامالكإبرىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

اخلاصةوالبجربينأحدعلىذلك.حررىذااإلقراربناءعلىرغبيت
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م.ٕ٘ٔٓيويولٙماالنج،

الباحثة



 باعث فضيلة الثاني

ٜٖٓٓ٘ٔٔٔرقمالتسجيل:    
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 Learning bookis a medium thatgivesthe experienceandrealitiesthat exist 

aroundthe students. So is thematerial containedin the learning book, is a mediumto 

channelknowledge fromeducatorsto the learners. This materialis packed inthelearning 

bookby experts.Learning booksare usedbothin the levels ofbeginners,intermediate 

andupstairs level. Today, in the development ofArabic languageteachingbooksare 

made todevelop theskills ofthe Arabic languagelearners. Because ofthis, it 

istoteachthebook he said heshouldhavemadean assessmentandimprovementifit is 

lessgoals. Particularlyin this researchassessmenton the contents ofthe book"Al 

lughohalArobiyyah" in Arabic learning at “Al Kamal” Islamic boarding school 

KunirWonodadiBlitar. 

 

 The purpose of this research is determine how the contens of book, design of 

book and components of book “al lughoh al arobiyah” from the standpoint of 

religious teachers who teach Arabic in “Al Kamal” Islamic boarding school 

KunirWonodadiBlitar.The method of this research  is evaluative research where 

researchers made some statements that will be filled by the evaluators with various 

aspects of the evaluation. Then the researchers used a quantitative approach to process 

data evaluation and determines the quality of books. 

 

 Results from this study are as follows: 1) according tothe majority 

ofteachers,the content ofthe book"al lughohalarobiyyah" is good and enough to usein 

learningArabicatthecottage. 2) according tothe majority ofteachers,the design ofthe 

book"al lughohalarobiyyah" stillneeds improvementin terms ofcoverandillustrationsin 

the book. 3) according tothe majority ofteachers,the componentsin the book"al 

lughohalarobiyyah"  still incompletefromthe presentation oflearning objectives, 

exercisesandquestions for thestudents. 
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مستخلصالبحث
،تقوميحمتوىالكتاب"اللغةالعربية"يفتعليماللغةالعربيةمبعهد"الكمال"5102باعثفضيلةالثاين،

باليتار وونودادي العصريكونري حبثجامعي.اإلسالمي العربية. اللغة تعليم علوم.قسم كلية
إبراىيمماالنج.جامعةموالنامالك.التعليمالرتبيةو

املشرف:الدكتوراحلاجحممدعبداحلميد،املاجستري
حمتوىالكتاب،كتاب"اللغةالعربيةتقومي،الكلماتالرئيسية:

 
الكتابالتعليمييعطيالطالباحلرباتواحلقيقة.والشكأناملادةوسيلةلتصرفالعلممن 

املعّلمإىلاملتعّلم.ويشكلىذهاملادةبالكتابالتعليميالذيألفومنيكنيفأىلو.والكتابالتعليمي
يفتوسطاأومتقدما.مناألكثراستخدموكّلمنيتعلماللغةالعربيةمنكلاملستوىمبتديئاكانأوم

أو املدارس يف العربية اللغة الستعابمهارات املتنوع التعليمي الكتاب من كثري العربية اللغة تطور
للكتاب"اللغة خاصة حتسنيللكتابالتعليمي، و التقومي  يكن الكتبأن على لذالك، املعاىد.

.اإلسالميالعصريكونريوونوداديباليتارمبعهد"الكمال"العربية"املستخدمةيفتعليماللغةالعربية
يفوتصميمالكتابومكوناتالكتابالكتابحمتوىأماىدفىذاالبحثملعرفةمدى

مبعهد"الكمال"اإلسالميالعصريكونريوونودادييفتعليماللغةالعربيةوجهةنظرمدرساللغةالعربية
احثةفهوالبحثالتقوميي،واملدخلالكمي.ب.وأمامنهجالبحثالذياستخدمتالباليتار

البحثىي (حمتوىالكتاب"اللغةالعربية"جّيدمنوجهةنظرمدرسون0والنتائجمنىذا
(تصميمالكتاب"اللغةالعربية"مقبولمنوجهة5مبعهدالكمالاملستخدمةيفتعليماللغةالعربيةفيو

نظرمدرسونمبعهدالكمال،وكانالتضعيففيووىومنناحيةغالفالكتابوتصويرالكتاب.
مكوناتالكتاب"ال3 أييفمستوى( الكمال، مدرسونمبعهد نظر مقبولمنوجهة العربية" لغة

ضعيفألنوليسفيوأىدافالتعليماملعنيوالتدريباتواألسئلةكمااملعروفيفالنظري.
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Buku ajar merupakan media yang memberipengalamandanrealita yang 

adadisekitarsiswa.Begitujugamateri yang terdapatpadabuku ajar, merupakan media 

untukmenyalurkanilmudaripendidikkepadapesertadidik.Materiinidikemasdalambuku 

ajar tersebutolehparaahlinya.Buku ajar digunakanbaikdalamjenjangibtida’, 

mutawashshithmaupunmutaqoddim.Dewasaini, dalamperkembanganbahasa Arab 

banyakbuku ajar yang dibuatuntukmengembangkanketrampilanbahasa Arab 

pesertadidik.Karenahalini, makauntukbuuku ajar yang 

telahdibuathendaknyadilakukanpenilaianmaupunperbaikanjikadirasakurangmencapait

ujuan.Khususnyadalampenelitianinipenilaianpadaisikitab “Al lughoh al Arobiyyah” 

dalampembelajaranbahasaarab di PondokPesanternTerpadu Al Kamal 

KunirWonodadiBlitar. 
 

 Adapuntujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanaisikitab, 

desainkitabdankomponenkitab “al lughoh al arobiyyah” darisegipandangparaustadz 

yang mengajarbahasaarab di pondokpesantrenterpadu Al Kamal. 

Metodelogipenelitian yang 

digunakanpenelitiadalahpenelitianevaluatifdimanapenelitimembuatbeberapapernyata

an yang akandiisioleh evaluator denganberbagaiaspekevaluasi. 

Kemudianpenelitimenggunakanpendekatankuantitatifuntukmengolah data 

evaluasidanmenentukankualitasbuku ajar. 

 

 Hasildaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 

1)menurutsegipandangsebagianbesarustadz ,isikitab “al lughoh al arobiyyah” 

cukupbagusdigunakandalampembelajaranbahasaarab di pondoktersebut. 2) 

menurutsegipandangsebagianbesarustadz, desainkitab “al lughoh al arobiyyah” 

masihperluperbaikandarisisisampuldanilustrasidalamkitab. 3) 

menurutsegipandangsebagianbesarustadz, komponendalamkitab “al lughoh al 

arobiyyah” masihbelumlengkapdaripenyajiantujuanpembelajaran, latihan-

latihandansoaluntuksantri. 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ

الكتاب وعاء ملئ علما، وبستان حيمل يف ورد، وانطق ينطق عن املوتى ويرتجم عن   
. الكتاب 1األحياء، وال أعلم رفيقا أطوع وال معلما أخضع، وال صاحبا أظهر كفاية من كتاب

التعليمي كالوعاء ميلئ بعلم وينتقل إىل الطالب عطش به. واملدرس كالوسيلة الذي ميلئ 
الطالب بعلم من الوعاء. الكتاب التعليمي يعطي الطالب احلربات واحلقيقة. و هو مصدر يف 
 التعليم، كما قال حممود العقد: "لست أهوى القراءة ألكتب، وال أهوى القراءة ألزداد عمرا يف
تقدير احلساب. وإمنا أهوى القراءة ألن عندي حياة واحدة يف هذه الدنيا، وحياة واحدة ال 
تكفيين وال حترك كل ما يف ضمريي من بواعث احلركة، والقراءة دون غريها هي اليت تعطيين 
أكثر من حياة يف مدة عمراإلنسان". يدل هذا القول على أن قراءة كتاب تعليمي كان أوغريه 

    لوما كثرية لإلنسان.    يزيد ع
و عوامل جناح تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يتصل بكل من األبنية و التسهيالت   

يف تطور اللغة العربية كثري من الكتاب التعليمي املتنوع . 2و الكتب اجليدة و األساتيذ املتأهلني
ب الل هذا التطور، البد من الكتالستعاب مهارات اللغة العربية يف املدارس أو املعاهد. وخ

لذالك، على الكتب أن  املتنوعة أن يكن موافقا يف جمال الثقافة و الوصف و االجتماعية.

                                                           
1 Abdullah al-Gali, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Malang: Akademia Permata, 2012) hlm x   
2  E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hal. 30 
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يكن  التقومي و حتسني للكتاب التعليمي. وحيتاج حتسني الكتب إىل تقوميها من أهل اللغة أو 
و يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكوانت املنهج فهو إحدى   من يقدر هبا .

ركائزه األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوي و الثقايف تتحق األهداف 
اليت تريد حتقيقها من العلمية التعليمية، ابإلضافة إىل املكوانت األخرى من أنشطة و طرق 

 .3التدريس
ن بن إبراهيم الفوزان أن عناصرالعملية التعليمية تتكون على عبد الرمح يرى    

 : 4يف البيان التايل اثالثة عناصر وهي كم
 معّلم                                    متعّلم

 
 

 مادة تعّلم                 
يدّل هذا القول أن املادة وسيلة لتصرف العلم من املعّلم إىل املتعّلم.ويشكل هذه املادة ابلكتاب 
التعليمي الذي ألفه من يكن يف أهله.و الكتاب التعليمي من األكثر استخدمه كّل من يتعلم 

سيلة و اللغة العربية من كل املستوى مبتديئا كان أو متوسطا أو متقدما. كان الكتاب التعليمي 
 يستند الذي األساس هوو ملساعدةالطالب يف تعليم اللغة العربية و لرتقية فعالية التعليم والتعلم. 

 الدراسة.  يف تالميذه يواجه أن قبل درسه يف إعداد املعلم إليه

                                                           
ايل للطبع و )الرايض: دار الغ أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل و أخرون،  3

 7(، ص  1893النشر و التوزيع، 
اللغة العربية لغري الناطقني  ماملعجم العريب للعربية بني يديك سلسلة يف تعليعبد الرمحن بن إبراهيم الفوز ان مع االخرين.  4

ص م( 2003-31423قف اإلسالمي, الطبعة الثانية. )رايض : املكتب الرئيس مشروع العربية للجميع مؤسسة الو هبا. 
321 
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اللغة العربية هلا مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة 
ات لغة العربية هو اعطاء مادة الدرس عن اللغة اليت تشتمل على العناصر األصو الكتابة. فتعليم ال

واملفردات والرتاكب. فمن الكتاب التعليمي الزم أن تشتمل كال من مهارات اللغة وعناصر 
اللغة كي يكن كتبا شامال يف تعليم اللغة العربية اليت تزّود علوما و تدّرب كالما وتعّلم حياة 

صدر يف تعليم اللغة العربية، البد من الكتاب التعليمي أن يتضمن ابلعناصر اجتماعية. كامل
الكتاب التعليمي اجليد هو يستطيع يف أخذ االهتمام  املعينة كما حبث يف اإلطار النظري.

   وإرادة الطالب و جيب أسئلة الطالب و يتيقن شكهم. 
الكمال اإلسالمي العصري دورا للغة العربية يف تعليم و تطبيقها. وأحد  معهدكان 

الفصل  ىل يعينلصباح للطلبة املرحلة األو ا تعليم اللغة العربية بعدالربانهج يف هذا املعهد هي 
يهدف هذا التعليم إىل تنمية الطلبة يف مهارات اللغة العربية اليت تكون أداة أو مفتاحا  األول.

اإلسالمية. يرجى من هذا التعليم أن يكون الطلبة قادرين على فهم الكتب و  يف الدراسة
التكلم ابللغة العربية كل يوم صحيحة. وكذلك يف كفاءة مهارات اللغة األربعة يعين مهارة 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابة. الزم على الطالب أن يقدرون على 

 .هذه املهارات
ه أحد األستاذ كتبيستخدم الطالب و املعلم يف هذا الربانمج الكتاب التعليمي الذي   

ر مهارات التصال سائ انو يوجد النقص مثانية سنواتيستخدم هذا الكتاب خالل هذا املعهد. 
االن و . و عناصرها هدف هذا الربانمج هو استيعاب مهارات اللغةو عناصرها مع أن  اللغة

ة بناء على هذه املشكلة ستقّوم الباحثة كتاب "اللغية تكرار الكتابة. هذ الكتاب يف عمل
ليم اللغة تع"الكمال"  اإلسالمي العصري يف برانمج  العربية" الذي استخدمه طالب املعهد

    .العربية بعد الصبح
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 أسئلة البحث .ب

 كما يلي: البحث أسئلة تكون البحث خلفية على بناء
 ذا املعهد هبيف وجهة نظر مدرس اللغة العربية الكتاب ما مدى حمتوى  (1
 ما مدى تصميم الكتاب يف وجهة نظر مدرس اللغة العربية هبذا املعهد  (2
 ما مدى مكوانت الكتاب يف وجهة نظر مدرس اللغة العربية هبذا املعهد  (3
 أهداف البحث .ج

 : ةعرفملث ابلنظر إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البح
 الكتاب يف وجهة نظر مدرس اللغة العربية هبذا املعهدحمتوى مدى  (1
 مدى تصميم الكتاب يف وجهة نظر مدرس اللغة العربية هبذا املعهد (2
 مدى مكوانت الكتاب يف وجهة نظر مدرس اللغة العربية هبذا املعهد (3

 أمهية البحث  .د

إلرادة الكتاب التعليمي و تزيد ا حمتوى لدى الباحثة : يوسع هذا البحث معرفة عن .1
 انفعة لتعليم اللغة العربية.   صحيحة للباحثة أن يكتب كتابة 

اإلسالمي  مالالك معهديف الناحية التطبيقية : يستخدم هذا الكتاب "اللغة العربية"  .2
 . عهدهذاملبعد الصبح يف  تعليم اللغة العربيةيف وخاصة للمعلم العصري 

اصة حتسني خالكتاب التعليمي ية : جيعل هذا البحث مصدرا لتحسني الناحية النظر  .3
 الكتاب "اللغة العربية" الذي تقوم الباحثة. 
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 حدود البحث  .ه
نظرا إىل أسئلة البحث و األهداف املرجوة، فتحدد الباحثة املوضوع و الزمان و املكان    

 كما يف األيت:

ة" من تاب "اللغة العربيكالحمتوى املوضوع يف حدود موضوعية: حتدد الباحثة  .1
و هضم احملتوى و الدفع و استخدام اللغة  ودقة احملتوى صدق احملتوىجانب 

 التوجيه و التصوير و كمال األجزاءو 

 م.2013-2014يعقد هذا البحث ىف العام الدراسي : حدود زمانية .2

كونري  "الكمال" اإلسالمي العصري  عهدحدود مكانية: حتدد الباحثة املكان يف امل .3
 .وونودادي ابليتار

 الدراسة السابقة .و

ما سابقون يف حبثها، منها كهناك دراسات سابقة هلذا البحث قد قام الباحثون ال        
 تقومي الكتاب العربية بني يديك يف الربانمج عنوان البحث: و   (3102إيتاء احلقيقة ) يلي:

موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. يهدف جامعة اخلاص لتعليم اللغة العربية 
هذا البحث إىل معرفة مالءمة حمتوى الكتاب العربية بني يديك بقدرة الطالب للمستوى 

تخلص فيما ئج هذا البحث فيمكن أن تاملتوسط ومعرفة صعبة حمتوى الكتاب العربية. وأما نتا
( نتائج االستبانة الطلبة عن مالءمة احملتوى وصعوبة احملتوى يف الكتاب العربية بني 1أييت: )

لعام الدراسي ايديك اجلزءالثاين للمستوى املتوسط يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
 4H (,37)املعتدل يبلغ % 2G(, 48)املعتدل يبلغ % 3Fيف الفصل 2013/2014

(. فيكون 37)املعتدل يبلغ % 3I (, 3333)املعتدل يبلغ %  H 3(,41املعتدل يبلغ %)
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.وإذا دخلت معيار االستبانة )اجلدول األول ( 4333املعتدل جلميع تلك الفصول يبلغ %
  3على مستوى متوسط. 33%-66فيكون فيما%

عنوان البحث: تقومي الكتاب (3102ة )مفتاح الرمحو الدراسة السابقة الثانية هي   
التعليمي " فصيح ابلعربية" للمدرسة املتوسط. يهدف هذا البحث إىل معرفة : معايري اختيار 
احملتوى يف الكتاب وتنظيم املادة التعليمية ومهارات اللغوية املدروسة واألهداف و اإلختبارات 

( معيار الصدق : إن الكتاب 1احملتوى ) املستخدمة. ونتائج حبثها فهي أوال:من انحية اختيار
( على عنصر واقعي وأنه يتناسب 100األول و الثاين و الثالث يؤسس مجيع موضوعاته )%

( معيار األمهية: إن الكتاب الكتاب األول و الثاين و الثالث كلها تشبع 2مع األهداف. )
لكتاب الكتاب األول ( معيار امليول و اإلهتمامات: إن ا3) 100حاجات الطالب مبقدار %

( معيار القابلية 4) 100و الثاين و الثالث يتصف كوهنا مبيول الطالب واهتمامهم مبقدار %
للمتعلم: إن الكتاب األول يتناسب مجيع موادها مع مرحلة عمرية اللطالب ولكنه حيحق 

 ر( يف عرض مادته التعليمية وهكذا الكتاب الثاين حيحق عنص60عنصر التدرج مبقدار )%
(مع أنه يتناسب مع مرحلة عمرية اللطالب والكتاب الثالث حيحق مجيع 60التدرج مبقدار )%

( و يتناسب مع مرحلة عمرية اللطالب. اثنيا من 100موادها التعليمية عنصر التدرج )%
 انحية تنظيم املادة التعليمية إن الكتاب األول و الثاين يتنظمان ابلتنظيم النفسي مع أنه اليتنظم

( و أما الكتاب الثالث يتصف ابلتنظيم النفسي والعقلي وصفا  0نظيم العقلي أو مبقدار)%بت
(. اثلثا: وإن تلك الكتب الثالثة تدرس املهارات اللغوية األربعة و تتناسب 100كامال )%

                                                           
موالان مالك إبراهيم امعة جتقومي الكتاب العربية بني يديك يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ، إيتاء احلقيقة  5

 2013كلية علوم الرتبية و التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، ، ، حبث جامعياإلسالمية احلكومية مباالنج، 
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مع األهداف املرجوة وهي قدرة الطالب على التكلم ابللغة العربية انتاجا و استقباال. و رابعا: 
حية إختباراته تتنوع التدريبات حبيث مهاراهتا اللغوية وتتناسب مع األهداف إال إثنني, من ان

أوال يف مهارة الكالم يعين إجابة األسئلة بناء على النص, و الثاين يف مهارة الكتابة يعين ترجيم 
   6اجلملة.

 الكتاب عنواهنا البحث : تقومي (3102ذا مهة عالية )و الدراسة السابقة الثالثة هي   
الك إبراهيم اإلسالمية موالان مامعة العربية بني يديك يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية جب

احلكومية مباالنج ويهدف هذا البحث إىل معرفة هضم احملتوى و صدق احملتوى يف الكتاب 
 العربية بني يديك للمستوى املتوسط يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية. وأما منهج البحث

وى يف التقدمي املنطقي إن هضم احملت. 1هو منهج الوصفي مبدخل الكمي. ونتائج البحث : 
)من السهولة إىل الصعوبة( مع األمثلة و التصوير له دورا عظيما لرتقية كفاءة الطلبة يف مفهوم 

نتيجة . 2اللغة العربية و تساعد بشكل كبري جدا يف تسهيل تعليم اللغة العربية و تيسريها. 
ية بني يديك ب )العربالبحث الذي حصلت الباحثة من اإلستبانة عن صدق احملتوى يف الكتا

و إذا دخلت معيار نتيحة اإلستبانة )اجلدول األول( فيكون فيما  % 61،9اجلزء األول( يبلغ 
على مستوى متوسط يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية قليل يضهمون  66% -34%

 7عن صدق احملتوى و هضم احملتوى يف الكتاب ) العربية بني يديك اجلزء األول(.

                                                           
ية علوم الرتبية و كلحبث جامعي، "،تقومي الكتاب التعليمي " فصيح ابلعربية" للمدرسة املتوسط مفتاح الرمحة " 6

 2013التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، 
موالان مالك إبراهيم امعة تقومي الكتاب العربية بني يديك يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية جب، ذا مهة عالية  7

 2013كلية علوم الرتبية و التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، حبث جامعي، "،، اإلسالمية احلكومية مباالنج
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هدف إىل يو هو أن هذا البحث قرق البحث العلمي للباحثة ابلدراسات السابقات، ت  
معرفة مدى حمتوى الكتاب و تصميم الكتاب و مكوانت الكتاب يف الكتاب "اللغة العربية". 

مالءمة حمتوى الكتاب العربية بني يديك بقدرة الطالب وأما الدراسة السابقة يهدف إىل 
وى يف الكتاب معايري اختيار احملت و صعبة حمتوى الكتاب العربيةللمستوى املتوسط ومعرفة 

هضم  و وتنظيم املادة التعليمية ومهارات اللغوية املدروسة واألهداف و اإلختبارات املستخدمة
احملتوى و صدق احملتوى يف الكتاب العربية بني يديك للمستوى املتوسط يف الربانمج اخلاص 

 . لتعليم اللغة العربية

 حتديد املصطلحات .ز
هلذا البحث مصطالحات مهمة جيب بياهنا ابتعادا ابلقارئ عن التوهم، و أهم   

 املصطالحات الواردة هلذا البحث هي: 

صّور شاملة للواقع يتم اختيارها وفقًا لألهداف ، ويكتسبها املتعلمون يف :  توىاحمل .1
أبنه املضمون الذي  وب نشوانالعملية التعليمية والرتبوية . وعرفه إبراهيم بسيوين ويعق

يتم بواسطته حتقيق أهداف املنهج . ويعين ابملضمون املعارف )احلقائق( ، واملفاهيم ، 
 .واملعتقدات واالجتاهات وامليول(واملهارات  واجلانب الوجداين . ) القيم 

الكمال اإلسالمي العصري : فيه تعليم و تطبيق اللغة العربية لدى الطلبة كل معهد  .2
 يوم. كان هذا املعهد يف مدينة ابليتارو يف دور املدارس الرمسية. 

     ي اإلسالمي العصر  الكمال معهدكتاب ألفه أحد أساتيذ كتاب "اللغة العربية" :   .3

 يه. الذي يستخدم  لتعليم اللغة العربية بعد الصبح ف
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري
 

 مفهوم التقومي املبحث األول:
 معىن مصطلح التقومي (1

. و التقومي هنا 1تقومي: من كلمة قوم _ يقوم مبعىن مثن, قدر. أي أعطى قيمة للشئ 
ة : الوسيلة اليت متكننا من احلكم على فعالية عملية التعليم بعناصرهاو مقوماهتا املختلف

كتااب و طريقة وما وضع هلذا كله من فلسفة وما رسم له من : هدفا و مقررا و  
أهداف, لنعرف مدى استطاعة الدارس يف ضوء خرباته السابقة املرتاكمة ومالءمتة 

. وهو وثيقة 2ملستوايت منو املتعلمني ولطبيعة املادة وخصائص اجملتمع وقيمة ومثله
علم يف اجملاتات الفردية التالميذ واملتربوية مكتوبة لعمليات التعلم والتعليم اليت يقوم هبا 

والصفية واملدرسية واتاجتماعية لتحقيق أنواع التحصيل املطلوب من خالل 
)األهداف، احملتوى، واألنشطة التعليمية والوسائل التعليمية كالصور والرسوم 

 واألشكال التوضيحية وأسئلة التقومي( .

                                                           
ة لغري الناطقني املعجم العريب للعربية بني يديك سلسلة يف تعليم اللغة العربيعبد الرمحن بن إبراهيم الفوز ان مع اتاخرين. 1 

م( 2005-31425الطبعة الثانية. )رايض : املكتب الرئيس مشروع العربية للجميع مؤسسة الوقف اإلسالمي, هبا. 
 265ص. 

بوية احلديثة.  ضءء اتااجاهل  الرت حممود رشدي خاطر مع اتاخرين. طرق التدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية يف 2 
 465م(, ص 1895الطبعة ااثنية . )القاهرة : الناشر دلر املعرفة, 
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كن النظام اهتا وتقنياهتا ، اليت ميوهو أساليب اتاختبار والقياس والتقييم وأدو   
من معرفة مدى حتقيق األهداف ودرجة كفاءة فعال ية املنهاج )بكل عناصره ( من 
خالل تقومي حتصيل املتعلمني ، وتقييم املواد والكتب واألساليب وطرق التدريس، 
وكشف مو اطن القوة للحفاظ عليها وتعءيءها ، وجوانب الضعف ليتم معاجلتها. إن 

يذ الكتاب التعليمي يتطلب من املعلمني و التالميذ يف املدرسة ، اتاستعانة أبنواع تنف
اً اليت تعمل إجرائي -سواء كان  بشرية أو تربوية أو مادية  -مناسبة من اخلدمات 

  على تسهيل وتطبيق الكتاب التعليمي.

   
 الكتاب التعليميحمتوى تقومي  (2

 كفاءة الكتاب مدى على حكم إصدار من متكننا بياانت مجع عملية هو

 والتقنيات التعليمية والوسائط التعليمية واألنشطة واحملتوى األهداف حيث من

 أدوات واإلخراج، ابستخدام الطباعة ومواصفات الواردة التقومي وأساليب املساعدة

  .5الكتاب التعليمي عليه يكون أن ميكن ملا مقرتح وتقدمي موضوعية
 ومبا أن الكتاب التعليمي يعترب تطبيقاً عملياً للمنهاج، فالبد أن يوضع بعناية
حبيث يشتمل على عدد من الوحدات الدراسية وتقسم كل وحدة دراسية إىل عدد 
من املواضيع، وان يشمل املوضوع الواحد على عدد من األسئلة والتقومي إىل جانب 

ع، ألهداف املتوخاة لكل وحدة وكذالك املراجالتدريبات واألنشطة التعليمية وان حتدد ا
وعلى أن يتم اختيار كل ما ذكر مسبقاً بعناية يف ضوء األهداف اليت عكسها املنهاج، 

                                                           
 243( ص مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر ه1243خالد حممود و عرفان، املناهج الدراسية، )الرايض  3
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مع حتديد األوقات هلا وإرفادها بكل مصادر التعلم املساعدة واملساندة من صور 
 ن.و وإشكال ورسوم بيانية وخرائط وجداول واجارب وخربات سيمر هبا املتعلم

يؤدي الكتاب التعليمي دوره يف حتقيق هذه العناصر األربعة تابد أن تشتمل 
 :4على مواصفات تتعلق ابحملاور اآلتية

. أهداف الكتاب ويقصد هبا األهداف التعليمية اليت يتوخى حتقيقها كتغريات 1
 على أمناط سلوك املتعلمني من خالل تطبيق الكتاب التعليمي.

ويقصد هبا املادة العلمية اليت يقدمها الكتاب للمتعلمني . حمتوى الكتاب 2
 ويتضمن قضيتان مها:

 اختيار احملتوى : تابد من ارتباط احملتوى ابألهداف وكلما زاد اتارتباط أ(

 بينهما كلما أدى إىل حتقيق األهداف وابتعاد احملتوى عن األهداف يؤدي

 سوم.إىل اتاحنراف ابلعملية التعليمية عن مسارها املر 

 ب( تنظيم احملتوى : أي تابد من مراعاة التعمق يف عرض األفكار والرتابط

بني األفكار املعروضة داخل احملتوى والتعمق يف تكرارها والرتتيب والتسلسل 
 هلا ، فعند إعداد احملتوى تابد من مراعاة بنية املعرفة املنظمة يف احملتوى.

لم لتعاجل جية التدريس اليت يستخدمها املع. األنشطة التعليمية ويقصد بذلك إسرتاتي5
موضوعات الكتاب وكذلك املمارسات التعليمية اليت يقوم هبا املتعلمني لتعلم 

. وتتمثل 3املوضوعات مستخدمني يف ذلك الكتاب أو الوسائط التعليمية املساعدة
 الوسائط التعليمية املساعدة ابآليت:

                                                           
 400، ص حممود رشدي خاطر مع اتاخرين 4

5 Gali, Abdul Hamid Abdullah penerjemah Sudi Yahya Husein, Sahrani. -Abdullah al

Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Padang: Akademia Permata, 2012 hal. 76 
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ة املدرسية وخمتصو الوسائل أ( خدمات بشرية: و هم فنيو وعمال املكتب
 وتكنولوجيا التعليم وفنيو التجهيءات املدرسية .

ب( خدمات تربوية: وهي مواد ووسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم والكتب 
 املساعدة للتعليم والتعلم واملكتبة املدرسية.

 ج( خدمات مادية: مثل اجلداول املدرسية اليومية ومركء الوسائل التعليمية 

خترب وقاعات النشاطات وامليءانية املالية والساحات واحلدائق املدرسية وامل
واخلامات واملواد األولية. واجدر اإلشارة أن استخدام الوسائط التعليمية تساعد يف 
خدمة املنهاج الرتبوي كما تساعد املتعلمني على فهم املادة التعليمية وتساعدهم يف 

ة وإبمكاهنم استذكارها ألهنم شاهدوها موضح احلصول على املعلومات بطريقة أفضل
 أمامهم وهذا على عكس ما يسمعوه.

. التقومي ويقصد به هنا أسلوب التقومي اليت يتبع يف الكتاب التعليمي وكذا   أدواته 4
 اليت متكن من خالهلا معرفة مدى حتقيق أهداف الكتاب.

 الطباعة أو تنظيمه. اإلخراج و يقصد به الشكل املادي للكتاب سواء من حيث 3
بشكل عام، أو الرسومات واألشكال التوضيحية اليت يوظفها. عرفنا أن التقومي هو 
أحد عناصر الكتاب التعليمي األربعة على اعتبار أن الكتاب نظام، والتقومي هو 
التصحيح ، والتصويب، وهو عملية تشتمل على عمليات فرعية تؤدي إليها مثل 

مواطن لتثمني ، عملية التشخيص مبعىن حتديد مظاهر القوة و : عملية التقومي مبعىن ا
الضعف ، عملية القياس أي عملية التكميم ، عملية املتابعة ، عملية التغذية 
الراجعة ، وعملية إصدار احلكم. والتقومي بوصفه أحد عناصر الكتاب يتناول تقومي 

 .مي نفسهاألهداف ، وتقومي احملتوى ، وتقومي األنشطة ، وتقومي التقو 
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 أهداف التقومي يف الكتاب (3

يهدف تضمني الكتاب جمموعة من اإلختبارات اللغوية إىل عدة أمور من  
 أمهها:

 تشخيص نواحي القوة و الضعف يف أداء الطالب .1
حتديد مواطن السهولة والصعوبة يف حمتوى الكتاب يف ضوء قياس مدى  .2

 استيعاب اللطالب. 

نفيذها أسلوب يتحقق به املعلم من إمكانية تترمجة فلسفة الكتاب وخطته يف  .5
 و واقعة عناصرها

 تقدمي مناذج املعلم .4

مساعدة املعلم على اكتشاف قدرات الطالب واستعداداهتم وما لديهم من  .3
 إمكانيات ملواصلة العمل درسا بعد درس. 

تءويد الطالب مبجموعة من أساليب التقومي الذايت اليت متكنه  من الوقوف  .6
أوتاأبول، فال يظل أسري الظروف اليت تسمح ابختباره وحتديد  على مستواه
 .  6مستواه
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 احملتوى: مفهوم ثايناملبحث ال
   مفهوم احملتوى  (1

 العملية يف املتعلمون ويكتسبها ، لألهداف وفقاً  اختيارها يتم للواقع شاملة صّور 
 بواسطته يتم الذي موناملض أبنه نشوان ويعقوب بسيوين إبراهيم وعرفه.  والرتبوية التعليمية
 واجلانب  هاراتوامل ، واملفاهيم ،( احلقائق) املعارف ابملضمون ويعين.  املنهج أهداف حتقيق

 .( وامليول واتااجاهات واملعتقدات القيم. )  الوجداين
ما أن يتم وضع األهداف العامة للمنهج حىت يواجه خمططو املنهج مهمة أو مشكلة    

يف اختيار احملتوى من الكم الضخم من املعلومات و املعارف اليت تتضاعف كل  جديدة تتمثل
عشر سنوات تقريبًا . وللخروج من هذا املأزق , فإن على املخططني أن خيتاروا احملتوى الذي 
حيقق األهداف اليت مت وضعها من قبل , حبيث يتم اختياراحلقائق و املفاهيم والتعميمات و 

 ن املعرفة املختلفة,بشرط أن تعمل على حتقيق األهداف اليت مت صياغتها يفالنظرايت من ميادي
ميذمن إن اختياران للمحتوى تا يعين أننا بينا حمتوى نستطيع تدريسه ويتمكن التال اخلطوة السابقة

 .تعلمه لكن يلءم األمر أن نتناول هذا احملتوى
 تنظيم احملتوى التعليمي  (2

، ، حبيث يؤدي إىل أن يتعلمه بشكل أسرع وأسهلمعنيهو تقدميه للمتعلم بشكل   
ضعه يف ترتيب و وبشكل متدرج حبيث ينمو التعلم ويعمق ويثب  لدى املتعلم وتستمر آاثره معه.

ن تسلسلي أو تنظيم تتابعي ملفرداته بغية تسهيل تعلم الطلبة لتلك املفردات و أبقصى درجة م
إن . ”وب فيه التعلم على حنو حيقق التعلم املرغهو" ترتيب عناصر احملتوى وخربات  .والفاعلية

تنظيم احملتوى واخلربات التعليمية عملية أساسية من عمليات ختطيط املنهاج وتنظيمه وعند 
 تصميم 
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ن فما أن ينتهي خمططو املناهج م. املنهاج. وبناءاً على ذلك فإن السؤال الذي يواجه  
بعد  رة تتمثل يف ضرورة تنظيم هذا احملتوىمرحلة اختيار احملتوى حىت تظهر هلم مهمة أخ

ادئ أنه عند تنظيم حمتوى املنهج فإنه تابد من أن يركء على املب برونراختياره, حيث يعتقد 
األساسية و األفكار و التعميمات حىت تصبح تلك املادة أكثر مشوتًا يف نظر املتعلم ,وأكثر 

نية ه بتطوير ما يسمى      مبدخل بسهولة لالنتقال من موقف تعلمي آلخر.وقد اندى نفس
واضع املنهج هو كيفية تنظيم خربات املنهج بصورة اجعل من املمكن توفري أحسن .املعرفة 

 الظروف املمكنة لتحقيق أهداف الرتبية.
 

 أساليب تنظيم احملتوى  (3

 : 7ملباىى  التالي  ابيتعلق تنظيم احملتوى 

 التنظيم السيكولوجي .أ

 نضج املتعلم وخرباته و استعداداته.وهذا التنظيم يكونأيخد بعني اتاعتبار  
ويف هذا  .أكثر مالئمة لألطفال قليلي النضج نسبياًو الصفوف الدنيا بشكل خاص

األسلوب ينظم حمتوى املنهج مبا يتناسب مع ميول الدارسني وحاجاهتم وقدراهتم 
لة اتابتدائية املرحمثال/ من الصعب على الطالب يف واستعداداهتم ومدى استفادهتم .

 .الدنيا تعلم  األعداد السالبة أو الربهان الرايضي
 التنظيم املنطقي  .ب

تعرض وتقدم املادة يف املنهاج حسب الرتتيب املنطقي هلا و التأكيد هنا على  
املفاهيم الرئيسية و املبادئ األساسية هلذه املادة.ويعترب هذا التنظيم مالئمًا للفهم 

                                                           
 254، ص حممود رشدي خاطر مع اتاخرين 7
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م حمتوى ووفقاً هلذا األسلوب ينظ .مستوايت تاحقة يف املدرسة الناضج وللطلبة يف
ومن   مثل : اتانتقال من املعلوم إىل اجملهول  املنهج يف ضوء جمموعة من املبادئ

َحّس للمجرد
ُ
الكسور  مثال/ومن السهل إىل الصعب إخل .  ومن البسيط للمركب  امل

 .النسبة املئوية -النسبة -الكسور العشرية -العادية
 التنظيم القائم على النظرايت الرتبوي  لنظرايت التعلم  .ج

ح ذلك وميكن توضي  ويف هذا األسلوب ينظم حمتوى املنهج على امتداد الءمن 
فينبغي   من خالل املثال التايل : إذا كان هناك مفهوم معني مهماً ابلنسبة للدارسني

كل   مع اجاوز املستوى الذي عوجل به يف  تناوله أكثر من مرة وأتكيده يف املنهج
وهذا يعين تكرار نفس املفهوم   اد الءمنمن حيث اتاتساع والعمق على امتد  مرة

 وذلك بشيء من التوسع والعمق .   مع مستوايت أعلى مع املعاجلة

 مثال تطبيقي :

قيدة بعمق مث نتناول تفاصيل الع  قد ندرس أساسيات العقيدة يف املرحلة التمهيدية
من املرحلة  رأننا نتعمق يف املرحلة التالية أكث  وليس لك بتكرار  يف املراحل التالية
لة ففي التعليم النظامي املدرسي لعلنا نذكر أننا درسنا الصالة يف املرح  اليت سبقتها
حلة مث أعمق يف املر   مث درسناها بشكل أعمق يف املرحلة اإلعدادية  اتابتدائية
 .و ضرورةإمنا ه  وليس هذا بتكراٍر مذموم  وكذلك اجلملة اتامسية والفعلية  الثانوية

 اجليد للمحتوى  التنظيم  (4

يساعد املتعلم على أن يرى العالقات بني اجملاتات املختلفة اليت يتضمنها املنهج ،     
أي تنظيم خربات املنهج بصورة تتضح فيها العالقات بني اجملاتات اليت يتكون منها املنهج 
 ، فمثاًل يتم ربط مادة األدب مبادة التاريخ ، وهكذا نربط بني املعلومات واخلربات
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ونستخدمها بشكل متكامل مرتابط كما هي احلال يف احلياة اليومية العلمية عندما تعرتضنا 
مشكلة ما ، فإننا نستخدم معلومات وخربات خمتلفة تنتمي إىل جماتات وحقول عديدة حلل 

  .هذه املشكلة
إن تنظيم حمتوى املنهاج وترتيب خربات التعلم فيه حيقق األهداف الرتبوية املنشودة .  

فإذا كان احملتوى منظما وكان  خربات التعلم منسقة فإن هذا يءيد من إمكانية حتقيق 
ترتيب فإن ذلك يقلل  األهداف . أما إذا كان احملتوى سيئ التنظيم , وخربات التعلم رديئة 

 .هج , وجيعل التعلم صعب ومردوده ضعيفامن فاعلية املن
 

 معايري تنظيم احملتوى  (5

 أن حتقق تراكمي  التعليم واستمراره .أ

حبيث تتضمن كل   مبعىن أن ينظم احملتوى أو اخلربات التعليمية يف تتابع معني 
وكذلك   مرحلة من مراحل املنهاج معارف أكثر تركيباً من املعارف يف املرحلة السابقة

عتمد فإن التعليم يف كل مرحلة ي  درج يف العمق والدقة والتحليل وهكذامراعاة الت
 على التعلم يف املرحلة السابقة

 حتقيق مبدأ التكامل  .ب

إذ إن تقدمي املعارف متكاملةً جيعل التعلم أبقى أثراً وأجدى فائدة مما لو قدم   
فروعه يف   ابطويوضح كيف ترت   فالتكامل يعطي معىن أمشل للعلم  يف صورة منفصلة

فرصاً  كما أنه يتيح   وكيف تتفاعل هذه الفروع داخل نطاق هذا الكل  كلٍّ متسق
 .أكثر لعمليات التطبيق

 حتقيق الربط بني الفروع املختلف  .ج
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إن الربط بني معارف علمية من العلوم أو أكثر يعترب أحد أشكال التكامل  
مثل   الربط بني علمينيمنها   وللربط عدة أشكال  الذي يؤدي إىل تيسري التعلم

والفقه واتاقتصاد وقد يكون الربط بني   أو العقيدة واألخالق  القرآن والسنة
 .أو علوم السنة  مثل الربط بني علوم القرآن  فرعني

 حتقيق التوازن بني الرتتيب املنطقي والرتتيب السيكولوجي .ى

ومن   ويقصد ابلرتتيب املنطقي أن تنظم املعارف من السهل إىل الصعب 
َحّس إىل اجملرد  املألوف إىل اجملهول

ُ
رتتيب ومن املباشر إىل غري املباشر أما ال  ومن امل

السيكولوجي فيعين ترتيب املعرفة واألنشطة حبيث تراعي مستوى التالميذ 
  .وخصائصهم

 أن يتيح احملتوى استخدام أكثر من طريق  للتعلم .ه

علم بعضهم فقد يت  بطريقة واحدةفمن املعلوم أن الدارسني مجيعاً تا يتعلمون  
وقد يتعلم بعضهم عن طريق املناقشة اجلماعية أو   عن طريق العمل يف جمموعات
لذا فإن احتمال حدوث التعلم يءداد كلما   إخل… عن طريق املالحظة والتجريب 

 تنوع  طرق التعلم .

 

 : مفهوم الكتاب التعليميثالثاملبحث ال
 الكتاب التعليميمعىن مصطلح  .1

مساعدة، واليت    الكتاب األساسي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية   
تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية واللغة، وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف معينة 

 يف مقرر معني، يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد.
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 األساس اللغوية يف الكتاب التعليمي .2
 مكوانت اللغة:  (1

األصوات. من عناصر اللغة املهمة تعلمه و يقصد به نطق اللغة العربية  -أ
. وكلما خنرج اللغة فالصوت شيء على غاية 9انطالقا مناسبا بنظام مؤين

الظهورأمام املخاطب ألن اللغة تسمع ابألذن و الكتابة ترى ابلعني. والكتابة 
رة الصوتية ين, فالظاهأيضا حماولة لنقل اللغة من بعدها الءمين إىل البعد املكا
 .8تتابع يف الءمان واحلروف املكتوبة تتابع يف املكان 

 10املفردات. ومن أهداف تعليم مفردات اللغة العربية:  -ب 

 تعرف املفردات قراءة كان أو استماعا .1

 تدريبات الطالب لنطق املفردات فصيحة. .2

 فهم املفردات .5

 استفادة املفردات للتكلم أو اإلنشاء  .4

 

 مهارات اللغة  (2
القراءة. تطلق القراءة ويراد هبا "القدرة على معرفة األحرف اهلجائية مث الربط  .أ

بني األحرف مث ترمجة األحرف إىل معاىن مث فهم هذه املعاين, وهذا هو 
معىن املراد عندما نقول مثال "تعليم القراءة و الكتابة" لألطفال, وهذه 

قراءة م القدرة على الالقراءة هي اليت تنقل اإلنسان من األمية )مبعىن عد

                                                           
8 Abdul Hamid.Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.Malang:Uin Maliki Press, 2010. Hal 29 

   3. ص 2010. ماتانق: مكتبة مالكي. فقه اللغة العربية, مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغةأوريل حبر الدين.  8
11 Ibid.hal 33 
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" عادة  -1و الكتابة( وهذا املعىن تانقصده هنا, بل نقصد ابلقراءة هنا:
املطالعة بشكل مستمر للكتب واجملالت وغريها من وسائل تطور عرب 

وما يتبع ذلك من فهم وتركيء وعمليات استنتاج وحتليل  -2الءمان".
ه يف راجع مادرستواستحضار وتوظيف جيد للمادة اليت طالعها القارئ )

ويدخل حت  كل ذالك أيضا  -5الوحدة الثانية عن هذه العمليات. 
 تقنيات واجارب ووسائل وأدوات تتجدد وتتطور ابستمرار.           

اتاستتماع. كان  العلقة القريبة بني مهارة القراءة ومهارة اتاستماع اليت هلا  .ب
 ووجدة اخلرب اجلوانب,منها معرفة الصوت وفهم عناصر الصوت مؤين

.كما عرفنا, بغري مهارة اتاستماع تا يستطيع اإلنسان أة 11من املتكلم
الطالب عن املقصوداألمر.و مهارة اتاستماع سابقة ملهارة القراءة ومهارة 
األخرى, وقدميا كان اتاستماع له أمهية يف عملية التعليم أكثر من القراءة, 

لف جمالت الثقافة مبخت حيث اعتمد اإلنسان على الكلمة املنطوقة يف
 . 12فروعها

هي وسيلة )وسيط( إرسال يوظفة اإلنسان يف نقل أفكاره وآرائه  الكتابة. .ج
ومشاعره وأحاسيسه إىل اآلخرين. ويف هذه املهارةجانبان مها قدرة 

. قدرة الطريقة هي قدرة لكتابة اللغة العربية 15الطريقة و قدرة اتانتاج
 ما قدرة اتانتاج فهي تعبري الفكرة وأبمالء وقواعد وترقيم صحيح. و أ
 الشعور ابلكتابة العربية صحيصا.  

                                                           
11 Ibid hal. 42 
 252(,ص. 1892 )الرايض, جامع امللك السعود, علم اللغة النفسيالدكتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور,   12

13  Abdul Hamid.Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.Malang:Uin Maliki Press, 2010. Hal 75 
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الكالم. الكالم يف أصل اللغة عبارة عن : األصوات املفيدة هو: املعىن القائم  .د
ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ, يقال يف نفس كالم, ويف اصطالح 

سمى الم هو يالنحاة: اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء الشتاء. مهارة الك
ابلتعبري ويف الغالب ما يشار إليها ابسم مهارة التحدث أو مهارة الكالم. 
ومع ذلك ما اختالفا يف التأكيد، يف الكالم هو القدرة شفوية ، ولكن 
يف التعبري أيضا إضافة شفواي أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة. 

عبري حتريري. ة وتولذلك، يف تعلم اللغة العربية اسطالحان، تعبري شفهي
لديهما نفس األساسية اليت تنشط يف التعبري عن ما هو يف ما يفكر به 

 .14اإلنسان
 
 عناصر الكتاب التعليمي (5

لم. ينبغي لألستاذ أن يستطيع لرتقية الكتاب التعليمي يستخدم يف عملية التعليم والتع 
ار أو مواصفات ء املعيوقبل ذالك يهتم به عن عناصر الكتاب التعليمي كي يكون كتااب مبال

 الكتاب التعليمي اجليد. وعناصر الكتاب التعليمي األتية:
 املضمون (1

املضمون يف الكتاب التعليمي املتعلق بثبات املادة أوصحة املادة أو تالؤم املادة 
وعلى أساس القيم الذي يتبع على اجملتع أو الصعوب. عن الثبات املادة لرتقية املادة 

يجة من ي ينبغي على أساس النظري والفكرة لتعليم اللغة العربية ونتيف الكتاب التعليم

                                                           
14 Syaiful Musthofa; Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif; Malang:Uin Malik Press.2011, 

hal.13 
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التحقيق يف علوم اللغة العربية. حنصل على أن نوجد الفكرة والنظري من كتب تعليم 
اللغة العربية الذين يوجدون يف مكتبة اجلامعة. وأما عن التالؤم املادة، املادة يف كتاب 

 يم وأسلوب احلياة يف بيئة الطلبة. تعليم اللغة العربية يناسب على الق
 
 

 صدق احملتوى (2

صدق احملتوى هو ما يتعلق ابحملتوى التعليمي من جوانب كثرية منها دقة ووسعة 
و كمال احملتوى التعليمي بناء على ضوء علوم اللغة العربية. وصدق احملتوى يؤثر أاثرا 
عظيما يف تعيني مقدار احملتوى النعليمي الذي سيتطور به املدرس مناسبة بقدرات 

من صدق احملتوى هي منهج الدراسي وخطة  ومستوى الطلبة. ومعيار األساسي
 الدراسية.  

 هضم احملتوى (5

 :هبضم املادة الطلبة يستطيعون أن يفهمو عن املادة. وعن املادة يتضمن ب
 منطقية املادة يف التقدمي .أ

طيع يسهل الطلبة ليفهمون الكتاب التعليمي و يست منطقية املادة يف التقدمي
الطلبة أن يوصل املعلومات قبله. على سبيل املثال من السهل إىل الصعب، من 
العام إىل اخلاصة وعلى العكس. وعلى سبيل املثال يف تعليم علم النحو، إذا 
ع و يستخدم الطريقة من اخلاص إىل العام فاخلطوة األوىل يعطي اتامثلة عن املوض

الذي درسناه. واخلطوة الثانية يشرح مث خيتم ابخلالصة أو أيخذ القواعد، حسبما 
هذا التعليم كما نرى يف الكتاب التعليمي "النحو الواضح". على حني بطريقة من 
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ذا كل إالعام إىل اخلاص فاخلطوة األوىل يقرأ أو يكتب األمثلة والقواعد مث شرحا. 
ة التعليم بطول مادة ينطبق على أحوال عملي طريقة جيوز أن يستخدم يف عملية

 التعليم وابخلصوص تطبيق املادة يف التقدمي. 
 

 ترتيب املادة  .ب

س تقدمي يف الكتاب التعليمي تابد أن ترتب املادة ليسهل الطلبة يف التعليم وميار 
الرتتيب يف التفكري. على سبيل املثال يف املادة مهارة القراءة، فاخلطوة األةوىل 

سة النصوص واخلطوة الثانية شرح املفردات الصعبة مث يفهم اتاستيعاب. كما بدرا
 نرى يف هذا تعليم مهارة القراءة الرتتيب املادة. 

 أمثلة وتصوير يف الكتاب .ج

هم يف الكتاب التعليمي ينبغي أن يوفر التصوير و أمثلة يف التقدمي ليسهل وليف
ر أمثلة والتصوير األوىل يف اختيار وتقريالطلبة يف عملية التعلم و التعليم. والطريقة 

 هي يصاب التصوير و األمثلة ليشرح النظري و جيذب مث النافع للطلبة. 

 وسيلة التعليم يف الكتاب .د

حيسن استعمال نوع من أمواع الوسائل البصرية يف تعليم اللغة العربية لغري 
ربية ائل البصالناطقني هبا خاصة يف املراحل األوىل منه، وأن تكون هذه الوس

-مصحوبة أبصوات مسجلة. وهذا هو األساس فيما ندعوه ابتااجاه السمعي
البصري الذي تا يرتبط يف واقع األمر بطريقة معينة من طرائق تعليم اللغات 
األجنبية، وإمنا ميكن أن توضع املواد السمعية البصرية وقفا ملبادئ الطريقة التعليمية 

 سي.   اليت كتبناها يف الكتاب املدر 
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 ذو عالقة وفوائد الكتاب التعليمي .ه

يف الكتاب التعليمي واجب أن يقيد من فوائد الكتاب التعليمي يف التعليم و 
التعلم هبدف ليعرف هل الكتاب التعليمي يشرتك ككتاب األهم الذي يستخدم 
 يف الفصل أو كوسيلة الطلبة للتعليم يف املنءل أو كوسيلة الطلبة لتعليم اجلامعة.

 املستخدمة لغة (4

اللغة املستخدمة لرتقية الكتاب التعليمي متعلق يف اختيار من أنواع اللغة 
والكلمة واستخدام اجلملة الفعال مث يف النظام الفقرة املفيدة. واللغة العربية املستخدمة 
يف الكتاب التعليمي هي اللغة العربية الفصحى ألن الكتاب التعليمي اجليد يستطيع 

على الطلبة لقراءة و يعملون الواجب املنءيل مث يربزون عن املعارف أن يدفع و حث 
 لتعمقون يف املوضوع الذين درسناه.

ويف اختيار الكلمة يف الكتاب التعليمي ينبغي من أنواع الكلمة البساطة  
واخلالصة الكلمة و ليس الكلمة األجنبية. والستخدام اجلملة الفعال يف الكتاب 

تخدام اجلملة اإلجيايب والفعال يف التقدمي املعلومات وإزالة يف اس التعليمي يف التشديد
اجلملة السلبية ألن استخدام اجلملة اإلجيايب والفعال يستطيع أن يدفع وحث على 

 الطلبة على التعلم يف الكتاب التعليمي و يعملون الواجب املنءيل املعني. 
 الرتتيب و يف كل الفقرة مث ويف النظام الفقرة املفيدة ينبغي الفقرة األساسية 

التحام يف الفقرة يعين بني اجلملة الواحد على األخرى. يف حني أن الطويلة والقصرية 
 الفقرة تعلق على استطاع الكاتب.  
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  التصوير (3
استخدام التصوير لإلعداد الكتاب التعليمي الدافع و اتاتصالية ومساعدة 

تعليمي التعليمي. التصوير املستخدمة يف الكتاب الالطلبة ليفهموا املادة يف الكتاب 
ابستخدام اجلداول و رسم البياين وخطوط بيانية وصور والرموز ورسم ختطيطي مث 

      خمطط.

 عناصر املتكملة (6

را عناصر املتكملة لرتقية الكتاب التعليمي متعلق برزمة الكتاب التعليمي اليت اجعل عنص
 يحة التعلم و التعليم. و عنصرا أساسيا يف الكتابأساسيا وتكملة مث اختبار من نت

التعليمي حيتوى املعلومات و املوضوع األساسي الذين يدرسون إىل الطلبة. وعلى وجه 
عام الكتاب التعليمي األساسي هو الكتاب التعليمي طبعة. ويف حني أن عنصرا تكملة 

ليمي األساسي كتاب التعيف الكتاب هو املعلومات واملوضوع الءائدة الاليت تتعلق ابل
أو ابتاختبار على القدرة الطلبة أو تتكون من الكتاب التعليمي طبعة على سبيل 
املثال: املادة و القراءة واجلدول و املنهج الدراسي، وأما من دون الطبعة على سبيل 
املثال: الشريط والدليل للطلبة واألساتيذ والذي حيتاج للتعم و التعليم تقدميا بوسائل 
التعلم والتعليم املتنوعة وأما من اختبار من نتيجة التعلم و التعليم هو الينود األسئلة أو 
الة دون اتاختبار الذي استخدام اتاختبار التكويين حول عملية التعلم و التعليم و 

 اتاختبار النهائي يف اخر التعلم و تعليم اللغة العربية.   

 أساس إعداد الكتاب التعليمي يتضمن  (4

عداد الكتاب التعليمي للغة العربية تابد أن يهتم به أسسا يف اعداد الكتاب ا
التعليمي ، تان مهم إلجراءه لكي النتائج عن الكتاب التعليمي يستطيع مرجع يناسب 
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عن أحوال الطلبة الذين يستخدمونه. ويف هذا الفصل سأحاول أن أشرح عن األسس 
لك على أربعة جوانب مهمة ينبغي أن يف اعداد الكتاب التعليمي و سنعتمد من ذ

 :13تنطلق يف ضوئها أية مادة تعليمية وهذه اجلوانب
 اجلانب النفسي .أ

يعد اجلانب النفسي جانبا مهما يف أية عملية تعليمية، بل تا خيلو حبث أو  
كتاب يتناول هذه العملية من احلديث عن دور هذا اجلانب وصلته ابملوضوع الكلي 

 املثل تا نستطيع عند تناول موضوع كموضوع مواد تعليم اللغةللبحث أو الكتاب، واب
العربية لغري الناطقني هبا إتا أن جيذب انتباهنا إىل هذا العنصر، فاحلقائق املتصلة بنمو 
املتعلم تابد أن توجه ابلضرورة موضوعات املادة التعليمية من حيث البناء و الرتكيب 

ة فيه  بنظرايت التعلم و بدور امليول و الدافعي و الشكل و املضمون. و املبادئ املتصلة
كلها أسس نفسية تلعب دورا كبريا يف اعداد و اختيار و تنظيم مواد التعليم. ولعل 
اتاهتمام و مراعتها يعتمد إىل حد كبري على مدى مسايرة مواد التعليم ملستوايت النمو 

لم بشكل يف ميدان التع و مدى مناسبتها للميول و مراعتها ألحدث احلقائق و املبادئ
 عام و تعلم اللغات األجنبية بشكل خاص.

ويظن كثري من املتخصصني يف تعليم اللغات األجنبية أن هناك عالقة وثيقة      
بني أمناط منو الفرد و بني القدرة على تعليم اللغة األجنبية، وان هناك فرقا حمسواب بني 

ي يف املواد وهذا الفرق الذي ينبغي أن يراع تعلم الصغري و تعلم الكبري للغة األجنبية،
املقدمة لكل منهما. هذا الفرق عادة ما ينسحب على عدد املفردات و نوعها وعلى 

                                                           
 .29ص  ،لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرىالكتاب األساس حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  15
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نوع الرتكيب و طوله و قصره و سهولته و صعوبته، وعلى املعىن من حيث عموميته و 
 مضيقه و ختصصه، وعلى امليول من حيث ضيقته و اتساعه، وعلى النمو بشكل عا
من حيث تركيءه حول الذات و تعدية إىل جمال أوساع، و على اإلدراك من حيث 
ضيقه و اتساعه و شيقه و سطحيته، واخلربة السابقة من حيث قلتها و كثرهتا و نوعها 
أيضا. لذالك ينبغي أن نستجيب املواد التعليمية املقدمة للكبار و الصغار هلذه الفروق 

 .   16يف كل هذه اجلوانب

و يهتم علماء النفس و الرتبية بدراسة املهارة و مكوانهتا و منوها كجانب مهم  
من جوانب التعلم، و و لقد التف  املتخصصون يف تعليم اللغات األجنبية إىل أمهية 
درسات مهارات اللغة و حتليلها عند التصدى لوضع املواد التعليمية. و من الصعب 

و مناسب دون حتديد للمهارات اللغوية اليت  وضع و اختيارها مواد تعليمية سليمة
تريد أن ننميها، و دون حتديد ملستوى هذه املهارات اليت ينبغي أن نبذأ به، و للمستوى 

 الذي جيب أن ننتهي إليه. 
إن حتديد مهارات اللغة و مستوايهتا املناسب عادة ما يقوم على أساس  

رعة اليت  خيتلفون بشكل كبري يف السمطابقها مبراحل السلوك اللغوي، إتا أن الدارسني
يطورون هبا مهاراهتمن و يف كمية التدريب الذين حيتاجونه لالنتقال و التقدم من 
مستوى من الكفاءة إىل مستوى اخر، و من هنا جند أن حتديد مستوايت عامة 
للمهارات، أو حتديد تتابع معني لنمو املهارة شيء صعب فذلك خيتلف من دارس 

                                                           
  58-28حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، املرجع تفسه، ص  16
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ومع هذا يلءمنا عند اختيارها مواد تعليمية أن نضع كل هذه اجلوانب يف إىل اخر، 
 اعتباران. 
و يف احلقيقي طبقا ملختلف سيكولوجيات التعلم، تا توجد نظرية تئدي إىل  

وجهة نظر شاملة فيما يتصل ابلتعلم. أو كافية بشكل عام لتوجيه كل عناصر و 
جملموعة من  و املعلم الذي يستطيع مبعرفتهمعاجلات املواد التعليمية، ولذلك فالبديل ه

مبادئ التعلم املستاقة من العديد من النظرايت أن يطبق على املادة التعليمية ما حيقق 
 هلن طريقها عملية التعلم فعالة. 

وهنا جمموعة من الشروط و املبادئ النفسية ينبغي أن تراعي عند وضع مادة  
 العربية لغري الناطقني هبا:تعليمية أساسية لتعليم اللغة 

  ني ما يقدممفرقة يف ذلك بأن تناسب املادة اخلصائص النفسية و الثقافية للدارسني  (1
 و ما يقدم للكبار. للصغار

 أن تراعي املادة الفروق بني ميول و اهتمامات و أغراض الدارسني من تعلم اللغة (2

قدمة، و ما ينبغي أن يعطي أن حتدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف املادة امل (5
 لكل منها من هذه املادة.

أن حتدد بوضوح مستوايت األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة و مراعة  (4
 ذلك يف املراحل املختلفة من املادة

أن يتتابع تقدمي املهارات وقف خطة واضحة تتناسب و تدرج مراحل نضج الدارسني،  (3
  وقتها املناسبحبيث تا تقدم املهارة إتا يف

 أن تلتف  املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي  (6

 أن حتقق املادة املطالب األساسية للدارسني من تعلم اللغة  (7
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أن تكون مشوقة جامعة بني الفكاهة و احلكاية و النادرة و كل ما من شأنه أن حيقق  (9
 اتاستماع للدارس

 ستوى املادةطريق التنوع يف م أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن (8

أن تراعي املادة استعداد الدارسني للتعلم، و أن تلجأ إىل وسائل متعددة لتنشيط هذا  (10
 إتا استعداد و هتيئة الدارس للتعلم

أن حتقق املادة للدارس نوعا من اتاشباع، أي متكنه و بشكل سريع من امتام عملية  (11
 اتصال ابللغة مساعا و حديثا

ادة إاثرة رغبة الدارسني و استعدادهتم لتعرف اللغة و زايدة معلوماهتم و أن تراعي امل (12
 إشباع حب استطالعهم حنو ثقافتها و ذلك عن طريق األنشطة و املمارسات

أن يستند إعداد املادة و تنظيمها إىل ما انتهات إليه نظرايت التعلم من حقائق و  (15
 مفاهم

 الة يف تدريس اللغاتأن تصاغ املادة و تنظيم يف ضوء الطرق الفع (14

 أن هتيء املادة للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة و ممارسته (13

  
 اجلانب الثقايف .ب

حتتل الثقافة ابعتبارها طرائق حياة الشعوب و أنظمتها السياسة و اإلقتصادية 
و اتاجتماعية و الرتبوية مكانة هامة يف تعليم و تعلم اللغات األجنبية، و هي 
تعترب مكوان أساسيا و مكمال مهما حملتوى املواد التعليمية يف هذا امليدان. 

املادة  ة املستهدفة اندماجا كامال يفلذلك تابد أن تندمج العناصر الثقافية للغ
التعليمية و يف مجع أوجه التعلم ووسائلة خاصة الكتاب. ولقد أثبت  الدراسات 
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أن معظم الدارسني يعلمون أن املعلومات و املعارف الثقافية هدف أساسي 
من أهداف أي مادة تعليمية  لتعليم اللغة األجنبية، كما يعلمون أيضا أهنا 

عوامل النجاح يف تعلم اللغة و استخدامها. كما وجد أن الكثري عامل مهم من 
من هؤتاء الدارسني يتوقعون عندما يبدأون تعلم اللغة أن  حيصلوا على قدر 
معني من القدرة على توظيف الثقافة كمحتوى للغة بنفس القدر الذي حيصلون 

هل أ عليه من اللغة كوعاء للثقافة، كما يتوقعون أيضا أهنم سوف يدرسون
اللغة متاما مثل ما يدرسون اللغة، و لذلك قيل أن جناح الشخص يف التفاهم 
و اتاتصال و اتاندماج و التعامل مع أفراد شعب أخر يتوقف على مقدار 
املستوى اللغوي الذي وصل إليه يف لغة هذا الشعب، وعلى احلصيلة الثقافية 

ءءا عل من الثقافة جاليت تعلمها على حد سواء. وهناك جمموعة من األسس اج
  17أساسا من تعلم اللغة األجنبية منها:

أن القدرة على التفاعل مع الناطقني ابللغة تا تعتمد فقط غلى إتقان   -1
مهارات اللغة، بل تعتمد أيضا على فهم ثقافته أهل اللغة و عاداهتا و 
اماهلا و تطلعاهتا. وإن فهم اللغة األجنبية فقط تا يعني على فهم حياة 

دثيها وواقعهم، لذا فاتاهتمام ابلثقافة يف برانمج تعليم اللغة يؤدي إىل متح
فائدة عظيمة و نتيجة يف عملية اتاتصال ابللغة قد يفوق ما يقدمه تعلم 
مهارهتا قفط، وهذا يؤدي إىل حقيقة ابرزة وهي أن اتاتصال الثقايف بني 

 متحدثي لغتني يساعد على تنمية مهارات اللغة و إتقاهنا.

                                                           
حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، الكتاب اتاساس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، املرجع السابق،  17
40-56 
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ن فهم ثقافة اللغة األجنبية و التفاعل معها أمر مهم يف حد ذاته، أ  -2
فالتفاهم العايل أصبح اتان من األهداف األساسية للتعلم يف أي بلد من 
بلدان العامل.كما أن فهم التشابه و اتاختالف بني الثقافة أصبح أمرا 
ضروراي إلحداث تقارب و تعاون بني الشعوب كأساس لتقدم احلياة 

رارها يف هذا العامل، وألن السالم العايل يعتمد بشكل كبري على الفهم واستق
و التعاون العاملني. و من هنا أصبح أمرا ضروراي اتاهتمام بتءويد املادة 
التعليمية مبالمح الثقافة األساسية، مث أبوجه التشابه و اتاختالف األساسية 

 بني هذه الثقافة و بني ثقافات املعلمني.

ني أنفسهم عادة ما يكونون مشغولني ابلناس الذين يتكلمون أن الدارس  -5
اللغة اليت يتعلموهنا، ويؤدون معرفة أشياء كثرية عنهم : من هم؟ ما طبيعة 

 حياهتم؟ كيف يعيشون و هلم جارة.

تكاد اجمع على أن الثقافة هي اهلدف النهائي من أي مقرر لتعلم اللغة  -4
 األجنبية.

عقد ابلشكل الذي تا يتوقع معه أن يستوعب أن الثقافة ميدان واسع و م  -3
الدارسون كل عادات الثقافة ملتحدثي اللغة، ولكنهم يف ذات الوق  قد 
أيلفون تلك العناصر املهمة لفهم الناس و الشعوب و طرائق حياهتم، كما 
أن مدى األلفة الذي يود أن يصل إليه الدارسون ابلثقافة الثانية يعتمد 

 الدارسني أنفسهم.بشكل كبري على هؤتاء 



31 

 

أن الدارسني أغراضا من تعلم اللغة و الثقافة، و لكن ألصحاب اللغة   -6
أيضا أغراض من تعليم لغتهم و نشر ثقافتهم، لذا فاخلاص يف املادة على 

 حتقيق اجلانبني أمر مهم.

إذا كان للغة مستوايت، فإن للثقافة أيضا مستوايت فلها مستوى حسي   -7
 و هلا مستوايت تبدأ ابلفرد و تتسع لألسرة مثو مستوى اجريدي معنوي، 

تتسع  للمؤسسات و اجلماعات. و من هنا ينبغي للمرحلة األساسية من 
تعليم اللغة التدرج مبستوايت الثقافة من احلسي إىل املعنوي و من أفراد إىل 

 األسرة إىل اجملتمع األوسع.

أن  تا ينبغيأن للثقافة أبعادا ماضية و حاضرة و مستقبلة، و من مث   -9
تقتصر املادة التعليمية على تقدمي بعد واحد منها، وإمنا جيب التقدمي حاضر 
 الثقافة مث ماضيها مث اماهلا و تطلعاهتا وسعيها حنو حتقيق مستقبل أفضل

أن الدارسني أغراضها متعددة من دراسة اللغة الثقافة، فهناك الغرض   -8
طلب ي و العلمي. و هذا يتالديين و الغرض السياسي و التحاري و الوظيف

 أن تتعد أوجه الثقافة يف املادة التعليمية بتعدد هذه اتاغراض.

أن هناك أتثرا و أتثريا متبادلني بني الوعاء اللغوي و احملتوى الثقايف  -10
ابإلطار و املستوى اللغوي األساسي، حبيث تا يؤدي اتارتفاع ابملستوى 

 الثقايف إىل اتارتفاع ابملستوي اللغوي.

طار هذه املنطلقات ميكن أن نضع جمموعة من الشروط و املبادئ اليت إ
ة لغري ينبغي أن تراعي يف احملتوى الثقايف للمادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربي

 الناطقني هبا: 
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 أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية ة اإلسالمية    .1

 يف اإلقطار العربيةأن تعطي صورة صادقة و سليمة عن احلياة   .2

 أن تنعكس املادة اتاهتمامات الثقافية و الفكرية للدارسني على اختالفهم  .5

أن تنوع املادة حبيث تعطي ميادين و جماتات ثقافية و فكرية متعددة يف إطار   .4
 من الثقافة العربية اإلسالمية

 و أن تنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من خمتلف اللغات  .3
 الثقافات و األغراض

أن تتبق املادة ليس قفط مع أغراض الدارسني و لكن أيضا مع أهداف العرب   .6
 من تعليم لغتهم و نشرها

 أتا تغفل املادة جوانب احلياة العامة و املشرتك بني الثقافات  .7

أن ينعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش   .9
 فيه

أن يشري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم و يدفعه إىل تعلم اللغة و اتاستمرار يف   .8
 هذا التعليم

 أن ينطم احملتوى الثقايف:  .10

 أما من القريب إىل البعيد (1

 أو من احلاضر إىل املستقبل  (2

 أو من اتان و اتاخرين (5

 أو من األسرة إىل اجملتمع األوسع  (4
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م لذي يناسب عمر الدارسني و مستواهأن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى ا .11
 التعليمي

أن تلتف  املادة و بشكل خاص إىل القيم األصلية املقبولة يف الثقافة العربية و  .12
 اإلسالمية

 أن اجتنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية .15

 أن اجتنب إصدار أحكام ضد الثقافة األخرى .14

 

 19اجلانب الرتبوي .ج

مه األسس عن النظرة التطبيقية يف عملية التعليم ملا تقد عادة ما تعرب املبادئ الرتبوية
األخرى من معلومات مثل األسس النفسي و الثقايف الرتبوي. و معرفة هذا املبادئ 
تساعد املسؤلني عن وضع املواد التعليمية و اختيارها على ختليل هذه املواد و حتديد 

 .أيها يصلح للربانمج الذي يقومون على ختطيطه و تنفذه
 وتتلخص هذه املبادئ الرتبوية يف عدة جماتات هي: 

 مبادئ التنظيم املادة التعليمية و هي التابع و اتاستمرار و التكامل  (1

 الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية  (2

 مبادئ تتصل بوضوح املادة التعليمية  (5

 مبادئ تتصل مبحتوى املادة التعليمية (4

 تتصل مبناسبة املادة و إمكانية تدريسهامبادئ  (3

 أوتا : فيما يتصل مببادئ تنظيم املادة التعليمية:
                                                           

 60-47طعيمة، املرجع نفسه، ص حممد كامل الناقة و رشدي أمحد  11
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إن املواد األساسية اليت تعد لتعليم أي لغة أجنيبة عادة ما يقدم بعضها كّما كبريا من  
الكليمات اجلديدة، و األسطر و الفقرات الطويلة، و املفاهيم غري املألوفة و اجلمل املعقدة، 
وهذه املواد هبهذه الصورة تنسى أن اهلدف هو تقدمي مواد من خالهلا يستطيع الدارس أن 
يتقدم أبقل التوجيهات من املعلمن مواد تسمح بنمو مستمر يف مهارات اللغة وعاداهتا. ولذلك 
ينبغي أن تتضمن هبذا املواد مدى متعددا من األنشطة اللغوية و الثقافية، أنشطة لتنمية 

اللغوية، و أنشطة لفهم الثقافة و استيعاهبا، ومن مث حتتاج هذه املواد لتنظيم كامل املهارات 
للمهارات و للمواد الثفافية، حبيث يؤدي هذا التنظيم إىل عبور فتجوات فيما بني املهارات، 
أي صياغة املواد بشكل متتابع و مستمر جيعل من تنمية كل مهارة تنمية لألخرى يف ترابط 

ل من تنمية مستوى معني من املهارة متهيدا لتنمية مستوى أوسع و أعمق منها عضوي، و جيع
و هكذا يف تتابع و استمرار حمكم، و أيضا صياغة املواد حبيث تقدم أوتا احملسوس من الثقافة 

 مهيئة بذلك الدارس لالنتقال إىل املستوى املعنوي منها و هكذا.
توى جيذب الدارس و يفيده، حبيث يرتبط هذا احمل كما أن األمر يطلب اختيارها احملتوى الذي

أبغراض الدارس و خرباته و م  يهمه من دراسة اللغة و الثقافة و ربط كل ذلك ابحملتوى 
 اللغوي.
 كل هذا يعين ضرورة توافر أربعة شروط و هي : 
 أن تسمح املواد بنمو مستمر و متتابع يف مهارات اللغة و عاداهتا. (1

 متعددا من األنشطة اللغوية و الثقافية. أن تقدم املواد مدى (2

 أن تقدم تنظيما متكامال للمهارات و للمواد الثقافية. (5

 أن تقدم حمتوى مفيدا و انفعا. (4

 اثنيا : الضوابط الرتبوية :
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هناك جمموعة ضوابط اليت ينبغي أن تراعي عند وضع و اختيارها املواد األساسية لتعليم  
دف عادة إىل وضع املادة يف صورة تتعدد فيها أي لغة أجنبية، هذه الضوابط هت

مستوايت السهولة و الصعوبة و تتدرج. كما أمنا هتدف إىل وضع املادة يف صورة 
منظمة حتقق أهداف تعليم اللغة و تعلمها، وهذه الضوابط خاصة قفط ابملواد 
لة حاألساسية لتعليم اللغة حيث قد تا تصلح كضوابط للمواد التعليمية التالية للمر 

 األساسية. 
 و تشمل هذه الضوابط عدة أمور نعرضها فيما يلي :

 املفردات  (1

 األصوات (2

 اللغوايت  (5

 املفاهيم و املضامني الثقافية (4

 األسلوب (3

 اثلثا : مبادئ تربوية عامة :
 وهناك بعض املبادئ الرتبوية اليت ر ميكن إغفاهلا عند إعداد املواد التعليمية األساسية و منها: 

 األهداف (1

ذلك أنه ينبغي أن تنطلق املادة التعليمية من أهداف تعليمية حمددة بكل مهارات من 
مهارات اللغة، على أن تكون هذه األهداف مصاغة صياغة سلوكية يسهل معها 

 اختيار املادة التعليمية و يسهل معها أيضا قياسها لدي املعلم.
 التدريبات و اتاختبارات (2
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أساسية دون أن تتضمن جمموعة من التدريبات  حيث تا يتصور وضع مادة تعليمية
املتنوعة اليت تناول مجيع املهارات املقدمة و تعمل على تنميتها و تشبيتها و 
استخدامها، و أيضا جمموعة من اتاختبارات اليت تقيس حتصيل الدارس و تكشف 
 عن مدى تقدمه يف التعليم. و احلديث التفصيلي عن أنواع التدريبات و أمناهتا و

 فنياهتا حديث يطول ليس هذا مكانه.
 لوسائل التعليمية ا (5

عادة ما نقاس جود املادة التعليمية مبقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية تعني على 
التعليم وتساعد على فاعليته، ومبقدار ما تسمح للمعلم ابستخدام هذه الوسائل و 

مية و ية الوسائل التعليإبضافة وسائل جديدة. و من انفلة القول أن نتحدث عن أمه
 استخدامها يف التعليم.

 املصاحبات  (4

و نقصد هبا ما يصاحب املادة التعليمية األساسية يف الكتاب من تسجيالت صوتية، 
و كراسات التطبيقية، و املعاجم األساسية، و مرشد املعلم. و هذه املصاحبات تعترب 

اهلا يعترب نوعا من القصور يف جءءا مهما و مكمال للمادة األساسية األصلية، و إمه
 إعداد املادة التعليمية و يف مشوهلا و كفايتها.

 واضعوا املادة التعليمية  (3

و هنا يفضل عادة أن يشرتك يف وضع املادة التعليمية خرباء يف اللغوايت و يف 
اتاجتماع و الثقافة، و يف علم النفس و التعلم و املناهج و املواد التعليمية و أيضا 

 ء يف الوسائل التعليمية و فن إخراج الكتب بل أيضا مدرسون أكفاء.خربا
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و يف ضوء هذا العرض ميكننا أن خنلص مبجموعة من الشروط و املبادئ  
الرتبوية ينبغي أن تراعي عند وضع مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني هبا و هي :

 األنشطة اللغوية و الثقافيةأن تقدم املواد مدى متعددا من  (1

 أن تنظم ابلشكل الذي تتكامل فيه املهارات اللغوية و املعلومات الثقافية (2

أن يضبط فيها العدد املفردات حبيث تقدم العدد الذي يكفي لتقدمي النص   (5
 املطلوب دون تقليل أو إكثار 

 أن تضبط نوعية املفردات حبيث تتحرك من احلسي إىل اجملرد  (4

 املادة التعليمية جءء معني للجانب الصويت حبيث يكون برانجما أن خيصص يف  (3
 منظما لتعليم األصوات

 أن يتكامل الربانمج الصويت مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة و مهاراهتا   (6

 أن تستمد الرتاكيب اللغوية يف املادة من الرتاكيب الشائعة املألوفة اتاستخدام  (7

حبيث تا يقدم أكثر من تركيب يف موضع  أن يضبط عدد الرتاكيب املقدمة  (9
 واحد

 أن تتحرك الرتاكيب من البسيط إىل املعقد  (8

أن تستخدم األمناط اللغوية بشكل طبيعي حبيث تا تبدو اللغة مصطنعة و  (10
 متكلفة

أن تضبط عملية تقدمي املفاهيم و املصطلحات النحوية و تتدرج من السهل إىل  (11
 الصعب

 بشكل جيعل املادة صاحلة لتعليم مهارات اللغة أن تعاجل املفاهيم الثقافية  (12
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أن يناسب مستوى املفاهيم الثقافية الدارسني فال يرتفع حبيث يصبح صعبا و  (15
 تا ينخفض حبيث يصبح طفوليا و انفعا

 أن جيتنب استخدام األساليب األدبية الرفيعة  (14

و يف  ةأن تكون املادة اقتصادية يف الوق  الذي تستغرقه، و يف التكلفة املادي (13
 اجلهد املطلوب من املعلم و التلميذ مع توافر الكفاءة و الفاعلة

 أن تتفق املادة و مبادئ التدريس  (16

 أن تءود املعلم بثروة لفظية مناسبة (17

 أن يصاحب املادة كراسة للتطبيقات اللغوية و الواجبات اتاضافية (19

فضل أن و يأن يصاحب املادة معجم ابملفردات املتضمنة و معانيها و مرادفاهتا  (18
 يكون مصورا

 أن يصاحب املادة مرشد للمعلم يتضمن ثالثة أمور رئيسية : (20

 التصوير الفلسفي و اللغوي و الثقايف و الرتبوي الذي استندن  إليه .أ

أهداف املادة و املهارات اليت وضع  من أجل تنميتها و أنسب الطرق  .ب
 اليت ينبغي اتباعها يف التدريس

معاجلة منوذجية حيتذي هبا املعلم و يعرف من مناذج من الدروس تعاجل  .ج
 خالهلا كيفية تناول كل درس داخل حجرة الدارسة

تعبد املادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة، و اللغة نظام، بل عندما حنللها سنجد أهنا 
أكثر من نظام، إهنا يف احلقيقة نظام النظام، فنحن أوتا جند نظام األصوات، الذي يتكون 

ام األشكال )الكلمة(، الذي يؤدي بدوره إىل نظام البنية أو الرتكيب. وهذا األنظمة منه نظ
الثالثة تؤد يغلى نظام رابع هو نظام املعىن. لذلك فنحن عندما نشرع يف حتديد ما نود أن 
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خنتاؤر منه املادة التعليمية حنتاج لتحليل كامل هلذه األنظمة املتعددة، هذا التحليل الذي 
       قدم لنا. ميكن أن ي

 اجلانب اللغوي  .د

 أصوات اللغة  (1

 أهم األصوات ذات الدتالة  (2

األصوات املفردة، و األصوات عندما تقرتن يف الظهور، و التغريات اليت اجدث فيها  (5
 عندما ترتابط و تتالحق

 أهم األشكال )الكلمات( (4

 ترابط األشكال و تالحقها و كيفيتها هذا الرتابط (3

 التنظيم اليت تظهر فيها هذه األشكال )الرتاكيب(أهم أمناط و مستوايت  (6

كيفية ترابط كل هذه العناصر و التنظيمات السابقة حبيث حتمل خرباتنا يف وحدات  (7
 من املعىن ) الدتالة(

وهكذا ينبغي أن تبىن املادة اللغوية التعليمية على أساس من حتليل علمي للغة 
 هبا قيامها يم اللغة العربية لغري الناطقنيحيث إن من بني ما يوجه من نقد إىل كتب التعل

على أساس وصف و حتليل غري علمي و دقيق لكل جوانب اللغة و مكوانهتا و 
عناصرها، حبيث نلحظ فيها لغة مصطنعا، و أمناطا لغوية غري مألوفة و من هنا يصبح 

 ا ضروراي. ر اتاعتماد على نتائج الدراسات اللغوية احلديثة يف إعداد املادة التعليمية أم
و اللغة اليت ينبغي أن تقوم عليها املادة هي اللغة العربية الفصحى املعاصرة، 
تلك اللغة اليت تقوم على أساس أن أنخذ من لغة الكالم و احلديث األلفاظ الفصيحة 
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الشائعة فيها، و أنخذ من فصحى الرتاث ألفاظها السهلة البسيط و املألوفة الشائعة 
 ام يف احلياة احلديثة.املتواترة اتاستخد

و لعل هذه اتااجاه يف حتديد مفهوم اللغة اليت ينبغي أن تبىن يف ضوئها املادة 
التعليمية يسعى إىل التقريب بني العامية و الفصحى و إىل إعتماد اللغة على األلفاظ 
السهلة، مما حيقق مساعدة الدارسني على القراءة واتاطالع، و لقد ندى هبذا اتااجاه  
كثري من املفكرين و املربني العرب، و رأوا وجوب العمل على التقريب بني العامية و 
الفصحى عن طريق أن نتأمل يف حال هذه العامية و حناول أن حتديد خصائصها مما 
يساعد على تصحيحها وردها إىل الفصحى، خاصة و أن األلفاظ العامية أكثرها إما 

 ل.إما حمرف حتريفا قريبا يقصد به التسهي قرشي و إما صحيح يف هلجات العرب، و
ومما يوجد أيضا من انتقادات إىل مواد و كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
هبا، ميلها إىل األكثر من تقدمي معلومات حول اللغة دون إعطاء فرصة ملمارسة اللغة و 

ادة أن تتجه امل استنباط هذه املعلومات من خالل املمارسة و اتاستخدام، و الصحيح
 إىل تعليم اللغة و ليس إىل وصف اللغة ودراسة لنظمها.

كذلك من عيوب الكتب املستخدمة اتان تقدمي األصوات من خالل كلمات 
أو مقاطع تا معىن هلا، أو من خالل كلمات قاموسية ميتة و غري مألوفة و غامضة 

 تدريب على التمييءاملعىن، و مهما من مربرات مثل أن الغرض من هذا هو فقط ال
الصويت و ليس املعىن، فهو ااجاه خاطئ، ومن املفضل يف تدريس اجلانب الصويت حماولة 
رابط احلروف أبصواهتا يف كلمات مألوفة واضحة املعىن وذلك لتمكني الدارس من 
تعريف و متييء كلمات جديدة، و علينا أن نتجنب املفهوم اخلاطئ الذي يرى أن 

 هتا، ألن الصحيح هو أن احلروف تتقدم أصواهتا.احلروف تتضمن أصوا
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و اللغة تركيب و معىن و ليس  كلمات مفردة و من مث ينبغي أتا تقدم 
الكلمات يف قوائم، و إمنا تقدم يف سياقات لغوية كامال ذات دتالة و معىن. على أن 

. و فيلتف  يف ذلك إىل بعض اخلصائص املميءة اللغة العربية مثل اتاشتقاق و الرتاد
من منطلق أن اللغة تركيب و تا ميكن تقدميها من خالل كلمات مفردة أصبح للرتكيب 
اللغوي دور مهم يف املادة التعليمية، و أصبح البحث عن نوع الرتكيب الذي ينبغي أن 
يقدم أمرا ضروراي، و من هنا نقول أن الشيوع البساطة معياران مهمان جيب مراعاهتا 

اث اللغوية، و جيمع هذا الشيوع بني ما يف لغة احلديث و لغة الرت  عند اختيارها الرتاكيب
 بنقص األسلوب الذي سبق أن عاجلنا به املفردات.

و من األكور املهمة اليت ينبغي اتالتفات إليها يف اجلانب اللغوية قضية التنغيم 
انب ح اليت تتطلب تقدمي عالمات الرتقيم و كيفية استخدامها من أجل التنغيم. هذا إىل

مراعاة عالقة املادة اللغوية ابملستوي اللغوي للدارس، و خبرباته مع لغته األم حيث 
يتطلب األمر اعتماد املادة التعليمية يف جانب منها على الدراسات التقابلية ودراسات 
 حتليل األخطاء و ذلك ملعاجلة املشكالت النااجة عن صعوبة استخدام اللغة املتعلمة.

املناقشة ميكن اخلروج مبجموعة من املبادئ و األسس و و يف ضوء هذه 
الشروط اللغوية اليت ينبغي أن تراعي يف إعداد املواد األساسية لتعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني هبا:
 أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا (1

 معتمدة  ةأن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثله يف قائمة مفردات شائع (2

 أن تراعي الدقة و السالمة و الصحة فيما يقدم من معلومات لغوية (5
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أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية و ليس  لغة مصطنعة، أي تقدم اللغة  (4
 صحيحة يف بنائها و تراكيبها

 أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة و تعلمها  (3

 سيطة كلما أمكن ذلكأن تتجنب املادة استخدام اللغة الو   (6

 أن تبدأ املادة ابلكلمات و اجلمل و ليس ابحلروف  (7

 أن تظهر العناية ابلنرب و التنغيم  (9

 أن تعتمد املادة على الرتاكيب الشائعة اتاستعمال   (8

 أن أتخذ الكلمات الوظيفة اهتماما كبريا (10

 أن هتهم بعالمات الرتقيم من أجل اظهار التنغيم (11

 و من هذه األسس أيضا :
اتاهتمام أبن يكون احملتوى الفكري ملادة الكتاب العلمية إسالميا بطريقة مباشرة   -1

 أو غري مباشرة ابعتبار أن اللغة العربية لغة القران

اختيار األلفاظ و الرتاكيب السهلة الشائعة ملادة الكتاب العلمية مع احلرص على   -2
 احملتوى الفكري اجلديد امليسر

 التمرينات أبمناطها املختلفة مع مراعاة التقومي املستمراإلكثار من التدريبات و   -5

اتاستعانة ابلصور لكوهنا تشكل عنصرا حسيا يوضح املادة املقدمة و يقرهبا   -4
 ألذهان الدارسني 

العناية ابلتدرج اللفظي و التسلسل العلمي للمادة املقدمة فيكون اتانتقال من   -3
 كبة و من أو ليات العلوم إىل ما هواملفردات إىل اجلمل البسيطة إىل اجلمل املر 

 أعلى منها
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 سالمة املادة املقدمة من اتاخطاء اللغوية و العلمية و الفكرية   -6

 الرتكيء على احلوارات القصرية اليت تتطلبها مواقف احلياة اليومية العامة  -7

احلرص على أن تعاجل املادة املقدمة تعليم اللغة العربية من الناحتني العلمية و   -9
 الوظيفية معا.       

 

 
 



54 

 

 الباب الثالث

 منهجية البحث
 

 منهج البحث  .أ
إن املدخل املستعمل يف هذا البحث هو املدخل الكمي. و هذا البحث يسمى املدخل 
الكمي ألن البياانت حتتاج إليها الباحثة تكون على صورة العددية أو يعطي وصفا رقميا 

 .1املختلفة االخرىيوضح مقدر هذه الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظواهر 
 من صوداملق هو أما منهج البحث الذي ستستخدمها الباحثة هو املنهج التقوميي. فماو 

 الشرط هوو  حيدث، ما حول املعلومات مجع إىل يهدف الذي البحث هو التقييمية البحوث
 .التقييم يتطلب اجلدوى للخطة احلقيقية

 النتائج ومقارنة البياانت قياس أي الرئيسية، األنشطة من اثنني لديه التقييمية البحوث
 سيحصل نهأ املقارنة هذه نتائج على وبناء. املستخدمة البياانت ومجع القياس معايري من
 كفاءةب ال، أم الصلة ذات ال، أم ذلك يستحق كان نفذت النشاط هذا أبن االستنتاج على
ه أو يساعد يف خطة الربانمج أو استكمال هو التقييم يف الواردة أساسي فهم.ال أم وفعالية

. عام بشكل لتقييما جمرد ليست التقييمية البحوث. تعلقة بوق  الربانمججيد البياانت امل
 وجاءت الدراسة، لىع تنطبق اليت القواعد تتبع ولكن التقييم عملية هو التقييمية البحوث

                                                           
ذوقان عبيدات و األخرون، البحث العلمي مفهومه، و أدواته، و أساليبه )عمان: دار الفكر للنشر و التوزيع،  1

  1( ص 1991
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 هذا مع ومتشيا .حصرها كنمي حبيث صحيح بشكل واملنهجية النظاميات املتطلبات، املنحة
  التالية اخلصائص تقوميية دراسة يكون أن ينبغي املعىن،
 بشكل ميالعل البحث على تطبق اليت القواعد عن عرضت ال البحث أنشطة عملية .1

 .عام
 يتكون كما انمجالرب  درس الذي املنهجي التفكري يف الباحثون نظر التقييم، إجراء يف .1

 وأداء احجن دعم يف البعض بعضها بني مرتابطة عناصر أو مكوانت عدة من أبكمله
 .تقييمها يتم اليت الكائن

 لنجاح ملعنيا املكون حتديد الضروري فمن تقييمها، سيتم اليت والكائن حالة ملعرفة .3
 .الربانمج

 وعيوب مزااي عرفةمل دقيق تقييم مؤشر للكل واضحة ومعايري واملعايري، املقاييس استخدام .4
 .الربانمج

 الظروف يلابلتفص تص  أن ميكن عليها احلصول مت اليت املعلومات على للحصول .5
 هناك كوني أن جيب به، القيام يتم مل الذي الربانمج من أجزاء أي لتحديد احلقيقية
 .تقييمها جرى ليتا والربامج واملؤشرات الفرعية، العناصر حتديد تليها للمكوانت، حتديد

 البياانت التفصيلية يف عرضها ينبغي البحث نتائج من .6
 أخرى، وبعبارة . يف تقدم هايعقد االقرتاحات للربانمج  البحوث نتائج أو استنتاجات .7

 هدافأ كمعيار النشاط للباحث موجهة تكون أن جيب الربانمج، تقييم إجراء يف
 و املعايري املعني. الربانمج،

 مصادر الباايانت .ب
 تكون مصادر البياانت يف هذا البحث هي:  
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 . "الكمال" اإلسالمي العصري وونودادي ابليتار عهداملمدير  .1
سالمي العصري "الكمال" اإل عهدملبرانمج ختصص اللغة اباللغة العربية يف تعليم معلم  .1

 . وونودادي ابليتار
"الكمال"  عهدملبرانمج ختصص اللغة ابيف  الكتاب التعليمي "اللغة العربية" كاتب .3

 .اإلسالمي العصري وونودادي ابليتار
  أسلوب مجع البياانت .ج

 املقابلة (1

و هي عملية تتم بني الباحثة و شخص اخر أو جمموعة أشخاص تعطي الباحثة يف 
. و ستقابل الباحثة معّلم 1خالهلا عليهم أسئلتها، و تتم تسجيل إجاابهتم عن تلك األسئلة

 غة العربية وكاتب الكتاب "اللغة العربية"  برانمج ختصص اللغة لتعليم الل

 االستبانة (1

تستخدم الباحثة االستبانة ملعرفة استجاابت األساتيذ على حمتوى الكتاب "اللغة 
لتوجيه او هضم احملتوى و الدفع و استخدام اللغة و ودقة احملتوى  صدق احملتوىالعربية" عن 

و التصوير و كمال األجزاء. ومنوذج هذه االستبانة سكاال ليكريت تتكون من مخسة 
اختيارات : مناسب جدا، مناسب، معتدل، غري مناسب، وغري مناسب جدا. والتقريرات 
يف االستبانة تعتمد على استجاابت معّلم تعليم اللغة العربية ابملعهد "الكمال" اإلسالمي 

 ودادي ابليتار. العصري كونري وون

 أسلوب حتليل البياانت .د

                                                           
 96( ص 1002، الطبعة األوىل، ) عمان: دار املسرية، أساسيات البحث العلميمنظر الضامن،  2
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تستخدم الباحثة يف هذا البحث املدخل الكمي، فيحتاج هذا البحث إىل البياانت 
العددية. و البياانت املقصودة من نتائج اإلستبانة للمعلم و تتكون من سبعة و أربعون أسئلة، 

 ، استخدمت الباحثة الرمز: جدول التقوميو ملعرفة 
𝑥 − 𝑦

𝑛
= 𝑅𝑆 

 البياانت:
RS  :معيار التقومي 

x  :النتيجة أكثر 
y   : النتيجة أقل 

n عدد اإلجابة : 
 مث تعرض الباحثة ابلنسبة املأوية املعروفة:

%100درجة املتوسط:  ×
معتدل النتيجة
  عدد املدرس
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 الباب الرابع
 عرض البياانت و حتليلها

 
  حملة إىل الكتاب "اللغة العربية" .أ

 تعريف الكتاب "اللغة العربية" (1

يسمى هذا الكتاب "اللغة العربية" استخدمه يف ختصص اللغة لتعليم اللغة 
العربية ابملعهد "الكمال" اإلسالمي العصري كونري وونودادي ابليتار. يستخدم هذا 

 7002األول. كتبه فضيلة األستاذ حممد انصحني املعز يف السنة الكتاب للفصل 
م اعتمادا على حال برانمج ختصص اللغة الذي مل يعني الكتاب التليمي. و بعد  

 كتابة هذا الكتاب يف تلك السنة، يستخدم يف برانمج ختصص اللغة كل صباح.
ب هو صفحة. معظم املادة يف هذا الكتا 72الغالظة هلذا الكتاب يعين  

املفردات اليومية. وهذا هو تنظيم املادة: األول الرتكيب يف النحو و الثاين الرتكيب 
يف الصرف و الثالث املفردات للفعل و األمثلة والثالث املفردات لألمساء و الرابع 

 العدد مث احلوار و القراءة البسيطة. 
 

 حملة إىل ميدان البحث  .ب
 اإلسالمي العصري كونري وونودادي ابليتار " الكمال"  اتريخ أتسيس عن املعهد (1

 0490أنشأ شيخ منشور احلاج املعهد اإلسالمي العصري "الكمال يف السنة 
م ذهب شيخ منشور إىل القرية كونري ابليتار. يف هذه القرية  0407م. أول السنة 
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يبىن شيخ منشور املصلى و يعقد جمليس التعليم الذي جاء الطالب إليه من القرى 
انتشر هذا التعليم انتشارا سريعا و حيتاج إىل املكان و املسكان للطالب الذي ه. حول

يتعلمون فيه. يف تلك السنة تسمى املعهد مبعهد "كونري". على أساس الوثيقة يف 
م. شيخ منشور يكون إمام املسجد اجلامع  0490املسجد، أنشأ هذا املعهد يف السنة 

 و يشرتك يف هجم املستعمر. 
ج شيخ منشور مع سيدة ميمونة. و حتصل تلك الزواج على عدد األوالد مث تزو 

الذي يستمر مؤسسة املعهد اإلسالمي العصري الكمال بعده. و هذه هي سلسة 
األسرة: له شيخ منشور ستة أوالد بل قد تويف ثالثة منهم يف الصغار. و ثالثة أخري 

 . سيت مالكة و صاحل احلاج0يعين : 
ب من شيخ منشور مث يبىن أيضا املعهد اإلسالمي يسمى يسكن يف جانب الغر 

 "منبع اهلدي" يف قرية كونري أيضا.
 . سيت متينة و الطبيب احلاج، له سبعة أوالد:7
 سنبلة احلاجة -0
 مائة حبة احلاجة -7
 سيت مشيطة احلاجة -3
 سيف احلبيب احلاج -9
 مشس املعارف -5
 سيت مسوة -6
 إمام أشعاري -2

 و طاهر وجيااي له ستت أوالد:. سيت منورة 3
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 أستوتيك هدااييت احلاجة -0
 نور ساعدة احلاجة -7
 امساويت احلاجة -3
 جوهر وارداين احلاجة -9
 ريين رمحوايت احلاجة -5
 رينا ليال وايت احلاجة -6

و بعد وفاة شيخ منشور، يرأس طاهر وجيااي احلاج و طبيب احلاج هذا املعهد. و يف 
هذا الوقت تغرير اسم املعهد ابستخارة طاهر وجيااي احلاج بتغيري طريقة التعليم من السلفية 
اخلالصة إىل اخلالفية يعين اجتماع بني السلفية و العصرية. يبدأ من هذا التغيري انتشر املعهد 

 ا واسعا سريعا ابلرتبية املتكيفة و ذو صلة ابنتشار الزمان حتديثها. انتشار 
 اإلسالمي العصري الكمال منظمة مؤسسية املعهد  (2

يستخدم هذا املعهد نظام القيادة دميقراطية. و قد مر هذا املعهد بثالثة فرتات. الفرتة  
ه مطلقا مع م. يدبر  0460-0490األوىل يف وقت شيخ منشور املؤسس هذا املعهد سنة 

م  0447 -0460األساتيذ يف ابليتار متخرجني من املعهد أيضا. و الفرتة الثانية يف السنة 
الذي يرأسه طاهر وجيااي احلاج و طبيب احلاج. انتشر هذا املعهد حسنا يف الرتبية اإلسالمية 

وة م. زاد ق 0470و قد حضروا الطالب من كل دائرة يف إندونيسيا. و بعد ذلك يف السنة 
املشريف حبضور الدكتور حممود محزة احلاج الذي ينظم الرتبية رمسيا كان أو غري رمسي و خاصة 
يف تعليم الكتب الرتاث و تعميق اللغة العربية كل يوم. و قد قرر أن طاهر وجيااي أنشأ مؤسسة 

 هذا املعهد. و هذا هو منظمة مؤسسة املعهد اإلسالمي العصري الكمال
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 زين مسرور احلاج:   رئيس املعهد 
 : حممود محزة احلاج وكيل رئيس املعهد 
 : سيف احلبيب ماجسرت احلكومية  كاتب املعهد 
 : أستوتيك هداييت احلاجة  امن الصندوق 
ال يقف املعهد هبذا احلال بل يوسع طاهر وجيااي املؤسسة يف جاكارات ابسم "الكمال"   

كاملعهد يف ابليتار الذي يرأسه إبراهيم إندراكريي و جوهر وارداين كأمن الصندوق. هذا هو 
اختيار طاهر وجيااي احلاج يف بناء املؤسسة و كذالك الرتبية و التعليم يف املعهد اإلسالمي 

م تويف طاهر وجيااي احلاج بسبب مرضه و  0444ونري وونودادي ابليتار. يف السنة العصري ك
 دفن يف مقربة األسرة الكربى للمعهد اإلسالمي العصري الكمال. 

م الذي ينظمها بين منشور. أستاذ حممود  7004 -0447والفرتة الثالثة يف السنة  
 تعمري املسجد و جملس التعليم ومحزة احلاج كرئيس أنشطة املعهد و زين مسرور احلاج ك

مسهودي يوسف كالوسيلة مع اجملتمع. يف هذا احلال الكمال كاإلجيابة يف وسط احلار بني 
الرتبية السلفية و العصربية. بين هذا املعهد يف وسط اجملتمع الذين حيتاجون إىل اإلستقامة و 

ؤسس رى األن قد وجد قيمة املاألسوة احلسنة و الصرب و البسطة و احلماسة العالية حىت إذا ن
( يستمر اخلنت األول 7004يف تربية املعهد. و بعد وفاة أحد املشرف يعين حممود محزة احلاج )

 يعين الدكتور أمسوي حمفوظ. و السنة األتية يف شهر رمضان تويف زين مسرور احلاج. 
ظ هذا املعهد م حىت األن يرأس الدكتور أمسوي حمفو  7000و الفرتة الرابعة يف السنة  

 و حفيظ لطفي ماجستري الديين احلاج. يف هذه الفرتة انتتشر املعهد ابلرتبية التحديثية حىت
 جيعل الطالب جمودين و ماهرين و هلم األخالق الكرمية الذي 
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 )ختصص اللغة( نشأة تعليم اللغة العربية بعد الصبح (3

ي هو من احدى املعهد الذاملعهد اإلسالمي العصري الكمال كونري وونودادي ابليتار 
ميلك املنهج الدراسي "العصري". والذي يسمى ابلعصري هو اجتماع بني السلفية اخلالص 
ابلكتب الرتاث واخللفية الذي يهتم ابلتحديث يف تصرف العلم.  و من اخلصائص العصرية 

ربانمج لهذا املعهد هو تطبيق الربانمج ختصص اللغة العربية و اإلجنليزية. و قد صار هذا ا
مميز املعهد اإلسالمي العصري الكمال. قد أوجب هذا الربانمج على الطالب أن يكلم اللغة 
العربية و اإلجنليزية كل يوم يف أنشطهم. الزم على من يكن يف الفصل األول أن يشرتك هذا 
الربانمج. جيري هذا الربانمج بعد الصبح يف الساعة اخلامسة حىت الساعة السادسة خالل 

 أشهر و هم يطبقون اللغة العربية و اإلجنليزية كل يوم. ستة
 أهداف تعليم اللغة العربية بعد الصبح (9

يهدف هذا التعليم إىل تنمية الطلبة يف مهارات اللغة العربية اليت تكون أداة أو مفتاحا 
يف الدراسة اإلسالمية. يرجى من هذا التعليم أن يكون الطلبة قادرين على فهم الكتب و 

لم ابللغة العربية كل يوم صحيحة. وكذلك يف كفاءة مهارات اللغة األربعة يعين مهارة التك
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابة. الزم على الطالب أن يقدرون على 

 هذه املهارات.

 جمرايت تعليم اللغة العربية بعد الصبح (5

 مدة الدراسة يف التعليم ستة أشهر كاملة  (0

م الدراسة يف التعليم أسبوعا كامال إال يوم األحد كل الصباح بداية من الساعة تت (7
 اخلامسة إىل الساعة السادسة. 
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منهج الدراسة مأخوذ من كتب تعليم اللغة العربية الذي ألفه أحد األساتيذ من  (3
 هذا املعهد و الكتاب العربية األخرى. 

لبا، و يشرف على كل فصل طا 95إىل  90عدد الطلبة يف كل فصل يرتاوح بني  (9
 مدرس الذي يساعده عدد من األساتيذ لتزويد الطلبة  ابلكفاءة العربية. 

 رعاية الطلبة املتوفقني و املوهبني. (5

 

 جدوال تعليم اللغة العربية بعد الصبح  (6

 السبت اجلمعة اخلميس األربعاء الثالاثء اإلثنني يوم و الفصل

1 A 
أستاذ 
 زاكي

أستاذ 
 زاكي

أستاذ 
 زاكي

أستاذ 
 بيكا

أستاذ 
 بيكا

أستاذ 
 بيكا

1 B 
أستاذ 
 مصباح

أستاذ 
 مصباح

أستاذ 
 مصباح

أستاذ 
 زاكي

أستاذ 
 زاكي

أستاذ 
 زاكي

1 C 
أستاذ 
 أومام

أستاذ 
 أومام

أستاذ 
 أومام

أستاذة 
 فاطنا

أستاذة 
 فاطنا

أستاذة 
 فاطنا

1 D 
أستاذة 

 رمحة
أستاذة 

 رمحة
أستاذة 

 رمحة
أستاذة 

 لنير 
أستاذة 

 لنير 
أستاذة 

 لنير 

1 E 
أستاذ 
 عباس

أستاذ 
 عباس

أستاذ 
 عباس

أستاذة 
 رمحة

أستاذة 
 رمحة

أستاذة 
 رمحة

1 F 
أستاذة 

 لنير 
أستاذة 

 لنير 
أستاذة 

 لنير 
أستاذ 
 عباس

أستاذ 
 عباس

أستاذ 
 عباس
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 البيان: 

متوسطة رجل                                                           : 1A      
1B :                                                                    اثنوية رجل 

 1C : متوسطة مرأة                                                         

 1D :                                             متوسطة مرأة            

اثنوية مرأة                                                            : 1E 

اثنوية مرأة                                                            : 1F 
 

 عرض بياانت االستبانة .ج

ال. األساتيذ من تعليم اللغة العربية مبعهد الكمقدمت الباحثة االستبانة إىل أربعة 
 وهذا هو جدول التقومي:  واالستبانة على سبعة و أربعون أسئلة،

 حمتوى الكتاب "اللغة العربية" .1
 احملتوى إتقان تقومي معيار .أ

  أكثرالنتيجة − أقل  النتيجة     
عدداإلجابة   = 𝑅𝑆 

35 − 7

5
= 𝑅𝑆 

5,6 = 𝑅𝑆    

ENGLISH LESSON 

 العربية اللغة  درس
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 0اجلدول : 
 )سبعة أسئلة( إتقان احملتوى و صدق احملتوى و هضم احملتوى معيار تقومي

 نتيجة املس توى الرمق

 50-55 جدا جيّد .5

 55-50 جيّد .5

 59-54 مقبول .5

 51-55 ضعيف .9

 55-7 انقص .0

 

 7اجلدول : 
 إلتقان احملتوى درسونعرض نتائج امل

 البيان الكمية املدرس
 مقبول 79 األول

 جيرد 72 الثاين
 ضعيف 06 الثالث

 جيرد 72 الرابع
  49 اجملموع
 مقبول 2335 املعتدل

 
يوافقون أبن املادة يف الكتاب "اللغة العربية" مناسبة على  املدرسونمعظم 

املادة  ينبغي أن تنطلقاهلدف و املهارات املرجوة و حاجة الطلبة و القيم االجتماعية.
اسبة و كذلك من مهارات من مهارات اللغة.التعليمية من أهداف تعليمية حمددة بكل 
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 يعين من انحية عدد املفردات و نوعها و على نوع الرتكيبالطلبة أو قدرة على كفاءة 
ن البد أليف املعهد الكمال اإلسالمي العصري. و غريه الذي حيقق ما حيتاج إليه الطلبة

 ذلك بني ما ة يفناسب ابخلصائص النفسية و الثقافة للدارسني مفرقمن املادة أن تت
بل ليس األمثلة و التديرابت مناسبة على املهارات  يقدم للصغار و ما يقدم للكبار.

أمر مهم  اتهلذا احلجة بعض املدرس يعطي نتيجة قصرية إليها. التدريب املرجوة.
وهذا   . حيتاجون الطالب لالنتقال و التقدم من مستوى من الكفاءة إىل مستوى أخر

 ا على البيان:هو اجلدول توضيح
 3اجلدول : 

 إتقان احملتوى

 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 إتقان احملتوى
 جيد 50% 7
 مقبول 75% 0
 ضعيف %75 0

  %000 9 اجملموع
 

 معيار تقومي صدق احملتوى  .ب

د . ألن تقريرات البنو أما جدول معيار تقومي صدق احملتوى كما يف اجلدول األول
 بسبعة أسئلة. و هذا هو نتائج اإلجاابت للمدارس.متسواين 
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 9اجلدول : 
 لصدق احملتوى املدرسونعرض نتائج 

 البيان الكمية املدرس
 مقبول 70 األول

 جيرد 76 الثاين
 جيد 30 الثالث
 مقبول 72 الرابع

  003 اجملموع
 جّيد 25355 املعتدل

 
 يوافقون أبن املادة يف الكتاب "اللغة العربية" مناسبة على النمو احلديثةاملدرسون  معظم

تمر و املواد تسمح بنمو مسو احلياة اليومية و كذلك مناسبة على مدخل علم اللغة العربية. 
توى التعليمي ن يتعلق ابحملصدق احملتوى يف هذا الكتاب يكفي ألمتتابع يف مهارات اللغة .

نظرت  ومن جانب دقة و وسعة و كمال احملتوى التعليمي بناء على ضوء علوم اللغة العربية. 
ل التدريبات بالباحثة أن املادة مناسبة على حتقيق حياة الطالب اليومية خاصة يف أنشطتهم.  

يجة قصرية.  درس يعطي نتلتقييس كفاءة الطلبة، هلذا احلجة بعض املواألمثلة مل تكن كامال 
ارات املقدمة ريبات املتنوعة لنيل مجيع املهكمية التدريبات أساس مهم لالنتقال و التقدم. والتد

و تعمل على تنميتها و كذلك جمموعة من االختبارات اليت تقيس حتصيل الدارس و تكشف 
ري وونودادي كون  ملعهد الكمال اإلسالمي العصريعن مدى تقدمه يف تعليم اللغة العربية اب

 ابليتار. وهذا هو اجلدول توضيحا على البيان:  
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 5اجلدول :
 احملتوى صدق

 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 احملتوى صدق
 جيرد 50% 7
 متوسط 50% 7

  % 000 9 اجملموع
 

 معيار تقومي هضم احملتوى .ج

احملتوى كما يف اجلدول األول. ألن تقريرات البنود  هضمأما جدول معيار تقومي 
 متسواين بسبعة أسئلة. و هذا هو نتائج اإلجاابت للمدارس.

 6اجلدول : 
 هلضم احملتوى املدرسونعرض نتائج 

 البيان الكمية املدرس
 مقبول 70 األول

 مقبول 04 الثاين

 مقبول 79 الثالث

 ضعيف 07 الرابع

  70 اجملموع
 مقبول 22،25 املعتدل
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يوافقون أبن هضم احملتوى يف هذا الكتاب مل يكن  املدرسونمعظم  
جيدا. ألن املادة مل تكن مرتبا من العام إىل اخلاص و من السهل إىل الصعب وعلى 

 يكن جيدا. تقدمي املادة يف الكتاب التعليميالعكس. و كذلك عن ترتيب املادة مل 
ثال البد أن ترتب ليسهل الطلبة يف التعليم و ميارس الرتتيب يف التفكري. على سبيل امل

يف املادة مهارة القراءة، فاخلطوة األوىل بدراسة النصوص و اخلطوة الثانية شرح املفردات 
 تظهر يف عن استفادة الكتاب ملو أما التصوير و البيان الصعبة مث يفهم االستيعاب. 

لتعليمي يف الكتاب اطلبة يف املادة. ذلك التصوير مل تساعد فهم الهذا الكتاب. ل
واجب أن يقيد من فوائد الكتاب التعليمي يف التعليم هبدف ليعرف هل الكتاب 
التعليمي يشرتك ككتاب األهم الذي يستخدم يف الفصل أو كوسيلة الطلبة للتعليم يف 

 بيان:    وهذا هو اجلدول توضيحا على الأو كوسيلة الطلبة للتعليم يف اجلامعة.  املنزل
 2اجلدول :

 هضم احملتوى

 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 هضم احملتوى
 مقبول 25% 3
 ضعيف 75% 0

  % 000 9 اجملموع
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 معيار تشجيع احملتوى .د

 أكثر النتيجة − أقل النتيجة  
عدداإلجابة   = 𝑅𝑆  

 25−5

5
= 𝑅𝑆 

 4 = 𝑅𝑆 
 7اجلدول : 

 معيار تقومي تشجيع احملتوى )مخسة أسئلة(
 نتيجة املس توى الرمق

 50-55 جدا جيّد .5

 55-51 جيّد .5

 59-57 مقبول .5

 55-55 ضعيف .9

 0-4 انقص .0

 
 4اجلدول : 

 تشجيع احملتوىل املدرسونعرض نتائج 
 البيان الكمية املدرس
 مقبول 05 األول

 جيرد 04 الثاين
 جيرد 07 الثالث
 جيرد 04 الرابع
  20 اجملموع
 جّيد 15355 املعتدل
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يوافقون أبن تقدمي املادة يف الكتاب "اللغة العربية" يستطيع  املدرسونمعظم 

 ذلككأن يدفع فضول الطلبة ملعرفة املادة، والتفاعل بني الطلبة و الكتاب التعليمي. و 
ن ألأنه يستطيع أن يدفع  الطالب تعلما جمموعة و يعمل مضمون القراءة عملية يومية.

الكتاب التعليمي اجليد يستطيع أن يدفع و حث على الطلبة لقراءة و يعملون الواجب 
ا هو اجلدول وهذ مث يربزون عن املعارف لتعمقون يف املوضوع الذين درسناهاملنزيل 

 توضيحا على البيان:    
 00دول :اجل

 تشجيع احملتوى
 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 تشجيع احملتوى
 جيد 25% 3
 مقبول 75% 0

  % 000 9 اجملموع
 

 00اجلدول : 
 البياانت حملتوى الكتاب "اللغة العربية"حتليل 

 التحليل البيان املعيار
حمتوى الكتاب "اللغة العربية" مطور ابلأسس و  مقبول إتقان احملتوى

النظري املعقدة يف عمل اللغة العربية". و كذكل 

 مناس بة عىل الهدف التعلميية 
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صدق احملتوى يف هذا الكتاب جيد من  جيرد صدق احملتوى
وجهة املدرسون، بل كما هو املعروف يف 
اإلطار النظري أن الكتاب البد أن يكون 

متشمال عن اللغة  موسعا و متعمقا و
العربية. و ليس يف الكتاب هذا التقريرات 

 د.  الذي يدل على أنه جير 
 هضم احملتوى يف هذا الكتاب مقبول لتعليم مقبول هضم احملتوى

اللغة العربية من وجهة مدرسون، إذن هو 
ان مل يزل يف املستوى القصرية يف التقومي و ك

التضعيف يف هضم احملتوى و هي من انحية 
 ترتيب املادة أو املقرر هلضم احملتوى

تشجيع احملتوى يف هذا الكتاب جيد من  جيرد تشجيع احملتوى
وجهة املدرسون. كما هو املعروف أن 
التشجيع على األكثر يبدو من التصوير 
اجلذابة، بل ليس يف الكتاب التصوير. و 
هذا يدل على أن الكتاب " اللغة العربية" 

 مل يشجع الطلبة يف تعليم اللغة العربية. 
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 تصميم الكتاب "اللغة العربية" .2

 معيار تقومي استخدام اللغة .ه

 أكثر النتيجة  − أقل النتيجة   
عدداإلجابة   = RS 

 40−8

5
= 𝑅𝑆 

 6,4 = 𝑅𝑆 
 07اجلدول : 

 معيار تقومي استخدام اللغة )مثانية أسئلة(
 نتيجة املس توى الرمق

 50-95 جدا جيّد .5

 51-59 جيّد .5

 55-57 مقبول .5

 59-55 ضعيف .9

 1-55 انقص .0

 
 03:اجلدول 

 الستخدام اللغة املدرسونعرض نتائج 
 البيان الكمية املدرس
 مقبول 77 األول

 جيرد 39 الثاين
 مقبول 76 الثالث

 جيرد جدرا 35 الرابع
  002 اجملموع
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 جّيد 22،25 املعتدل
 

يوافقون أبن استخدام اللغة يف الكتاب "اللغة العربية" مناسبة  املدرسونمعظم 
على اللغة االتصايل. و تقدميها يف هذا الكتاب تقدميا فعالية و صحيحا يف 

مث تركيب اجلمال مناسبة على قواعد اللغة العربية و كذلك طوال اجلمال و االصطالح. 
ي العصري  عهد "الكمال" اإلسالمو تركيبها و فقراهتا مناسبة على كفاءة الطلبة يف امل

ألن يف اختيار الكتاب التعليمي ينبغي من أنواع الكلمة  كونري وونودادي ابليتار.
البساطة و ليس الكلمة األجنبية. و استخدام اجلملة الفعال يف الكتاب التعليمي 

ية ألن لسلبإزالة استخدام اجلملة ا يف تقدمي املعلوماتتشديد اجلملة اإلجيايب و الفعال 
استخدام اجلملة اإلجيايب و الفعال يستطيع أن يدفع و حث على الطلبة على التعلم 

ي يف الكتاب التعليمي و يعملون الواجب املنزيل املعني.  و يف النظام الفقرة املفيدة ينبغ
د الفقرة األساسية يف كل الفقرة مث الرتتيب و املتماسك يف الفقرة يعين بني اجلملة الواح

ا هو وهذألخرى. و رأت الباحثة أن الفقرة مناسبة على قدرة فهم الطالب. على ا
 اجلدول توضيحا على البيان:

 09اجلدول : 
 استخدام اللغة

 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 استخدام اللغة
 جدرا جيد 75% 0
 جيرد 75% 0
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 مقبول %50 7
  %000 9 اجملموع

 

 معيار تقومي غالف الكتاب .و

 أكثر النتيجة − أقل النتيجة  
عدداإلجابة   = RS   

 20−4

5
= 𝑅𝑆  

 3,2 = 𝑅𝑆 
 05اجلدول : 

 معيار تقومي غالف الكتاب )أربعة أسئلة(
 نتيجة املس توى الرمق

 54-55 جدا جيّد .5

 50-51 جيّد .5

 55-59 مقبول .5

 7-55 ضعيف .9

 9-5 انقص .0

 
 06اجلدول : 

 الكتابغالف ل املدرسونعرض نتائج 
 البيان الكمية املدرس
 مقبول 03 األول

 غري جيرد  7 الثاين
 مقبول 00 الثالث
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 ضعيف 00 الرابع

  97 اجملموع
 مقبول 12،5 املعتدل

 
يوافقون أبن غالف الكتاب  يف الكتاب "اللغة العربية" مل يكن  املدرسونمعظم 

مناسبا يف التعليم. التصوير اجلذاب مل يوجد يف هذا الكتاب و كذلك الرقم و احلروف 
مل ينظم منظما مرتبا ابلشكل اجلذاب. هلذا احلجة يعطي املدارس نتيجة قصرية حىت 

 و رأت الباحثة أن الغالفدا. مل يكن جير بعض املدارس يوافقون أن غالف الكتاب 
هذا و  ملوضوع الكتاب مل يكن جذابة و كذلك املوضوع حيتاج إىل اسم اجلديد املعني.

 هو اجلدول توضيحا على البيان

 02اجلدول : 
 غالف الكتاب

 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 غالف الكتاب
 مقبول 50% 7
 ضعيف 50% 7

  % 000 9 اجملموع
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 معيار تقومي تصوير الكتاب  .ز

 أكثر النتيجة − أقل النتيجة  
عدداإلجابة   = RS 

 15−3

5
= 𝑅𝑆 

 2,4 = 𝑅𝑆 
 07اجلدول : 

 معيار تقومي تصوير الكتاب )ثالثة أسئلة(
 نتيجة املس توى الرمق

 59-50 جدا جيّد .5

 55-55 جيّد .5

 1-55 مقبول .5

 0-7 ضعيف .9

 5-9 انقص .0

 

 04اجلدول : 
 لتصوير الكتاب املدرسونعرض نتائج 

 البيان الكمية املدرس
 ضعيف 6 األول

 انقص  3 الثاين
 ضعيف 2 الثالث

 انقص 3 الرابع
  04 اجملموع
 ضعيف 5355 املعتدل
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. يرداج يوافقون أبن التصوير يف الكتاب "اللغة العربية" مل يكن املدرسونمعظم 

صر مهم يف التصوير عنيف هذا الكتاب. املادة لبيان املتنوعة املستخدمة  ليس الصور
التصوير  .ب التعليمياملادة يف الكتا الكتاب التعليمي ملساعدة الطلبة ليفهموا

املستخدمة يف الكتاب التعليمي ابستخدام اجلداول ورسم البياين و خطوط بيانية و 
 وهذا هو اجلدول توضيحا على البيان:      طي. رسم ختطي

 
 70: اجلدول

 تصوير الكتاب
 البيان املائوية الكمية معيار التقومي

 تصوير الكتاب
 انقص 50% 7
 ضعيف 50% 7

  % 000 9 اجملموع
 

 70اجلدول : 
 حتليل البياانت لتصميم الكتاب "اللغة العربية"

 التحليل البيان املعيار
الكتاب "اللغة العربية"  استخدام اللغة يف جيرد استخدام اللغة

مناسب عىل حاجة الطلبة مبعهد الكامل و كذكل 

 اس تخدام املصطلحات سهةل يف تطبيقه
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"اللغة العربية" مل يكن غالف الكتاب  مقبول غالف الكتاب
جذابة ملن يقرأه و هذا يدل على أن تقرير 
املقبول يف مستوى الضعيف الذي حيتاج 
إىل التحسني. و كما هو املعروف أن 
 الغالف اجلذاب يزيد تشجيع الطلبة لتعليم

   اللغة العربية. 
 "اللغة العربية" انقص يفالكتاب  تصوير انقص تصوير الكتاب

 .ليس التصوير فيهالتقومي. أنه 
 

 مكوانت الكتاب "اللغة العربية" .3

 مال عناصر الكتاباستكمعيار  .ح

 أكثر النتيجة  − أقل النتيجة  
عدداإلجابة   = RS 

 30−6

5
= 𝑅𝑆 

 4,8 = 𝑅𝑆 

 77اجلدول : 
 معيار تقومي استكمال عناصر الكتاب

 نتيجة املس توى الرمق

 50-55 جدا جيّد .5

 55-50 جيّد .5

 55-55 مقبول .5

 55-50 ضعيف .9

 5-55 انقص .0
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 73اجلدول : 
 املدرسون الستكمال عناصر الكتابعرض نتائج 

 البيان الكمية املدرس
 مقبول 06 األول

 مقبول 70 الثاين

 جيرد 79 الثالث
 مقبول 70 الرابع

  70 اجملموع
 مقبول 22 املعتدل

 
 يوافقون أبن الكتاب "اللغة العربية"  يستكمل عناصر الكتاب املدرسونمعظم 

من حمتوى املعلومات و املوضوع األساسي الذين يدرسون إىل الطلبة. ويف حني أن 
عنصر الكتاب األساسي هو املعلومات و املوضوع الزائدة الاليت تتعلق ابلكتاب 

تعليمي من الكتاب ال التعليمي األساسي أو ابالختبار على قدرة الطلبة أو تتكون
طبعة على سبيل املثال: املادة و القراءة و اجلدول و املنهج الدراسي و أما من دون 

ستفادة املادة . ليس هناك بيان عن االطبعة على سبيل املثال: الشريطة و الدليل للطلبة
بل  .حلياة الطالب و كذلك التدريبات و األسئلة، مل تستغين الستيعاب كفاءة الطلبة

التدريبات واألمثلة مل تكن موجودا لتقييس كفاءة الطلبة، هلذا احلجة بعض املدرس 
يعطي نتيجة قصرية. كمية التدريبات أساس مهم لالنتقال و التقدم. والتدريبات 
املتنوعة لنيل مجيع املهارات املقدمة و تعمل على تنميتها و كذلك جمموعة من 
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ة رس و تكشف عن مدى تقدمه يف تعليم اللغاالختبارات اليت تقيس حتصيل الدا
و اجلدول وهذا ه العربية ابملعهد الكمال اإلسالمي العصري كونري وونودادي ابليتار.

 توضيحا على البيان:      
 

 79اجلدول :
 استكمال عناصر الكتاب

 البيان املائوية الكمية معيار التقومي
 استكمال عناصر

 الكتاب
 جيرد 75% 0
 مقبول 25% 3

  % 000 9 اجملموع
 

 75اجلدول : 
 حتليل البياانت ملكوانت الكتاب

 التحليل البيان املعيار
استكمال عناصر 

 الكتاب
ا يف على أنه مل يزل ضعيفيدل هذا التقرير "مقبول"  مقبول

التقومي. و رأت الباحثة أن العناصر مل تكن كامال 
 من انحية تقدمي أهداف التعليم و التدريبات و

األسئلة و غريها من عناصر الكتاب، مع أهنم أمور 
 مهمة يف تقدمي الكتاب التعليمي اجليد للطلبة
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 عرض بياانت املقابلة .د

 بعد أن يشارك الطالب برانمج ختصص اللغة يف هذا املعهد يرجى من الطالب كفاءة:
 تكلم اللغة العربية يف األنشطة اليومية (0

 استيعااب جيدااستيعاب املفردات العربية  (7

 قراءة النصوص العربية دون الشكل قراءة الكتب كان أو غريه (3

 كتابة اللغة الغربية كتابة جيدة (9

 كتابة اإلنشاء ابللغة العربية (5

حيصل الطالب اإلبداع اللغوية كاحملاضرة و املسرحية و تقدمي القصة و املناقشة  (6
 اللغةية.

 20يه ات و املادة املضمون فيستخدم الكتاب "اللغة العربية" حول مثانية سنو 
 و كفاءة الطلبة، بل الكتاب مل يكتب بكتابة جيدة يفمناسبة على املهارات املرجوة،  %

تنظيمها و كذلك يف موضوع الكتاب و الغالف. أكثر الطالب حيبون هذا الكتاب ألنه  
ربية. عكثري من املفردات متعلقة ابألنشطة اليومية. و كذلك يساعد يف تكلمهم ابللغة ال

وأما املشكالت يف ختصص اللغة هي كفاءة الطالب يف حفظ املفردات مل تبلغ درجات  
كثرية و كذلك يف كتابة املفردات العربية مل يستطيع أن يكون موافقا. و كان هذا الكتاب 
يستخدم يف أيضا يف استيعاب املفردات بعد املغرب. لذالك هذا الكتاب قد تعاون 

 ومية. الطلب يف أنشطتهم الي
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 
 اخلالصة  .أ

 نتائج البحث الذي حصلت الباحثة من االستبانة هي كما يلي: 
ن وجهة نظر مدرسون مبعهد الكمال حمتوى الكتاب "اللغة العربية" جيرد م (0

 املستخدمة يف تعليم اللغة العربية فيهه
ل، و  مبعهد الكماتصميم الكتاب "اللغة العربية" مقبول من وجهة نظر مدرسون  (7

 .كان التضعيف فيه و هو من انحية غالف الكتاب و تصوير الكتاب
مكوانت الكتاب "اللغة العربية" مقبول من وجهة نظر مدرسون مبعهد الكمال،  (3

أي يف مستوى ضعيف ألنه ليس فيه أهداف التعليم املعني و التدريبات واألسئلة  
 كما املعروف يف النظري.  

 االقرتاحات .ب
 على العرض البياانت و حتليلها السابقة تقدمت الباحثة املقرتحات التالية:بناء 

إن هذا البحث حيتاج إىل االستمرار وال خيتص يف حمتوى الكتات فحسب، بل من  (0
 املمكن يف األبواب األخرى

ولتحسني الكتاب األيت يرجى من املوضوع اجلديد و التصوير املتنوعة و كذلك تنظيم  (7
 الرقم و احلروف تنظيما مرتبا و جذابة. 
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 قائمة املصادر و املراجع
 

 املصادر .أ
 القران الكرمي

 م 0444، جوكجاكارات، املعجم البشريأديب بسري و غريهم، 
 املراجع العربية .ب

ة يف تعليم املعجم العريب للعربية بني يديك سلسلعبد الرمحن بن إبراهيم الفوز ان مع االخرين، 
لوقف املكتب الرئيس مشروع العربية للجميع مؤسسة ا اللغة العربية لغري الناطقني هبا،

 م.7003-50973اإلسالمي, 
ضزء االجتاهلت  لدينية يفطرق التدريس اللغة العربية و الرتبية احممود رشدي خاطر مع االخرين,

  م. 0473، القاهرة،الناشر دلر املعرفة, الرتبوية احلديثة
 م0424، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية،طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 
االنق: مكتبة . مفقه اللغة العربية, مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغةأوريل حبر الدين. 

 م7000مالكي. 
 د, الرايض, جامع امللك السعو  , علم اللغة النفسي،الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور

 ه 0477

 ه 0302، جامعة امللك سعود، اختبارات اللغة، الرايضحممد عبد اخلالق حممد. 

لرايض: ا أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل و أخرون، 
   0473 للطبع و النشر و التوزيع، دار الغايل
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لفكر عمان: دار ا البحث العلمي مفهومه، و أدواته، و أساليبه،ذوقان عبيدات و األخرون، 
  0447للنشر و التوزيع، 

 

 املراجع األجنبية  .ج

Abdul Hamid.2010.Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.Malang:Uin Maliki Press 

Abdullah al-Gali, , 2012 Abdul Hamid Abdullah penerjemah Sudi Yahya Husein, Sahrani. 

Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Padang: Akademia Permata  

Anas Sudiyono, 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada  

Andi Prastowo, 2012.  Metode Penelitian Kualitatif . Jogyakarta : Ar-ruzz Media 

E. Mulyasa, 2009. Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosda Karya 

Furchan, Arief dan Maimun, Agus, 2005 .Studi Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Lexi J. Moleong, 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung: Remaja 

Rosdakarya  

Mestika Zed, 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obar Indon 

Moh. Ainin, 2010. Metodelogi Penelitian Bahasa Arab. Surabaya: Hilal Pustaka 

Ph.D, Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Soejono dan Abdurrahman, 1992. Metode Penelitian: suatu pemikiran dan penerapan 

Jakarta: Rineka Cipta  

Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:     

Rhineka Cipta   

Sutrisno Hadi, 1993, Metode Research. Yogjakarta: Andi Offset 

Syaiful Musthofa; 2011. Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif; Malang:Uin 

Malik Press  

Tohirin, 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 

Wayan Nurkancana, 1986. Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. 

Zainal Arifin, 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 
 اخلالصة  .أ

 نتائج البحث الذي حصلت الباحثة من االستبانة هي كما يلي: 
ن وجهة نظر مدرسون مبعهد الكمال حمتوى الكتاب "اللغة العربية" جيرد م (0

 املستخدمة يف تعليم اللغة العربية فيهه
ل، و  مبعهد الكماتصميم الكتاب "اللغة العربية" مقبول من وجهة نظر مدرسون  (7

 .كان التضعيف فيه و هو من انحية غالف الكتاب و تصوير الكتاب
مكوانت الكتاب "اللغة العربية" مقبول من وجهة نظر مدرسون مبعهد الكمال،  (3

أي يف مستوى ضعيف ألنه ليس فيه أهداف التعليم املعني و التدريبات واألسئلة  
 كما املعروف يف النظري.  

 االقرتاحات .ب
 على العرض البياانت و حتليلها السابقة تقدمت الباحثة املقرتحات التالية:بناء 

إن هذا البحث حيتاج إىل االستمرار وال خيتص يف حمتوى الكتات فحسب، بل من  (0
 املمكن يف األبواب األخرى

ولتحسني الكتاب األيت يرجى من املوضوع اجلديد و التصوير املتنوعة و كذلك تنظيم  (7
 الرقم و احلروف تنظيما مرتبا و جذابة. 
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 قائمة المصادر و المراجع
 

 المصادر .أ 
 القران الكرمي

 م 9111، جوكجاكارتا، ادلعجم البشريأديب بسري و غريهم، 
 ادلراجع العربية .ب 

ادلعجم العريب للعربية بني يديك سلسلة يف عبد الرمحن بن إبراهيم الفوز ان مع االخرين، 
ادلكتب الرئيس مشروع العربية للجميع مؤسسة  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،

 م.1005-39415الوقف اإلسالمي, 
طرق التدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية يف ضزء حممود رشدي خاطر مع االخرين,

  م. 9195، القاهرة،الناشر دلر ادلعرفة, االجتاهلت الرتبوية احلديثة
 م9191، القاهرة، مكتبة النهضة ادلصرية،بيةطرق تعليم اللغة العر حممد عبد القادر أمحد، 
. ماالنق: مكتبة فقه اللغة العربية, مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغةأوريل حبر الدين. 

 م1090مالكي. 
 الرياض, جامع ادللك السعود,  , علم اللغة النفسي،الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور

 ه 9191

 ه 9599، جامعة ادللك سعود، اللغة، الرياضاختبارات حممد عبد اخلالق حممد. 

الرياض:  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل و أخرون، 
   9195دار الغايل للطبع و النشر و التوزيع، 
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عمان: دار الفكر  البحث العلمي مفهومه، و أدواته، و أساليبه،ذوقان عبيدات و األخرون، 
  9111للنشر و التوزيع، 

 

 ادلراجع األجنبية  .ج 

Abdul Hamid.2010.Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.Malang:Uin Maliki Press 

Abdullah al-Gali, , 2012Abdul Hamid Abdullah penerjemah Sudi Yahya Husein, 

Sahrani. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Padang: Akademia Permata  

Anas Sudiyono, 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada  

Andi Prastowo, 2012.  Metode Penelitian Kualitatif . Jogyakarta : Ar-ruzz Media 

E. Mulyasa, 2009. Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosda Karya 

Furchan, Arief dan Maimun, Agus, 2005 .Studi Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Lexi J. Moleong, 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung: Remaja 

Rosdakarya  

Mestika Zed, 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obar Indon 

Moh. Ainin, 2010. Metodelogi Penelitian Bahasa Arab. Surabaya: Hilal Pustaka 

Ph.D, Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Soejono dan Abdurrahman, 1992. Metode Penelitian: suatu pemikiran dan 

penerapan Jakarta: Rineka Cipta  

Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta:Rhineka Cipta   

Sutrisno Hadi, 1993, Metode Research. Yogjakarta: Andi Offset 

Syaiful Musthofa; 2011. Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif; Malang:Uin 

Malik Press  

Tohirin, 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 

Wayan Nurkancana, 1986. Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. 

Zainal Arifin, 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
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INSTRUMEN PENILAIAN BUKU AJAR BAHASA ARAB  

“AL LUGHOH AL AROBIYYAH”  

 

Judul buku ajar : …………………. 

Penulis : M. Nasichin Al Mu’iz 

Evaluator : …………………. 

Tanggal : …………………. 

 

Keterangan: 

1 : Sangat tidak baik / tidak sesuai 

2 : kurang baik / kurang sesuai 

3 : cukup 

4 : baik / sesuai 

5 : sangat baik / sangat sesuai 

 

A. Instrumen penilaian buku ajar 

 

NO INDIKATOR 
SKOR 

1 2 3 4 5 

KECERMATAN ISI      

1. Materi relevan dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh santri      

2. Materi relevan dengan kebutuhan santri       

3. Materi relevan dengan nilai-nilai sosial      

4. 
Contoh-contoh penjelasan relevan dengan kompetensi yang harus 

dikuasai santri  

     

5. 
Latihan dan soal relevan dengan kompetensi yang harus dikuasai 

santri 

     

6. Kedalaman uraian sesuai dengan tingkat perkembangan santri      

7. 
Kelengkapan uraian materi sesuai dengan tingkat perkembangan 

santri 

     

KEAKURATAN      

8. Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran keilmuan      

9. Materi yang disajikan sesuai perkembangan mutakhir      

10. Materi yang disajikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari      

11. Pengemasan materi sesuai dengan pendekatan keilmuan bahasa arab      

12. Jabaran materi cukup memenuhi tuntutan kurikulum      

13. jumlah latihan dan soal cukup      

14. Jumlah tugas cukup      



KETERCERNAAN      

15. Uraian materi mengikuti alur pikir dari sederhana ke kompleks      

16. Uraian materi mengikuti alur pikir dari lingkup local ke global      

17. Penyajian materi runtut      

18. Contoh dan ilustrasi memudahkan pemahaman      

19. 
Terdapat alat bantu yang memudahkan (judul bab yang jelas, 

penomoran, tanda tanya, tanda-tanda khusus) 

     

20. Format materi disajikan secara tertib dan konsisten      

21. Terdapat penjelasan tentang manfaat buku ajar tersebut      

MOTIVASI      

22. Penyajian meteri dapat mendorong rasa keingintahuan santri      

23. 
Penyajian meteri dapat mendorong terjadinya interaksi santri 

dengan sumber belajar 

     

24. 
Penyajian meteri dapat mendorong santri membangun 

pengetahuannya sendiri 

     

25. Penyajian meteri dapat mendorong santri belajar secara kelompok      

26. 
Penyajian meteri dapat mendorong santri untuk mengamalkan isi 

bacaan 

     

PENGGUNAAN BAHASA      

27. Bahasa yang digunakan komunikatif (digunakan sehari-hari)      

28. Penggunaan bahasa disajikan secara efektif       

29. Ketepatan penggunaan istilah      

30. Penyusunan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa arab      

31. Panjang kalimat sesuai dengan tingkat pemahaman santri      

32. Struktur kalimat sesuai dengan pemahaman santri      

33. Pembuatan paragraph  sesuai dengan pemahaman santri      

34. Kalimat-kalimat dalam paragraph koheren      

PERWAJAHAN      

35. Narasi tidak terlalu padat      

36. Penyajian grafik dan gambar bermakna      

37. Sistem penomoran benar dan konsisten      

38. Penyajian jenis dan ukuran huruf menarik      

ILUSTRASI      

39. Terdapat ilustrasi      

40. Penyajian ilustrasi menarik      

41. Penyajian ilustrasi komunikatif      

KELENGKAPAN KOMPONEN      

42. Menyajikan kompetensi yang harus dikuasai santri      



43. 
Menyajikan manfaat dan pentingnya penguasaan kompetensi bagi 

kehidupan santri 

     

44. Manyajikan daftar isi      

45. Menyajikan daftar pustaka      

46. Menyajikan latihan latihan      

47. Menyajikan evaluasi      

 

B. Keterbatasan / kekurangan buku ajar ini: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

C. Saran untuk perbaikan buku ajar ini: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

  



  TUJUAN PROGRAM TAKHOSSUS AL LUGHOH  

Setelah mengikuti program takhossus al lughoh, diharapkan santri 

mampu: 

1. Berbicara secara aktif  menggunakan bahasa Arab dalam seluruh 

aktifitasnya sehari-hari di pesantren 

2. Menguasai kosa kata bahasa arab dengan baik dan benar  

3. Membaca teks arab tanpa harokat dengan baik dan benar baik 

membaca kitab kuning maupun yang lain 

4. Menuliskan kosa kata bahasa arab dengan baik dan benar 

5. Membuat atau mengarang cerita dengan menggunakan bahasa arab 

6. Meghasilkan kreatifitas yang bersifat kebahasaan seperti muhadhoroh, 

masrohiyyah, taqdimul qishshoh dan munaqosah lughowiyah 

 

KURIKULUM PONDOK PESANTREN TERPADU “AL KAMAL” 

Sistem pendidikan yang ada di Pesantren ini merupakan perpaduan 

antara sistem salafi (tradisional) dan sistem khalafi (modern). Untuk 

mengikuti perkembangan jaman, Pondok Pesantren al-Kamal dirancang 

secara terpadu, mensinergikan antara pendidikan umum dan pendidikan 

agama. Keistimewaan yang dimiliki Pesantren Al Kamal diantaranya : (1) 

Santri menggunakan Bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa komunikasi 

sehari-hari di pesantren, (2) Santri dibimbing membaca kitab kuning 

secara langsung oleh Pengasuh Pesantren, (3) Santri mendapatkan 

bimbingan materi Ujian Akhir Nasional (UAN) khusus kelas III oleh para 

pengajar profesional, (4) Seluruh santri dikarantina dalam menyongsong 

Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Madrasah Diniah, dan (5) Santri 

dilatih berorganisas                                                                                             



Pedoman Wawancara Untuk Guru 

1. Apa saja tujuan takhossus al lughoh (pembelajaran bahasa arab di pondok 

pesantren terpadu al kamal)? 

2. Berapa lama kitab “Al lughoh Al Arobiyyah” digunakan dalam pembelajaran 

bahasa arab di pondok Al Kamal? 

3. Apakah dalam kitab “Al lughoh Al Arobiyyah” materi yang disajikan sesuai 

dengan kompetensi yang harus dicapai? 

4. Apakah dalam kitab “Al lughoh Al Arobiyyah” materi yang disajikan sesuai 

dengan kebutuhan santri? 

5. Apakah penggunaan bahasa kitab “Al lughoh Al Arobiyyah” mudah 

difahami? 

6. Apakah contoh dan ilustrasi dalam kitab “Al lughoh Al Arobiyyah” dapat 

membantu snatri dalam mempelajari bahasa arab 

7. Apakah santri mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa arab? 

8. Apakah dengan adanya kitab “Al lughoh Al Arobiyyah” dapat membantu 

santri dalam mempelajari bahasa arab? 

9. Apa kendala yang antum hadapi selama mengajar bahasa arab di pondok ini? 

10. Apakah sebelumnya sudah dilakukan pengevaluasian terhadap kitab “Al 

lughoh Al Arobiyyah”? 

 

  



 

 

 

 

 

                  
                                                                                                                        

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 املقابلة

 اإلستبانة

مؤلف كتاب "اللغة العربية املقابلة مع قسم اللغة للمعهد "الكمال"املقابلة مع    

املدارس اإلستبانةجيب   



Visi PPTA 

Terwujudnya Generasi Muslim yang Beriman dan Bertaqwa, Berakhlaqul 

Karimah, Cerdas, Berwawasan Luas, Berkualitas yang Rela Dipimpin dan Siap 

Memimpin. 

Misi PPTA 

1. Mempersiapkan Generasi mu’min muttaqin dan mampu mengaplikasikan 

nilai – nilai ke Islaman ala Ahlusunnah wal jama’ah dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Mempersiapkan generasi muslim yang cerdas, berwawasan luas yang 

berkualitas, serta menguasai bahasa internasional. 

3. Mempersiapkan generasi muslim yang rela dipimpin dan siap memimpin. 

 

No. Waktu Program Kegiatan Tempat 

1 04.00 – 04.15 Bangun pagi & Persiapan Sholat Shubuh Asrama 

2 04.15 – 04.30 Pelaksanaan jama’ah Sholat Shubuh Mushola/Masjid 

3 04.30 – 06.00 Kelas I kursus bahasa & Kelas II, III kajian 

Kitab 

Kelas/Syurfah 

4 06.00 – 07.00 Makan Pagi & Persiapan Ke Sekolah Formal Asrama/Dapur 

5 07.00 – 13.30 Proses belajar formal Sekolah Formal 

6 13.30 – 15.30 Makan siang, Istirahat & Ekstra 

(Pesantren/Sekolah) 

Dapur/Asrama 

7 15.30 – 16.15 Persiapan & Pelaksanaan jama’ah Sholat 

‘Ashar 

Asrama/Masjid 

8 16.15 – 17.15 Kuliah sore kajian kitab kuning (semua 

santri) 

Serambi Masjid 

9 17.15 – 17.45 Makan Sore & Persiapan Sholat Maghrib Dapur/Asrama 

10 17.45 – 18.15 Pelaksanaan Jama’ah Sholat Maghrib Mushola/Masjid 

11 18.15 – 18.45 Evaluasi & penambahan kosa kata bahasa 

resmi 

Kelas/Asrama 

12 18.45 – 19.00 Persiapan masuk Madrasah Diniyah Al 

Kamal 

Asrama 

13 19.00 – 20.30 Proses Belajar Madrasah Diniyah Al Kamal Kelas Diniyah 

14 20.30 – 20.50 Persiapan & pelaksanaan jama’ah Sholat 

‘Isya’ 

Asrama/Masjid 



15 20.50 – 21.30 Pembelajaran Al Qur’an sesuai kelas 

madrasah Diniyah 

Kelas/Asrama 

16 21.30 – 22.00 Muthola’ah/Mudzakaroh (jam Wajib Belajar) Kelas/Asrama 

17 22.00 – 04.00 Istirahat (Jam wajib tidur kecuali belajar & 

ibadah) 

Asrama 

18 04.00 – dst Kegiatan sesuai jadwal harian/rutinitas - 

 

Keterangan : 

1. Setiap malam ahad setelah jama’ah Sholat ‘Isya’ Istighosah bersama pengasuh 

PPTA 

2. Jadwal waktu sholat berjama’ah menyesuaikan 

3. Madrasah Diniyah libur pada malam jum’at, dengan program aktifitas antara 

lain : 

a. Semua santri berjama’ah Sholat Maghrib di Masjid & dilanjutkan Tahlil 

bersama Pengasuh PPTA 

b. Ba’da Sholat isya’ pada : 

–   Jum’at I Khotmul Qur’an bersama di Masjid 

–   Jum’at II Mahkamah Lughoh & Kasuistik 

–   Jum’at III Muhadhoroh Kubro / Sholawat barjanji / belajar bersama 

–   Jum’at IV Mahkamah Lughoh & Kasuistik atau Tarbiyyah al ‘Ammah 

–   Jum’at Kliwon Istighosah Kubro bersama masyarakat sekitar pesantren 

c. Jum’at Sore tahlil bersama di maqom sesepuh PPTA 

4. Madrasah/sekolah formal libur hari ahad, dengan program aktifitas antara lain: 

a.   04.30 – 05.30    Program kegiatan Firqoh / asrama masing-masing 

b.   05.30 – 06.30    Nadhofah / Rouan  / Bakti Sosial 

c.   06.30 – 07.30    Khusus Ahad Wage Pengajian Umum (Alumni, santri & masyarakat 

sekitar pesantren) 



d.   06.30 – 07.30    Makan pagi & persiapan olahraga bersama 

e.   07.30 – 09.00    Pelaksanaan olahraga senam santri, sepak bola, volly dan lain-lain 

f.    09.00 – 12.00    Kelas I , II ekstra  dan atau istiharat  & kelas III pendalaman materi 

UAN 

g.   12.00 – 12.45    Makan siang dan Persiapan jama’ah Sholat Dhuhur 

h.   12.45 – 13.15    Pelaksanaan jama’ah Sholat dhuhur 

i.    13.15 – 15.00    Kelas I , II ekstra dan atau istiharat  & kelas III pendalaman materi 

UAN 

j.    15.00 – 15.45    Persiapan dan Pelaksanaan jama’ah Sholat ‘Ashar 

k.   15.45 – 17.15    Seni Qiroatul Qur’an binnaghomaat (Qiro’ah) 

l.    17.15 – Dst         Aktifitas sebagaimana terjadwal harian/rutinitas 

5. Lain-lain jika ada pergeseran jadwal ditentukan kemudian dan bersifat situasional 

Dewan Markazy merupakan pengurus pusat Pondok Pesantren Terpadu Al 

Kamal. Secara hirarki, Dewan Markazy berada tepat dibawah Pengasuh dan 

bertanggung jawab kepada kepada pengasuh. Dewan Markazy merupakan salah satu 

bagian dari sistem Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal yang memegang peranan 

sangat vital setelah Pengasuh Pesantren. Karena, Dewan Markazy adalah tim yang 

ditunjuk langsung oleh pengasuh untuk menjalan roda manajemen Pondok Pesantren 

Terpadu Al Kamal dalam berbagai bidang, diantaranya: administrasi, pendidikan, 

kebahasaan, keamanan, sarana prasarana, dan kesantrian. Dalam menjalankan tugas, 

Dewan Markazy dibantu oleh pengurus firqoh Al Manshur, Al Munawarah, HM, 

Rabi’ah Al Adawiyah, Al Aisyah (LKSA Putri), dan LKSA Putra. 

  



Berikut ini adalah Susunan Dewan Markazy Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal: 

Dewan Pengasuh 

1. Dr. KH. Asmawi Mahfudz, M. Ag 

2. KH. Hafidz Lutfi, S. Ag 

3. KH. Ahmad Hasanuddin, S. HI 

Penasehat 

1. Masyhar Alvi Asnawi Syahid, S. Pd. I 

2. Muhammad Nasichin Al Muiz, S. HI, M. Pd. I 

Ketua Markaziy 

1. Muhammad Mujib Isma’il, SHI 

2. Muhammad Syaifudin, SHI 

Sekretaris 

Zaki Ahmad Fauzi 

Bendahara 

Ahmad Munanurrohim 

Koordinator Pelaksana 

Keamanan 

Afrizal Nur Ali Syahputra 

Kebahasaan 

1. Layyinatul Hasanah 

2. Muhammad Khoirul Umam 

Pendidikan 

M. Junaidi Abas Bahria 

Sarana dan Prasarana 

1. Muhammad Bahrudin 

2. Muhammad Sanusi al Khanafi 

Humasy dan Kegiatan 

Ali Usman 



Kebersihan dan Kesehatan 

Imam Fahruddin Arrozy 

Wali Firqoh Al Manshur 

Ali Usman 

Wali Firqoh Al Munawarah 

Atik Hatmayanti, SHI 

Wali Firqoh HM 

Fatna Fauziana 

Wali Firqoh Al Adawiyah 

Layyinatul Hasanah 

Wali Firqoh Al Aisyah (LKSA Putri) 

Endang Rahayu Sholihah 

Wali Firqoh LKSA Putra 

Khozinatul Asror 

 

 


	11150039 Pendahuluan.pdf
	bab 1.pdf
	bab 2.pdf
	bab 3.pdf
	bab 4 dan 5.pdf
	bab 5.pdf
	11150039 DAFTAR PUSTAKA.pdf
	LAMPIRAN.pdf

