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 الجامعي البحث  
تحليل محتوى كتاب "العربية للدارسين" على أساس المؤشرات 

 الحكومية المونجان في المدرسة الثانوية ٖٕٔٓالمنهج الدراسي 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 ج إندونيسياجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالن
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لمنهج " على أساس المؤشرات االعربية للدارسين" كتاب  محتوىتحليل 

 الحكومية المونجان المدرسة الثانويةفي  ٖٕٔٓالدراسي 
 (S-1درجة سرجانا ) اغبصوؿ علىماؿ بعض شركط مقدـ إلك

 كلية علـو الًتبية كالتعليم ُب قسم تعليم اللغة العربيةمن  
 

 إعداد:
 سلفية رزقي عملية

 ٖٗٓٓٓ٘ٔٔالقيدرقم 
 

 إشراف:
 الدكتور الحاج محمد عبد الحميد الماجستير

 َََََُُُُِّّٕٖٕٗٗٗرقم التوظيف: 
 

 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 لوم التربية والتعليمكلية ع
 إندونيسياج جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالن

ٕٓٔٚ 
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 ج
 

 



 د
 

 



 ه
 

 



 و
 

 



 ز
 

 



 ح
 

 إىداء
 

 رسوالهلل، على كالسالـ كالصالة العاؼبُت، ربٌ  اغبمدهلل
 كبعده .ّٔداه تدلىا وبدعوت دعا كمن وكصحب وآل كعلى

 : الجامعي البحث ىذا أىدى
 المحبوبة مصفيةالحاجة موناندار و أمي الكريمة إلى أبي المحبوب الحاج 

 يرجي
 رضى نبا، عسى اهلل أف يرضبهما كما ربياين صغَتا كحفظهما اهلل

 ة الدين كالدنيا كاآلخرةكأبقا نبا ُب سالم 
 الكريم األحباء محمد شيخ علي نوىا و أحمد فائز أولل رشاد الكوثر  خيوإلى أ

 واألستاذات األساتيذ وإلىجميع
 ؼبعرفةاك  العلم، ربصيل سبيل ُب بيدم كأخذكا حرفا، كلوكاف نعٌلمٍت ماٌلذ

 اهلل حفظهم
أىلي األحباء على دعائهم للنجاح في جميع أموري وخاصة في الحياة  جميع وإلى

 والتعليم
 

  



 ط
 

 استهالل
 

 بسمهللاالرحمنالرحيم

 

                 

      

  



 ي
 

 تقدير و شكر
 الرحيم الرضبن اهلل بسم

مل يعلم كالذم من علينا بنعمة اإليباف، رب العاؼبُت الذم علم اإلنساف مااغبمد هلل 
 يو كسلم كعلى آلو كأصحابو.كالصالة كالسالـ على سيدنا ؿبمد صلى اهلل عل

الرسالة اؼبتواضعة استفاء كبرضبة اهلل تعاىل كعونو، يسرت الباحثة انتهاء الكتابة ّٔذه 
ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا (s-1لبعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجانا )

 الٌشكر جبزيلئ لعميقا قلبها من الباحثة فتقٌدمت مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 كىم:  ىذاالبحث، كتابة على ساعدكهنا قد اٌلذين ؽبؤالء الٌتقدير كأشبن

 موالنا جامعة مدير اؼباجستَت بوصفو ثار عبد اغب اغباج الدكتور فضيلة األستاذ .ُ
 .قدباالن اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 موالنا جامعة كالتعليم الًتبية كلية بوصفو عميد أغوس ميموف اغباج الدكتور فضيلة .ِ
 .قدباالن اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 تعليم اللغة العربية قسم بوصفها رئيسة اؼباجستَت الدكتورة فبلوءة اغبسنة فضيلة .ّ
 حىت الركحي دعمها على دباالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم موالنا مالك جامعة

 .الصركرة ّٔذه اعبامعي البحث ىذا إخراج ًب
بإشراؼ البحث  تفضل الذم يلة الدكتور اغباج ؿبمد عبد اغبميد اؼباجستَتفض .ْ

 ىذال إكم ُب مثَتا ساعدين اليت اؼبفيدة كالتوجهات اإلرشادات النافعة كتقدًن
 .البحث

ق ندباال اغبكومية اإلسالمية إبراىيم موالنا مالك جبامعة األساتذة كاألستاذات صبيع .ٓ
 .اعبامعي ىذاالبحث كتابة تتم حىت داهتمكإرشا بعلومهم ركحي ينوركف الذم

رئيس اؼبدرسة كاؼبؤلف الكتاب أضبد لطفي اؼباجسًت كصبيع األساتيذ كاألستاذات ُب  .ٔ
 البحث لعملية الثمينة الفرصة منحٍت قد اليت اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الموقباف

 .اعبامعي



 ك
 

 خَت إىل تواضعاؼب العمل ىذا إخراج ُب ساىم من ككلٌ  كأصدقائي زمالئي كإىل .ٕ
 كاالمتناف. الٌتقدير كعظيم الٌشكر خالص صبيعا ؽبم تشجيع، بكلمة كلو الوجود

 
 َُِٕأكتوبر  ُِ، قماالن

 الباحثة
 

 سلفية رزقي عملية

 

  



 ل
 

 مستخلص البحث

. ربليل ؿبتول الكتاب العربية للدارسُت على أساس اؼبؤشرات ٕٚٔٓعملية، سلفية رزقي.
درسة الثانوية اغبكومية الموقباف. البحث اعبامعي، كلية ُب اؼب َُِّللمنهج الدراسي 

علـو الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 .اؼباجستَت عبد اغبميداألستاذ الدكتور اغباج . اؼبشرؼ: اغبكومية ماالنج

 .َُِّراسي ؿبتول الكتاب، اؼبؤشرات، منهج الد:  الرئيسيةالكلمة 
ربليل ؿبتول ىو طريقة لدراسة كربليل الشيء اؼبنظم كاؼبوضوعي ُب معرفة احملتول. 
ؿبتول الكتاب التعليم ىو مصدر مستخدمها التالميذ لتحقيق عملية التعليم. كينبغي أف 

مطابقة على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج اآلف.  كلذلك لتحقيقها تاب التعليم يكوف ؿبتول ك
كلكن ُب . َُِّب التعليم دبطابقة على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي يستخدـ الكتا

الواقع كتاب العربية للدارسُت تستخدـ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الموقباف كفيها اؼبعلومات 
 كالصورة اليت ليست ذات صلة باؼبواد كاؼبؤشرات كغَت منظمة تنظيما جيدا.   

راد الباحثة أف هبيب سؤاؿ، نبا: "كيف انطالقا من مشكالت البحث السابقة أ
؟ َُِّمطابقة ؿبتول كتاب العربية للدارسُت على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 

كيهدؼ أف ىذا البحث يعرؼ مطابقة ؿبتول كتاب العربية للدارسُت على أساس اؼبؤشرات 
تبة كالنظرية . أما منهج ىذا الباحثة كصفية كيفية بطريقة دراسة مكَُِّاؼبنهج الدراسي 

أف كتاب التعليممطابقة بُت األىداؼ، احملتويات، إسًتاتيجية كالتقوًن  Maslowعلى ضوء
 .َُِّالكتاب على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 

النتيجة من ىذا البحث يعٍت أف ىذا الكتاب العربية للدارسُت مطابقة على أساس 
ذ لتطوير اؼبعرفة كترتيبة األخالؽ كتطوير ، ىذ الكتاب يساعد التلميَُِّاؼبؤشرات اؼبنهج 

 اإلبتكار كيساعد اؼبدرس أف يشرح اؼبادة ُب عملية التعليم اللغة العربية.
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ABSTRAK 

Amalia, Silvia Rizqi. 2017. Analyzing content Al-arabiyyatu li al darisinbook by 

using indicator of curriculum 2013 in MAN Lamongan. Thesis. Arabic Education 

Department. Faculty of Tarbiyah and Teaching Training. University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Lecturer : Dr. H. M. Abdul Hamid. M. A. 

Keyword : The content of book, Indicator, Curriculum of 2013. 

Content analysis is a method to study and analyze something systematically 

and objectively to the message that appear. The textbook contents is sources of 

material in studies process, so the textbook contents should be suitable with the 

indicators of the curriculum that applied. Therefore, to achive the required textbook 

the indicator of curriculum 2013. But in fact in this book Al-„Arabiyyatu li al Darisin 

used Madrasah Aliyah Negeri Lamongan country generally tend to contains 

information and images that are not relevan to the material and indicators as well not 

organized. Therefore researchers analyze this textbook, whether it is in according 

with the indicator of curriculum 2013.  

By looking at the problem in the above studies we propose the following as “ 

how about the suitability of the material book Al-„Arabiyyatu li al Darisin with 

indicator of curriculum 2013? ”. the purpose of this research is to know the 

suitability of material with indicator of curriculum 2013. The study design used a 

kualitatif deskriptif with library research for analyzing data also Maslows theory who 

said that, the book is good  if suitable with a content, strategy, evaluation and 

curriculum. 

This researchmention if the book Al-„Arabiyyatu li al Darisin is good because 

suitable with indicator of curriculum 2013. The book give a lessons material with a  

types, help a student to get purpose of curriculum 2013 that develop his ability, 

personality and creativity, and give a theacher to explain he lesson. 
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ABSTRAK 

Amalia, Silvia Rizqi. 2017. Analisis Isi Buku Al-‘Arabiyyatu li al Darisin dengan 

menggunakan Indikator kurikulum 2013 di MAN Lamongan. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.Universitas  Islam  

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

Kata kunci: Isi buku, Indikator, Kurikulum 2013 

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisa 

sesuatu secara sistematik dan obyektif terhadap pesan yang nampak. Isi buku ajar 

merupakan medium yang digunakan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Isi buku ajar haruslah sesuai dengan indikator kurikulum yang 

berlaku.  Oleh karena itu, untuk merealisasikannya dibutuhkan buku ajar yang sesuai 

dengan indikator kurikulum 2013. Namun pada kenyataannya dalam buku Al-

„Arabiyyatu li al Darisin yang digunakandi Madrasah Aliyah Negeri Lamongan 

umumnya cenderung berisikan informasi dan gambar yang tidak relevan dengan 

materi dan indikator serta tidak terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu peneliti 

mencoba menganalisis buku ajar ini, apakah sudah sesuai dengan indikator 

kurikulum 2013. 

Dengan melihat permasalahan diatas, peneliti merumuskan sebagai berikut 

yaitu “ bagaimana kesesuaian materi buku Al-„Arabiyyatu li al Darisin dengan 

indikator kurikulum 2013?”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian 

materi dengan indikator kurikulum 2013. Adapun desain penelitian yang digunakan 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research 

yang diperkuat dengan teori Maslow bahwa buku ajar yang baik adalah buku ajar 

yang memiliki kesesuaian dengan tujuan, isi, strategi dan evaluasi pembelajaran 

dengan kurikulum. 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa buku Al-„Arabiyyatu li al 

Darisin sesuai dengan indikator kurikulum 2013. Buku ini membantu peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan, kepribadian dan kreatifitas peserta didik dan 

membantu pendidik untuk menjelaskan materi pelajaran dalam proses pembelajaran.  
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 الفصل األول
 مقدمةال

 
 ة البحثخلفي .أ 

الكتاب، بال ريب مؤشر من مؤشرات الرقي كمظهر من مظاىر التطوير كمقياس من 
كالكتاب اؼبدرسي ىو صبيع اؼبواد اليت يستعملها اؼبعلم  ُمقايس التقدًن بُت الشعوب.

كقد عيرؼ أف ُب الكتاب اؼبدرسي ؿبتول كثَتة. ِؼبساعدتو ُب عملية الدراسة ُب الفصل.
ات كالًتاكيب كالتدريبات كاؼبواد عن اؼبهارت اللغوية كىي مهارة كؿبتول فيو ىو اؼبفرد

 االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. 
 ُب عملية التعليم كأنشطة مباشرة يبكن أف تسهل ستخدـممصدر ىو  كتابال

كات واد التدريس كاؼبواد كاألدؼباداؼ التعليمية اليت زبدـ كمصدر األىُب  التالميذ
كسائل  الكتاب اؼبدرسي ىو .التعلم فيعملية ىو أداة تعليميكتاب الالكاؼبناىج كالبيئة. 

 العلمي. ك هبب االنضباط كتعلم فيتعليم التوجيهية التعلم ك يستخدمها اؼببادئ اإلعالـ
 للمعلومات اؼبواد كمصدر اؼبختلفة فيتقدًن اعبوانب من تعليميال الكتاب يكوف أف

 كاؼبعلمُت. الطالب ماللجمهور، كالسي
خدـ الكتاب فال بٌد للمدرسة إذف يطلب كىبتار الكتاب اؼبدرسي شامال، كقد يست

عملية التعليم أم كاف نوعها أك مبطها أك مادهتا أك ؿبتواىا تعتمد اؼبدرسي اعبيد. ألف 

                                                           
 ِٕ، ص (ُٖٓٗمكة اؼبكرمة : جامعة أـ القرل، ليمية،)رشدل أضبد طعيمة، دليل عملفي اعداد اؼبواد التع1

2
AndiPrastowo,PanduanKreatifMembuatBahan Ajar Inovatif (Jogjakarta: Diva Press, 2015), hlm. 
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 كبَتا عليو. فهو يبثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعٌلم منظمة، أساسا اعتمادا
 ّدائما لتعزيز ىذه العملية، كمرافقا ال يغيب لإلطالع السابق كاؼبراجعة التالية.

كُب ىذه اغبالة، العديدة من الناشرين الذين ينشركف الكتب تكفيها كفقا ؼبنهج 
انفذت كزارة الًتبية كالتعليم كالثقافة  َُِّجديد يستند إىل اؼبنهج القائم على منذ عاـ 

منهج جديد يقـو على الطابع الذم غالبا مايسمى  اؼبنهج ُب عاـ ُب صبهورية إندكنيسيا 
ُب ـبتلف اؼبدارس ُب اإلندكنيسيا. بدأت اغبكومة ستنفذ اؼبنهج اعبديد ُب العاـ  َُِّ

ىذا أمر مفهـو منذ نشر الكتب التعليم لديهم اليقُت أف  َُِْ/َُِّالدراسى 
ى القائم، ٍب قبل أف تقرر أم اؼبستهلك الطالب. مند عدد من قضية الكتاب التعليم

 كاحد الستخداـ أكال كبن تقييم نوعيو الكتب اؼبوجود.
درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية اؼب،َُِّدليل لتنفيذ اؼبنهج الدراسي ُب عاـ 

اؼبشرؼ مع مدرس للغة العربية ُب اؼبدرسة قد نشرت كتابان  اضبد لطفيالموقباف، األستاذ
صوصها خؼبستخدمة ُب تعلم اللغة العربية " العربية للدارسُت" مدرسيان طبعة الثالثة ا

الصف الثالث الثانوم. ىذا الكتاب ىو تطوير اؼبنهج على مستول الوحدة 
أف تعطي اعبديد ك ربسُت ربصيل َُِّالتعليميةبكتاب التعليم اؼبنهج الدراسي 

يذ اؼبدرسة الثانوية الطالب ُب فهم اؼبواد لتدريس ك لتسهيل التعلم اللغة العربية تالم
تفًتض الباحثة أف ىذا البحث مهم جدا، ألف ُب خصوصا ُب الفصل الثالث الثانوم. 

اؼبعلومات كالصورة اليت ليست ك فيها الكتابلم يكن كامال فطبعا كثَت من الأل خطاء 
 ذات صلة باؼبواد كاؼبؤشرات كغَت منظمة تنظيما جيدا. ، فلذلك  ىبتاج إىل ربليل.

لبحث تبحث الباحثة "ربليل ؿبتول كتاب العربية على أساس اؼبؤشرات ُب ىذا ا
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ُب الفصل الثالث  َُِّللمنهج الدراسي 

. َُِّالثانوم الموقباف."ألف ُب ىذا الكتاب قد معٌينا باألىداؼ كفبيزات ُب منهج 

                                                           
، ّٔا، )الرياض: اؼبملكة العربية السعودية عبد الرطبن بن ابراىيم الفوزاف، إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُتّ

 (ّٗ(، صَُُِ
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تُت يعٌت تربوية الشخصية الذل قد  أخذت على تركيز نقط َُِّكمن فبيزات ُب منهج 
كتب ُب أسئلة البحث. كألف ُب كل الكتاب مل يكن كامال فطبعا كثَت من األخطاء، 
فلذلك ىبتاج إىل ربليل. خاصة ُب مطابقة اؼبواد التعليمية على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج 

 .َُِّالدراسى 
 أسئلة البحث  .ب 

و :كيف مطابقة ؿبتول كتاب من خلفية البحث، أف سؤاؿ ىذا البحث  ىنطالقاا
اؼبنهج الدراسي  الدراسي "العربية للدارسُت" للصف الثالث الثانوم على أساس اؼبؤشرات

 ؟َُِّ
 أىداف البحث .ج 

انطالقا بأسئلة البحث، فاألىداؼ ىذا البحث اىل مايلى: مطابقة ؿبتول الكتاب 
 .َُِّج الدراسي اؼبنه الدراسي "العربية للدارسُت" للصف الثالث الثانوم على أساس

 البحث فوائد .د 
إف ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تتكوف على النوعُت، كىي الفائدة 

 النظرية كالفائدة التطبيقية.
الفائدة من الناحية الٌنظريٌة : لكي يستخدمو البحث ُب تطوير الفكر العلمي، ك  .ُ

لعربية كالوسائل التعليمية ُب خاصة ُب تنفيذ عملية التعليم كالستخداـ كتب اللغة ا
 ربقيق األىداؼ التعليمية جٌيدا.

الفائدة من اللناحية التطبيقٌية : يرجى ىذا البحث أف يكوف مفيدا ُب ربسُت تعليم  .ِ
 اللغة العربية كتعليمها لغَت ناطقُت.

 حدود البحث  .ه 
 يتم ىذا البحث دبجموعة من اغبدكد، ىي :

 اغبدكد اؼبوضوعية: .ُ
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" لصف للدارسُتالعربية محتول كتاب "ربليلموضوع ىذا البحثفي ربٌدد الباحثة  
اؼبؤشرات اؼبننهج  أساسالثالث الثانوم ألف الباحثة تريد أف تعٌرؼ مطابقة على 

 . َُِّالدراسي 

 اغبدكد اؼبكانية :  -۲

موقباف الف القادمة درستي ُب ىذه اؼبدرسة الثانوية اغبكومية ال تار الباحثةزب 
دتي الكتاب "العربية للدارسُت". كاآلف يىصنع األستاذ كراسة اؼبدرسة كمل كج

 .ؼبطابقة باغبالة الطالب ُب ىذه اؼبدرسةالتدريبات ليستعمل الطالب 
 نية  : ااغبدكد الزم -ّ

من  َُِٕ–َُِٔالعاـ الدراسي  الفصل الدراسي الثاين ُبىذا البحث هبرم 
 شهر يناير.

 الدراسات السابقة .و 
الكتاب اؼبدرسي كحصلت على النتائج اؼبتنوعة، كمن ىذا لقد سبقت حبوث عن  

 البحوث :
تقوًن الكتاب التعليم دراسة الوصفية ال َُِّالبحث اليت كتبها مفتاح الرضبة طالبة  .ُ

معايَت معرفة "فصيح بالعربية" للمدرسة اؼبتوسط. يهدؼ ىذا البحث إىل معرفة : 
 مية كمهارات اللغوية اؼبدرسية كاألىداؼاختيار احملتول ُب الكتاب كتنظيم اؼبادة التعلي

كأما منهج ىذا البحث ىو منهج الوصفي . التعليمية من الكتاب "فصيح بالعربية"
% ُب صدقة كأنبية كميل كيبلغ ََُالتقوًن كالنتيجة أف كتاب "فصيح بالعربية" يبلغ 

ي أف % ُب قابلية ُب التعليم. الفرؽ بُت ىذا البحث كلدراسات السابقة ىَٔدرجة 
ُب كتاب الدراسي " دركس  َُِّىذا البحث يبحث عن األساس اؼبنهج الدراسي 

اللغة العربية" للفصل  العاشرة ُب اؼبدرسة الثاناكية اإلسالمية، كلدراسات السابقة 
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تبحث عن التقوًن الذم يطٌبق الكتاب كعناصر اللغة ُب الكتاب كمهارات اللغوية ُب 
 ا مل حبثو الدراسات السابقة.الكتاب. إذا يبحث ىذا البحث م

التحليل عن الكتاب اللغة العربية على منهج  ََُِنور  البدنية  البحث اليت كتبها .ِ
ُب الفصل السابع ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية، ُب ىذا البحث  َُِّالدراسي 

. َُِّالباحثة يبحث عن العرض الكتاب كاؼبواد التعليمية كاؽبدؼ باؼبنهج الدراسي 
تيجة ُب ىذا البحث يبٌُت أف غرض ىذا الكتاب جٌيد،  يشاىد على حجم الن

الكتاب، كىو مصٌور بصورة اؼبدرس كالطالب ُب معمل اللغة، يعملوف تعليم اللغة 
العربية، كاؼبادة التعليم ؽبذا الكتاب تناسب على تقرير كزارء الدينية كتقرير كزار 

. الفرؽ بُت ىذا البحث َُِّسي التعليمية كلكن مل تنايس ّٔدؼ اؼبنهج الدرا
كالدراسة السابقة ُب اغبدكد اؼبكانية يعٍت حدكد اؼبكانية ُب ىذا البحث للفصل 
العاشر ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية. أما الدراسة السابقة للفصل السابع ُب اؼبدرسة 

 اؼبتوسطة اإلسالمية.
تول الثقاُب ُب سلسلة تقوًن احملعنواف البحث :  ،ََِٕأضبد نور خالص، البحث  .ّ

العربية بُت يديك.اؽبدؼ من كتاب ىذه ارسالة ىو الكشف عن احملتول الثقاُب ُب 
سلسلة العربية بُت يديك كؼبعرفة مدل استيعاب التالميذ احملتول الثقاُب ُب سلسلة 
العربية بُت يديك. ككاف الباحث يقابل بُت النتيجتُت، كنبا نتيجة معدؿ اإلختبار 

. كؽبذا  َٔ،ٓٔمعدؿ اإلختبار القبلي فقط ىذا البحث  ةجيأما نت.ك َٗ،ّٔالبدم 
. كؼبعرفة كجود ارتفاع استعاب التالميذ كبول احملتول ِٓ،ٕٓكاف ارتفاع النتيجة 

الثقاُب ُب سلسلة العربية بُت يديك. كىذا البحث يبحث التقيوًن الثقاُب ُب سلسلة 
 َُِّالباحثة يبحث عن اؼبنهج  العربية بُت يديك كلكن إختالفا ُب ىذا البحث

 كمستويات ُب ىذا البحث يبحث ُب ربليل اؼبواد التعليمية.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظرى

 

 المبحث األول : الكتاب التعليمي .ٔ
 كتاب التعليميالأىمية  .أ 

يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات اؼبنهج، فهو إحدل 
عليمية، فمن خالؿ ؿبتواه اللغول كالثقاُب تتحقق ككائزة األساسية ُب أل مرحلة ت

األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إىل اؼبكونات األخرل 
 للمنهج من النشطة كطرؽ تدريس.

كالكتاب التعليمي ىو الوعاء الذل وبمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة اؼبرة 
ائع، كاؼبعلم ىو الوسيلة أك الواسطة الىت تقدـ بواسطتها اؼبذاؽ الىت نقدمها للطالب اعب

ىذه اللقمة للطالب، كىذه الوسيلة أك الواسطة ال يتوافر كجودىا دائمان بل تكاد 
تكوف معدكمة أحيانان ُب عدـ إعداده اإلعداد اعبيد. كإذا كاف األمر كذلك فنركز 

 مى.اىتمامنا على الوعاء أك احملتول أال كىو الكتاب التعلي
كالكتاب التعليمي يزكد الدارسُت باعبوانب الثقافية اؼبرغوبفيها، كما يبدىم 
باػبربات كاؼبعلومات كاغبقائق الىت تنمى قدراهتم على النقد، كاالذباه العقلى كبو 
أحداثو كجزاء من عملية التفهم كاالستبعاب، كما يبثل الكتاب التعليمي السلطة ُب 

ين، كمن ىنا فإنو شديد التأثَت على الدارسُت لو آلف فرض الفكرة، فهو يؤكد اؼبعا
يعرض كجهة نظر عن اغبقيقة كصورة عن العاـ ربمل ُب نفسها إثبات صحتها، كمن 

 ٍْب ربدث فيو معاين الكتاب التعليمي استجابات مهيئة كانفعاالت تلقائية.

                                                           
ٕ الناطقُت ّٔا بالعربية. ص : ناصر عبد اهلل الغاىل. دكف سنة. أساس إعداد الكتب التعليمية لغَت4
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و الذم  كإذا كاف اؼبعلم لو دكر ُب العملية التعليمية فإف الكتاب التعليمية ى
هبعل ىذه العملية مستمرة بُت التلميذ كبُت نفسو حيت وبصل من التعليم مايريد، فا 
الكتاب باؽ معو ينظر فيو كلما أراد، كمن ٍب قبد الكتاب التعليمي اعبيد ىو الذم 

 هبدب التلميذ كبوه كيشبع رغباتو كهبد فيو نفسو. 
ليمى لو أنبية ُب العملية كإذا كاف الكتاب التعليم لو أنبية ُب العملية التع

التعليمية فهو أحد مكوناهتا كلو فوائده للدارسى كاؼبعلم، فهو من جانب آخر لو 
أضراره كمساكئو على الدارس كاذباىاتو كمن ٍب فهو سالح ذك حدين، بقدر ما يفيد، 
ا كإذا مل يتم اختياره كفق مبادئ كأسس  فهو أحيانان قد يضر إذا مل يعدَّ إعدادان جيدن

نشودة، ككفق أىداؼ ينشدىا آّتمع الدين اإلسالمي، كمن ىنا تظهر قيمة إعداد م
 الكتب التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقُت بغَتىا. 

 مفهوم الكتاب التعليمى .ب 
معٌت  مصطلح )الكتاب التعليمى( ىي الكتاب األساسي للطالب كما يصحبو 

اؼبتخصصُت ُب الًتبوية كاللغة، كتقدًن  من مواد تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف من قبل
للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة ُب مقرر معُت، ُب مرحلة معينة بل ُب صف دراسي 

 معُت كُب زمن ؿبدد.
كيقوؿ القاظبى إف مصطلح الكتاب اؼبدرسى ىبتلف عن اؼبعٌت الشائع اؼبألوؼ 

سية فحسب، بل  ؽبذ اؼبصطلح، فأكر أف يتألف الكتاب اؼبدرسي المن مادتو األسا
كذلك من اؼبواد اؼبساعدة كاؼبعجم، ككتاب التمارين التحريرية ككتاب التمارين 

 الصوتية ككتب اؼبطالعة اؼبتدرجة ككتاب اإلختبارات كمرشد اؼبعلم.
كيؤكد ىذا اؼبفهـو ماذىب إليو طعيمة ُب تعريفو ؼبفهـو الكتاب اؼبدرسي ُب 

كتب كاألدكات اؼبصاحبة الىت يتلقى قولو إف ف الكتاب اؼبدرسي يشمل ـبتلف ال
الطالب منها اؼبهرفة كالىت يوظفها اؼبعلم ُب الربنامج التعليمى مثل أشرطة التسجيل 
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كاؼبذكورات كاؼبطبوعات الىت توزع على الطالب ، ككراسة اإلختبارات اؼبوضوعية 
 ٓكمرشد اؼبعلم.

 األساس اللغوية في الكتاب التعليمي  .ج 
 مكونات اللغة : (ٔ
ت. من عناصر اللغة مهمة تعلمو كيقصدبو نطق اللغة العربية  انطالؽ األصوا( أ

ككلما لبرج اللغة فالصوت شيء على غاية الظهور أماـ ٔ.مناسبا بنظاـ مؤين
اؼبخاظب ألف اللغة تسمع باألذف كالكتاب ترل مؤين. كالكتاب أيضا ؿباكلة 

الصوتية  تتا بع ُب لنقل اللغة من بعدىا الزمٍت إىل البعد اؼبكاين، فا الظاىرة 
 ٕالزماف كاغبركؼ اؼبكتوبة تتابع ُب اؼبكاف.

 ٖاؼبفردات. كمن أىداؼ تعليم اؼبفردات  اللغة العربية : ( ب
 تعريف اؼبفردات قراءة كاف أك استماعا -ُ
 تدريبات الطالب لنطق اؼبفردات فصيحا -ِ
 فهم اؼبفردات -ّ
 استفادة اؼبفردات للتكلم أك اإلنشاء -ْ

 مهارات اللغة (ٕ
تطلق القراءة كيراد ّٔا  القدرة على معرفة األحرؼ اؽبجائية ٍب الربط  القراءة. .أ 

بُت األحرؼ ٍب ترصبة األحرؼ إىل معاىن ٍب  فهم ىذه اؼبعاين، كىذا ىو معٌت 
اؼبراد عندما نقوؿ مثال "تعليم القراءة كالكتابة"لألطفاؿ، كىذه القراءة ىي اليت 

على القراءة ك الكتابة ( كىذا اؼبعٌت تنقل اإلنساف من األمية )دبعٌت عدـ القدرة 
عادة اؼبطالعة بشكل مستمر  -ُالنقصده ىنا، بل نقصد با لقراءة ىنا : 

                                                           
ٗ. ص ََُِأكريل حبر الدين. فقو  اللغة العربية، مدخل الدراسة موضوعات فقو اللغة. ماالنق:مكتبة مالكي. 5

6
 Abdul Hamid. MengukurKemampuanBahasa Arab. (Malang: UIN Maliki Press, 2010. Hal 29) 

 ٓ. ص ََُِأكريل حبر الدين. فقو  اللغة العربية، مدخل الدراسة موضوعات فقو اللغة. ماالنق:مكتبة مالكي. 7

8
 Abdul Hamid. MengukurKemampuanBahasa Arab. (Malang: UIN Maliki Press, 2010. Hal 29) 
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كما يتبع ذلك من فهم كتركيز  -ِ. كآّالت كغَتىا من كسائل تطوير اؼبكتب
كعمليات استنتاج كربليل كاستخضار كتواظيف جيد للمادة الىت طالعها القارئ 

كيدخل ربت كل  -ّالواحدة الثانية عن ىذه العمليات. راجع مادرستو ُب 
 ذلك أيضا تقنيات كذبارب ككسائل كأداكت تتجدد كتتطور باستمرار.

اإلستماع. مهارة اإلستماع سابقة ؼبهارة القراءة كمهارة األخرل، كقديبا كاف  .ب 
اإلستماع لو أنبية ُب عملية التعليم أكثر من القراءة، حيث  اعتمد اإلنساف 

 الكلمة اؼبنطوقة ُب ؾبالت الثقافة دبختلفة فركعها. على
الكتابة. ىي كسيلة )كسيط( إرساؿ يوظفة اإلنساف ُب نقل أفكاره كآرائو  .ج 

كمشاعره كأحاسيسو إىل اآلخرين. كم ىذه اؼبهارات جانبا نبا قدرة الطريقة 
ربية كأما قدرة اإلنتاج فهي تعبَت الفكرة كالشعور بالكتابة العٗكقدرة اإلنتاج.

 صحيحا.
الكالـ. الكالـ ُب أصل اللغة العبارة عن : األصوات اؼبفيدة ىو : اؼبعٌت القائم .د 

با لنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ ُب نفس الكالـ، كُب اصطالح النحاة: 
اعبملة اؼبركبة اؼبفيدة كبو: جاء الشتاء.مهارة الكالـ ىو يسمى با لتعبَت كُب 

 مهارة التحدث أك مهارة الكالـ. الغالب مايشار إليها باسم 
 عناصر المواد التعليمية  .د 

أف الرغبة ىي موجودة مع اليت تناسب مسؤكليو. اؼبادة  Maslowيقوؿ 
التعليمية ىي من أنبية عناصر  التعليم عند عملية التعليم، ألف اؼبادة التعليمية اليت 

امج التعلمي، تسعى للفهم مع الطالب، كىي تتضمن من : أىداؼ التعليم، الربن
 األكقات احملدد ك التقريب التعليمي.

الكتاب التعليمي يًتتب على اؼبادة اؼبعُت، كأما الكتاب الدراسي للغة العربية 
فيتخصص اىل اؼبادة لتعليم اللغة العربية الغَت فيها، لذا يًتتب كل عناصر كتابتها 
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ظمات، اليت تتضمن من عناصر النص السبيكة كىي مستق، التنفيس، اؼبن
اػبصائص، مقدار اغبركؼ كاستخداـ اؼبتباعدة،كلهم يهتم على األحكاـ الكتابة 

 10العربية اعبيد.
أستاذ ينبغي أف يستطيع لًتقية اؼبواد التعليمية الستخداـ ُب عملية فينبغي 

كالتعليم. كقبل يهتم بو عن اؼبواد التعليمية لكي اؼبواد التعليمية اؼبرجو يبأل اؼبعيار أك 
 ات للمواد التعليمية جيد. كعناصر اؼبواد التعليمية األتية: مواصف

 المضمون  .ٔ
اؼبضموف ُب اؼبواد التعليمية اؼبتعلق بثبات اؼبادة أك صحة اؼبادة أك التالـؤ 
اؼبادة كعلى أساس القيم الذل يتبع على آّتمع أكالصعوب. عن الثبات اؼبادة، 

لى أساس النظرل كالفكرة التعليم اللغة لًتقية اؼبادة، ُب اؼبواد التعليمية ينبغي ع
العلربية ك النتيجة من التحقيق ُب علـو اللغة العربية كنتيجة من التحقيق ُب العلـو 
اللغة العربة. كبصل على أف نوجد الفكرة كالنظرم من الكتب التعليم اللغة العلربية 

ربية ككبصل على اف الذين يوجدكف ُب اؼبكتبة اعبامعة اليت موجودة التعليم اللغة الع
نوجد نتيجة من التحقيق ُب العلـو اللغة العربية من دفتار اليومية أـ ربقيق طبعة 

 على حد سواء الكًتكين.
كأما عن التألـؤ اؼبادة، اؼبادة َب التعليم اللغة العربية يناصب على القيم 

 ُُكأسلوب اغبياة ُب بيئة الطلبة.
 صدق المستوى  .ٕ

با احملتول التعليمي من جوانب كثَتة منها دقة  صدؽ اؼبستول ىو ما يتعلق
ككسعة كالكماؿ احملتول التعليمىي بناء على ضوء اللغة العربية. كصدؽ احملتول 
يؤثر أثار عظيما ُب تعيُت مقدار احملتول التعليمي. الذل سيستطور بو اؼبدرس 
مناسب بقدرات كمستول الطلبة. كمعيار األساسي من صدؽ احملتول ىي منهج 
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الدراسي كخطط الدراسية. اؼبثاؿ، إذا يستطيع الطالب ليفهم اؼببتدأ كاػبرب، كاؼبواد 
 ُِالتعليمية بكتابة عن تعريف اؼببتدأ ةاػبرب كاؼبثاؿ كالتدريبتها.

 المحتوى تمثيل .ٖ
 يهضم اؼبادة الطلبة يستطيعوف أف يفهموا عن اؼبادة يتضمن ب:

 منطقية اؼبادة ُب التقدًن.أ 
لتقدًن يسهل الطلبة ليفهموف اؼبواد التعليمية كيستطيع الطلبة منطقية اؼبادة ُب ا

أف يواصل اؼبعلومات قبلو. على سبيل اؼبثاؿ من السهل إىل الصعب، من العاـ 
إىل اػباصة كعلى العكس. كعلى سبيل اؼبثاؿ ُب التعليم علم النحو، إذا 

ة عن يستخدـ الطريقة من اػباصة إىل العاـ فاػبطوة األكىل يعطي األمثل
اؼبوضوع الذم درسناه كاػبطوة الثانية يشرح ٍب ىبتم با اػبالصة أك يأخذ 
القواعد، حسبما ىذا التعليم التعليم كما نرل ُب اؼبواد التعليمية النحو الواضح. 
على حُت باطريقة من العاـ إىل اػباص فاػبطوة األكىل يقرأ أك يكتب القواعد 

يستخدـ ُب عملية التعليم بطوؿ مادة كاألمثلة ٍب شرحا.إذا كل طريقة هبوز 
 ينطق على أحواؿ العملية التعليم كبا غبصوص تطبيق اؼبادة ُب التقدًن.

 ترتيب اؼبادة.ب 
تقدًن ُب اؼبواد التعليمية ال بد أف ترتيب اؼبادة ليسهل الطلبة ُب التعليم كيبارس 

األكىل بدراسة  الًتتيب لتفكَت. على سبيل اؼبثاؿ ُب اؼبادة مهارة القراءة، فاػبطوة
النصوص كاػبطوط الثانية شرح اؼبفردات الصعب ٍب يفهم اإلستيعاب. كما نرل 

 ُب ىذا التعليم اؼبهارة القراءة الًتتيب اؼبادة.  
 أمثلة كتصوير ُب الكتاب.ج 
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ُب اؼبواد التعليمية ينبغي اف يوفر التصوير كأمثلة ُب التقدًن ليسهل كليفهم الطلبة 
تعليم. كالطريقة األكىل ُب إختيار كتقرير أمثلة كالتصوير ىي ُب عملية التعلم ك ال

 يصاب التصوير كؼبثلة ليصرح النظرم كهبذب ٍب النافعة لطلبة.
 كسيلة التعليم ُب الكتاب.د 

وبسن استعماؿ نوع من الوسائل البصرية ُب التعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 
ذه الوسائل البصرية مصحوبة ّٔا خاصة ُب اؼبرحلة األكىل منو، كاف تكوف ى

البصرم  -بأصوات مسجلة. كىذا ىو األساس فيما ندعوه باالذباه السمعى
الذم ال يرتبيط ُب كاقع األمر بطريقة معينة من طرائق تعليم اللغات األجنبية، ك 
يبكن اف توضع اؼبواد السمعية البصرية كفقا ؼببادئ الطريقة التعليمية اليت نتبناىا 

 لتعليمية.ُب اؼبواد ا
 ترتيب شكل منظم كمتسق.ق 

تقدًن اؼبادة التعليمية بًتتيب كاتساؽ التصميم ليسهل الطلبة ُب التعليم كيبارس 
الًتتيب لتفكَت على سبيل اؼبثاؿ من الوحدة األكىل إىل الة حدة اآلخر متسويا 
ُب الورقة التدريبات من لوف أـ شكل على حد سواء ّٔدؼ الطلبة يفهموف 

 لتديبات.ىذه الورؽ ا
 شرح عن اإلرتباط كفوائد مواد التعليمية.ك 

ُب اؼبواد التعليمية كاجب أف يقيد من فوائد ؼبواد التعليمية  ُب التعليم كالتعلم 
ّٔدؼ ليعرؼ ىل اؼبواد التعليمية يشًتؾ ككتاب األىم الذم يستخدـ ُب 

 ُّاعبماعة.الفصل أك كو سيلة الطلبة لتعليم ُب اؼبنزلة أك كو سيلة الطلبة لتعليم 
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 اللغة المستخدمة  .ٗ
اللغة اؼبستخدمة لًتقية اؼبواد التعليمية متعلق ُب اختيار من أنواع اللغة 
كالكلمة كاستخداـ اعبملة الفعاؿ ٍب ُب النظاـ الفقرة اؼبفيدة. كاللغة العربية 
اؼبستخدمة ُب اؼبواد التعليمية ىي اللغة العربية الفصحى اعبيد يستطيع أف يدفع 

لطلبة لقراءة كيعلموف الواجب اؼبنزيل ٍب يربزكف عن اؼبعارؼ لتعمقوف ُب كحث ا
 اؼبوضوع الذين درسناه.

كُب اختبار الكلمة ُب اؼبواد التعليمية ينبغي من أنواع الكلمة البساطو 
كاػبالصة الكلمة كليس الكلمة األجنبية. كاستخداـ اعبملة الفعاؿ ُب اؼبواد 

اإلهبايب كالفعاؿ كالتقدًن اؼبعلومات كإزالة ُب استخداـ  التعليمية ُب التشديد اعبملة
اعبملة السبيلة ألف استخداـ اعبملة اإلهبايب كالفعاؿ يستطيع أف يدفع كحث على 

 الطلبة على التعلم ُب اؼبواد التعليمية كيعلموف الواجب اؼبنزيل اؼبعُت.
رة ٍب الًتتيب كُب النظاـ الفقرة اؼبفيدة ينبغي الفقرة األساسية ُب كل الفق

كالتحاـ ُب الفقرة يعٍت بُت اعبملة الواحد على األخرل. ُب حُت أنالطويلة 
 كالقصَتة الفقرة تعلق على استطاع الكتاب.

 التصوير .٘
استخداـ التصوير لإلعداد اؼبواد التعليمية الدافع كإلتصالية كمساعدة الطلبة 

ة ُب اؼبواد التعليمية باستخداـ ليفهمو اؼبادة ُب اؼبواد التعليمية. التصوير اؼبستخدم
 ُْاعبدكؿ كرسم البياين كخطوط بيانية كصور كالرموز كرسم زبطيطي ٍب ـبطط.

 التعبئة والتغليف  .ٙ
التعبئة كالتغليف ُب كتاب التعليم يرتبط على تنظيم كضع معلومات ُب 
كحدة صفحة مطبوعة ك يشتمل التغليف ُب كتاب التعليم الوسائط اؼبتعددة. ُب 

 لبحث يهتم على :ىذا ا
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قٌصة أك نص الذم كامل ُب كحدة صفحة حىت هبعل الطالب متعبان كمشبعان ُب .أ 
 قرائو.

جزء صفر  من كحدة صفحة وبتاج اىل دكافع الطالب يكتمل األجزء .ب 
 االصفر لتلخيص أك يكتب تنبيها كل الطالب.

 يوحد رسم بياين، النقطة ك الكلمات القصَتة..ج 
 اغبافة اليمُت ليسهل أف يقرأ الطالب .يستخدـ الفقرة الوًعرة ُب .د 
 يستخدـ رسم بياين كتصوير ألىداؼ خاص فقط.ق 
 يستخدـ تنظيم الرقم الصحيح ك متسق كتاب التعليم صبيعان .ك 
 متنوعة كًإبراز اعبنس كحدكد اغبركؼ لكى يهتم الطالب يستخدـ .ز 
مستخدـ آلة الىت يستطيع ُب اؼبقدمة أك صفِّ كل حبث أك ُب آخره، حىت  .ح 

 التعليم كي يتعلم كل الطالب.  كتاب
 عناصر المتكاملة  .ٚ

عناص اؼبتكاملة لًتقية اؼبواد التعليمية اليت ذبعل عنصرا أساس كتكملة ٍب 
اختبار من نتيجة التعلم كالتعليم.  كعنصرا أساس فس اؼبواد التعليمية وبتول 

ؼبواد اؼبعلومات كاؼبوضوع األساسي الذين يدرسوف اإىل الطلبة. كعلى كجو عاـ ا
التعليمية األساسي ىو اؼبواد التعليمية طبعة. كُب حُت أف عنصرا تكملة ُب اؼبواد 
التعليمية ىو اؼبعلومات كاؼبوضوع الزائدة الالتى تتعلقوف باؼبواد التعليمية األساسي 
أك  باإلختبار على القدرة الطلبة أك تتكوف من اؼبواد التعليمية طبعة على سبيل 

لقراءة كاعبدكؿ كاؼبنهج الدراسي، كأما من دكف الطبعة على سبيل اؼبثاؿ: اؼبادة كا
اؼبثاؿ : الشريط كالدليل لطلبة كاألساتيذ الذم وبتاج لتعلم كالتعليم تقديبا بوسائل 
التعلم كالتعليم اؼبتنوعة.  كأما من اختبار من نتيجة التعلم كالتعليم ىو البنود السئلة 
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اإلختبار التكويٍت حوؿ عملية التعلم كالتعليم  أك الة دكف اإلختبار الذم استخداـ
 ُٓاللغة العربية كإلختبار النهائي ُب آخر التعلم كالتعليم العربية.

 تنظيم المواد التعليمية .ه 
 ُب اختيار كإعداد اؼبواد التعليمية تكوف تنظيم اؼبواد التعليمية:

 العالقة .ُ
اسية. اؼبثاؿ : إذا كاف تريد اؼبواد التعليمية ذبيب أف تتعلق باؼبعايَت الكفاءة األس

 الكفاءة للطالب وبفظوف حقائق، فااؼبواد التعليمية ذبيب اغبقائق كاؼبواد اغبفظ.
 اؼبواظفة/ اإلستقامة .ِ
إذا كاف الكفاية األساسية اليت هبيب أف يقدر الطالب اربعة انواع، فاؼبواد التعليمية  .ّ

 هبيب أف وبتول أربعة انواع. 
 ُٔلكفاية ُب يساعد الطالب ليقدر الكفاءة.اؼبواد التعليمية ذبيب ا

 
 المبحث الثاني : تحليل المحتوى .ٕ

 محتوىالمفهوم تحليل  .أ 
( ىو أسلوب يستخدـ لقياس كربديد  Content analysisربليل احملتول )باإلقبليزية : 

كمية اإلجابات حوؿ ؾبموعة من األسئلة عن طريق استخداـ عددو من القيم  من أجل 
ت متنٌوعة، كأيضا يعرؼ ربليل ؿبتول بأنو ربليل يستخدـ من أجل اغبصوؿ على إجابا

معرفة اؼبعٌت كاؽبدؼ من تأثَت شيئ ما، مثل الصحافة، كاإلتصاالت عن طريق كضع دراسة 
 17لتقييم النتائج اؼبًتتٌبة على احملتول.
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كما ذكرالدكتور العساؼ كىو تعريف بَتليسوف )عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها 
الوصوؿ إىل ىادؼ كمنظم احملتول أسلوب اإلتصاؿ( ألنو يؤكد على اػبصائص  من أجل

 التالية:
ربليل احملتول ال هبرم بغرض اغبصر لوحدة التحليل فقط كإمبا يتعداه حملاكلة ربقيق  .ُ

 ىدؼ معُت.
أنو يقتصر على كصف الظاىر كما قالو اإلنساف أك كتبو صراحة قط دكف اللجؤ   .ِ

 إىل تأكيلو.
دد أسلوب اتصاؿ دكف غَته كلكن يبكن للباحث أف يطبقو على أم مادة أنو مل وب .ّ

 اتصاؿ مكتوبة أك مصورة.

ىناؾ اختالفا ُب  ُٖأنو يعتمد على الرصد التكرارم اؼبنظم لوحدة التحليل اؼبختارة. 
بعض احملددات اػباصة بتعريف ربليل احملتول، يبكن من خالؽبا تصنيف اذباىات 

 ُٗسُت:التعريف ُب اذباىُت أسا

االذباه األكؿ : ىو االذباه الوصفي ُب ربليل احملتول كالذم عاصر فًتة النشأة، ( أ
كاستمر بعد ذلك كعنده استعار بعض الباحثُت ُب مصر التعريف كخاصة ُب 

 حبوث علم اإلجتماع.
االذباه الثاين : كىو االذباه االستداليل ُب التحليل الذم يتخطى ؾبرد كصف ( ب

استدالؿ عن عناصر العملية اإلعالمية كاؼبعاين الضمنية أك احملتول إىل اػبركج ب
 اكامنة ُب احملتول كالذم ظهر ُب هناية اػبمسينات كبداية.

 خصائص تحليل المحتوى .ب 
 20ربليل احملتول باػبصائص اآلتية : يتمٌيز
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أسلوب كصف : أٌم إٌف ربليل احملتول يستخدـ لوصف شيئ أك موضوع ما،  .ُ
 ؼبستخدـ ُب ربديد معٌت الظاىرة كما ىي.كالوصف ىنا ىو التفسَت ا

اؼبوضوعية :  أم إٌف نظر ربليل احملتول كبو اؼبوضوع يكزف كما ىو، كليس  .ِ
 من خالؿ اإلعتماد على عوامل أخرل مثل التحليالت الشحصٌية.

التنظيم :ىو تطبيق التحليل من خالؿ اإلعتماد على استخداـ خطٌةو علمٌية  .ّ
كيتمُّ من خالؽبا ربديد الفئات اؼبستخدمة ُب  ربتول على توضيح لفرضياهتا،

 التحليل كخطواتو كنتائجو.
أسلوب كمٌي : ألف يعتمد ربليل احملتول على تقدير الكميات )األرقاـ( من  .ْ

 أجل استخدامها أساسان لدراسة احملتول.
أسلوب العلمٌي: ألف ربليل احملتول يهتٌم بدراسة الظواىر اػباصة ُب احملتول  .ٓ

 فبٌا يساىم ُب كضع القوانُت حىت توضح العالقات بينها. )اؼبضموف(،
استخداـ الشكل : ىو من ظبات ربليل احملتول الذم يتٌم التعامل معو من  .ٔ

خالؿ نقطتُت نبا يعٍت النقطة األكىل ىي مضموف احملتول الذم يشمل 
ة اؼبعارؼ، كاألفكار، كاغبقائق، كالنظرية، كاؼبهارات، كالقوانُت، كالقيم. كالنقط

 الثانية ىي الشكل اؼبستخدـ ُب نفل احملتول إىل اؼبتلقٌُت.
اإلىتماـ بدراسة مضموف اؼبادة الظاىر : أم إٌف ربليل احملتول يعتمد على  .ٕ

ربليل اؼبعاين الظاىرة اليت تعرٌب ألفاظها عن احملتول دكف تعمق ُب أسباب 
 كأفكار الكتاب.

 أنواع تحليل المحتوى .ج 
 21وعُت نبا :ربليل احملتول إىل ن يقسم

                                                                                                                                                                     
، اؼبملكة العربية السعودية منهج تحليل المحتوى تطبيقات على مناىج البحث )دراسة جامعة(ؿبمد اؼبدخلي، 20

 بتصٌرؼ ّ ص.:كلمة اؼبعلمُت دبحافظة جدة جامعة اؼبلك عبد العزيز، 
العراؽ: جامعة دياىل كلية الًتبية األساسية قسم التعليم  تحليل المحتوى )دراسة جامعية(،إسكندر ؿبمد، ُِ

 ـََِّ ،ُُ-َُالدراسات العليا ماجستَت، طرائق تدريس اللغة العربية، ص:
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 ربليل احملتول اؼبهارمٌ  .ُ
ىو التحليل الذم يعتمد على تعٌلم اؼبهارات اػباٌصة ُب ربليل اؼبهارة أك 
اؼبعركؼ دبسمٌى ربليل اػبطوات اؼبتتابعة، كأفضل أسلوب مستخدـ ُب ربليل 
احملتول ىو األىداؼ اغبركٌية، كالذم يعتمد على كجود تصٌور ذىٌٍت لكافة 

بة، لتحقيق اؽبدؼ من التسلسل الذم تبدأ بو، كيتميز ىذا اؼبعلومات اؼبطلو 
 النوع باػبصائص اآلتية :

 الدعتماد على تنظيم خطوات ربليل احملتول اؼبهارٌم ُب تسلس معُت..أ 
من اؼبمكن تعٌلم كٌل خطوة، كالتدريب عليها بشكل مستقبل عن غَتىا  .ب 

 اػبطوات.
 ة اليت بعدىا.تعٌد ـبرجات كٌل خطوة اؼبدخالت اػباصة ُب اػبطو .ج 

 ربليل احملتول اؼبعريفيٌ  .ِ
ىو التحليل الذم يدرس احملتول اؼبعرٌُب اػباص ُب التحليل اؽبرمٌي، كيعتمد 
على كجود معرفةو كاملة ُب احملتول فبٌا يساىم ُب ربليلو إىل مكٌونات فرعٌُت. 
لذلك هبب على احملٌلل أٌف يكوف مدركان للمهارات العقلٌية اليت هبب على 

 ٌلقي تعلمها.اؼبتع
 

 ٖٕٔٓ: المنهج الدراسي  ثالثالمبحث ال .ٖ
 ٖٕٔٓمفهوم المنهج الدراسي  .أ

يعٌت اؼبنهج تطوير من اؼبناىج الدراسية السابقة.  َُِّاؼبنهج الدراسي 
ىو اؼبنهج الذم تتٌم تطويره لتحسُت كربقيق التوازف بُت  َُِّكاؼبنهج الدراسي 

 كة.القدرة اؼبواقف الوجدانية كاؼبعرفة كاغبر 
كذكرت كزارة التعليم كالثقافة أٌف اؼبنهج ىو خطة التعليمية تصٌمم على تطوير 
الكفاءة الطالب هتدؼ إىل ربقيق اؼبواطنُت لدل الوقور, كاألدب, كالثقافة, كالسلوؾ, 
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كاإلبداع, كاؼبستقبل, كالدمقراطي, كاؼبسؤكلية. تأخذ من ذلك اإلصطالح. ىناؾ 
طيط كتنظيم لألىداؼ, كاؼبضموف,  كاؼبواد قسماف من قسم اؼبنهج, أكال, رب

 التعليمية. ثانيا, طرؽ الذين يستخدمو اؼبدٌرس ُب عملية التعليم.
 ٖٕٔٓأىداف المنهج الدراسي   .ب

ىو تطوير قدرات الطالب أف تصبح  َُِّأىداؼ اؼبنهج الدراسي ُب عاـ 
القة، قادرة اإليباف كاػبوؼ من اهلل سبحانو كتعاىل، كربقيق ؼبعرفة كالفضيلة كاػب

 ِِمستقلة، كيسبحوف مواطنُت ُب دكلة ديبقراطية كمسؤكلية.

 يعٍت:  َُِّعند فضيلة، أىداؼ اؼبنهج الدراسي 

ربسُت جودة التعليم بالتوازف كفاءة بُت قدرة اؼبهارات بطريقة كفاءة السلوؾ   .1
 كاغبركة كاؼبعلومات.

، ألف اغبكومة قد يعد لتخفيف كل معلم م إعطاء اؼبواد كُب إعداد إدارة التعليم .2
 صبيع مكونات اؼبنهج مع الكراسات اؼبستخدمة عند التعليم.

 ٖٕٔٓمبادئ المنهج الدراسي  .ج
 عشرة، كىي :  َُِّأما مبادئ اؼبنهج الدراسي 

 اؼبنهج ىو الطريقة كاػبطة لعملية الًتبوية. .ُ
 قدرة الكفاءة اؼبتخرجة كما أرادت سياسة اغبكومة يعٍت الكفاءة اليت ال بدٌ  .ِ

 سنوات. ُِاستوليها التالميذ بعد عملية التعليم قدرة 
 تطوير كفاءة األساسية ركحاين كاجتماعي كمعرُب كمهارم. .ّ
 على التالميذ أف يستوىل على أربع الكفاءة مناسبا بالفاءة األساسية. .ْ
 اؼبنهج لو فرصة غالية لدل التالميذ على ترقية الكفاءة مناسبا برغبتهم. .ٓ
 ر مهم كعملى عند التعليم.أف التالميذ يكوف دك  .ٔ
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Fadhilla, ImplementasiKurikulum 2013 dalampembelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

(Jogjakarta: PT. Arruz Media, 2014), hlm. 16. 
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 تطوير اؼبنهج من جهة الثقافة كالفنوف كالتيكنولوجيا. .ٕ
 ال بٌد من اؼبنهج يكوف متصل باحتاج اغبياة آّتمع. .ٖ
 يقصد آّتمع إىل عملية التطوير كالتعويد التالميذ طوؿ حياتو. .ٗ

 يقصد اؼبنهج باىتماـ عن أنبية دكلة لبناء اغبياة آّتمع كحياة الوطٍت. .َُ
ما التعرؼ السابق، تقتصر بأف اؼبنهج يعٍت طريقة أك عملية الىت البد غايتها ك

التالميذ ليحصل على األىداؼ اؼبعينة أك بعض اؼبادة اليت ال بد استيالءه 
 ِّحسب مبو مراحلهم.

 ٖٕٔٓمقومات المنهج الدراسي  .د
تتكوف من الكفاءة األساسية كالكفاءة   َُِّمقومات اؼبنهج الدراسي 

 ة. كالكفاءة األساسية، كانواعها كما يلي:الرئيسي
 مالحظة (ُ
 أسئلة (ِ
 فكرة (ّ
 ذبربة (ْ
 مواصلة (ٓ

 كالكفاءة الرئيسية، كأنواعها كما يلى:
 ( للجانب الركحاينKI - 1) ُ –الكفاءة الرئيسية  (ُ
 ( للجانب اإلجتماعيةKI - 2) ِ –الكفاءة الرئيسية  (ِ
 ( للجانب اؼبعرُب KI - 3) ّ –الكفاءة الرئيسية  (ّ
 ( للجانب اؼبهارمKI - 3) ْ –الرئيسية الكفاءة  (ْ

 ٖٕٔٓمؤشرات المنهج الدراسي  .ه
 ِْاؼبؤشرات، يعٍت: ُٖتتتكٌوف من  َُِّأما اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 
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SofanAmridanLoeloekEndahPoerwati, PanduanMemahamiKurikulum 2013, PrestasiPustaka: 

Jakarta, 2013. Hal.16 
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 تقليد الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية مسموعةاؼبباشرة. .ُ
 لعربية.يدؿ علىالكتابة ما يناسب بو الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةا .ِ
 إظهار عن الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة. .ّ
يدؿ على الصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية  .ْ

 اؼبسموعة.
 تعبَت عن النص اؼبسموع. .ٓ
 .تقليد اؼبثل من التعبَت البسيط .ٔ
 التساؤؿ دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيدا. .ٕ
 ـ البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال النظر.تظاىر الكال .ٖ
 تعبَت شفوم عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدا. .ٗ

 قراءة اغبرؼ كالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح. .َُ
 تعيُت معٌت اؼبفردات ُب النص. .ُُ
 الناص. ترصبة العبارة كاعبملة العربية ُب .ُِ
 استخداـ اؼبفردات ُب النص.  .ُّ
 تعبَت شفول عن النص. .ُْ
 تلخيص النص بااللغة العربية. .ُٓ
 كتابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼبثاؿ صحيحا. .ُٔ
 ترتيب اعبملة بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا. .ُٕ
 ترصبة العبارة كاعبملةاللغة اإلندكنيسية ُب اللغة العربية. .ُٖ

 ٖٕٔٓوات  تعليم اللغة العربية على ضوء المنهج خط .و
كىي لغة األمة العرب القديبة العهد ِٓاللغة العربية ىي احدل اللغات السامية، 

الشائعة الذكر الىت تسكن اعبزيرة اؼبنسوبة اليها ُب الطرؼ الغرىب من أسيا. ظهور ىذا 
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يؤثر إىل صبيع  اؼبنهج ربت سياسة من اغبكومة عن تكميل اؼبنهج اعبديدة. كتلك
باؽبدؼ أف وبصل  ِٔ.َُِّاؼبدارس ُب اندكنيسيا خصوصا اؼبستخدمة اؼبنهج 

التعليم على حسب الغرض اؼبخطوطة. للمنهج الدراسي الكفاءة األساسية األربعة، 
يعٌت : الركحاف كاجتماعى كمعريفى كاؽبارل. ىذه كلها مشتمل على الدركس اؼبسركر 

 لية لدل التالميذ ؼبعيار التعليم.ك اعبذابة كاؼبدافعة كالتفاع
ىو اؼبنهج الذم يبيل إىل الكفاءة الشمولية متكوف على  َُِّمنهج الدراسي 

ؾباؿ اؼبعرفية كالوجدانية كالنفس اغبركية اليت سبكنهم من اإلتصاؿ با اللغة العلربية 
 خصوصا، ألف بعض آّاؿ اؼبتفرقة بعادهتم اليومية. ككذلك ينتج ىذا اؼبنهج على

 التالميذ آّددنية كاؼبنتجية مطابقا  ّٔذا الزماف.
قٌدـ ىذا التعليم دكر التالميذ ُب الفصل. ألف التالميذ فرصة لإلستكشاؼ 
اآلراء ما ُب ذىنو. كأما دكر اؼبعلم عند عملية التعليم ال بد مطابقا خبطة التدريس من 

عبميع اؼبستول ال  َُِّي اؼبقدمة كالتطبيق كاإلختتاـ. كعملية التعليم دبنهج الدراس
بد با ستخداـ اؼبدخل اؼبعريفى. كاػبطوات مشتملة على اؼبالحظة كألسئلة كالتفكَت 

 ِٕكالتجربة كاؼبواصلة. كعلى اؼبعلم تطبيق ىذه اػبطوات بصفة معرفية.
إجراء عملية التعليم ىو من تطبيق خطة التدريس الذم بتم تنظيمة ُب األنشطة 

ختتاـ. صبيع عملية التعليم عموما هبب أف يصف ذبربة مقدمة، كألساسية، كاإل
التالميذ ُب ربقيق أساسية العناصر اػبمسة. أماتفسَت خطوات عملية التعليم كما 

 ِٖيلى:
 أنشطة اؼبقدمة .ُ

 ىذه اؼبقدمة تتكوف على:

                                                           
 ِ، ص : ََِْمة منهج الدراسى، تاريخ األدب العريب، فونورككو : مطبعة دار السالـ، قسِٔ

27
Daryanto, PendekatanPembelajaranSaintifik K13, Yogyakarta: GavaMedia, 2014. Hal: 59 

28
ModulPendampinganKurikulum 2013. Kemendikbud : 2013. Hal: 26-37 
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يبكن أف يتم التوجو ّٔدؼ إعداد التالميذ للمشاركة ُب عملية التعليم. بشرح  -
فاءات األساسية أرادت ربقيقها. أك يبكن بإعطاء األسئلة أعراض التعلم أك الك

 من اللقاء اؼباضى اليت تتعلق باؼبعرفة السابقة ؽبذا اؼبادةالدراسية.
الدافع كىو إعطاء التالميذ دافع التعليم اؼبناسبة للسياقة كتطبيقات ُب اغبياة  -

 اليومية. 
 أنشطة التطبيقية .ِ

م يشَت إىل اؼبهارة األساسية يتم كىي من علية التعليم لتحقيق اؽبدؼ الذ
بالتفاعلية كااجذابة. ىذا اؼبنهج مشهور دبدخلو اؼبعرٌن بالكفاءة األساسية ربتوم 
على الركحاىن كاجتماعى كمعرَب كاؼبهادل. ك يؤكد اؼبنهج غلى عملية حبث اؼبعرفة 

ر كفيما يتعلق باؼبوادالتعليمية من خالؿ ؾبموعة متنوعة من األنشظة كىي العناص
 الساسية اػبمسة تتكوف على اؼبالحظة كاألسئلة كالتفكَت كالتجربة كاؼبواصلة. 

 اؼبالحظة  -
تقصيد اؼبالحظة أف التعلم يربط ارتباطا كثيقا سياقا مواقف حقيقة كاجهتها 
ُب اغبياة اليومية اليت يبكن أف يتم ذلك من خالؿ األنشطة يعٌت حبث 

ا كفقا خبصائص الكفاءة اليت يتعُت اؼبعلومات، كاإلستماع، كالقراءة يناسبه
 ربقيقها لدل التالميذ.

 األسئلة  -
تؤديها حبيث يبكن للتالميذ بناء اؼبعرفة ُب الواقع، اؼبفاىيمية، كإلجرائية، بشأف 
القانوف كالنظرية على التفكَت اؼبعرفية. كبالتايل، فإف التالميذ لديهم مهارات 

من خالؿ اؼبناقشة، أك عمل التفكَتالعليا. يبكن عملية إعطاء السئلة 
 اعبامعي، أك اؼبناقشات ُب الفصوؿ. 

 التفكَت/ الإلكتشاؼ -
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صبع اؼبعلومات أك أشياء مفيدة ُب ؿباكلة لزيادة معرفة التالميذ ُب تنمية 
 مهارات اإلبداع كالتواصل.

 التجربة -
 اؼبواصلة -

 أنشطة اإلختتاـ .ّ
ؼبادة. كيعقد ُب ىذه الفرصة، يؤكد اؼبدرس مع التالميذ خالصة ذلك ا 

التقوًن الىت ًب ّٔا القياـ با إلستمرار ُب التعليم، ك ربطيط األنشطط اؼبتابعة ُب 
شكل التعليم العالجي أك التعلم افضافية، كتقدًن الوظيفة سواء على مستول 
الفردم أك اإلجتماع كفقا لدراسة التالميذ كألخَت إيصاؿ خطة التدريس ُب لقائو 

 .القادـ إىل التالميذ
 الكتاب التعليمي اعبيد تتكوف من عشرة اػبصائص كىي:Greene كPrettyكيقوؿ

 الكتاب التعليمي مستلذ للتلميذ. .ُ
 إعطاء التشجيع ؼبن يستخدمو. .ِ
 فيو عربة مستلذة للتلميذ الذم استخدامو. .ّ
يهتم على كفائة اللغوية التلميذ حىت يناسب الكتاب التعليمي مع الكفة  .ْ

 العلمية عند التلميذ.
ا العالقة بُت الكتاب التعليمي  للغة العربية مع الكتاب التعليمي عندى .ٓ

 األخرل حىت هبد على اؼبتحدة.
الكتاب التعليمي عليو أف يدعو التلميذ لتحسُت شخصيو كيتعلق على ما  .ٔ

 ستخدـ.
 عنده البيانات التفصيلية أك ظاىرا غَت اؼبضمر. .ٕ
 عنده الفقرة التفصيلية. .ٖ
 الشخصية اعبيدة.استخدامو يوجد التلميذ على  .ٗ
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 الكتاب التعليمي عليو أف يهتم على مكافئة التلميذ اؼبتنوع. .َُ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ونوعو .أ 

إف مدخل ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي الوصفي التقويبي. كىذا البحث 
البحث ال وبتاج إىل  ذاألف ى(Qualitative Reseach Method)يسمى اؼبدخل الكيفي

كأما اؼبنهج 29.تصميم فركض البحث كال يستعمل الباحث الرقم ُب التفسَت عن النتائج
تكوف البيانات اليت تتكوف من الكلمات (Descriptive Reseach Method)الوصفي 

 30كالصور كال تتكوف من األعداد بسبب أف طابع البحث كيفي.

فهو منهج كصفي تقويبي، ألف  ةاحثكأما منهج البحث الذم استخدامو الب
البيانات تتكوف من الكلمات كالتعبَتات كاؼبعلومات اليت ؽبا الًتابط كالتالـز كثيق الصلة 

كمن  31للوصوؿ إىل نتيجة البحث. ةبوقائع الظاىرة حُت كقوع البحث ٍب وبللها الباحث
ل الورقة ربلي ٍب كاف اؼبدخل الوصفي يستعمل الستعراض النظريات حوؿ دراسة عن

 عمل للطالب ُب الكتاب العربية للدارسُت.

 متغيرات البحث .ب 

متغَتات البحث إىل نوعُت اؼبتغَت التابع كاؼبتغَت اؼبستقبل. كاؼبتغَت التابع تنقسم 
ؿبتوىكتاب العربية للدارسُت ُب مدرسة الثانوية اغبكومية الموقباف كاؼبتغَت اؼبستقبل 

 .َُِّالدراسي نهج على أساساؼب
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 ت البحثأدوا .ج 
 تستخدـ الباحثة ُب ىذا البحث أىم أدكات صبع البيانات اؼبطلوبة كىي كما يلي:

 اؼبالحظة  .ُ
تعترب اؼبالحظة بالوسيلة اليت تستخدمها اإلنساف العادم ُب اكتسابو ػبرباتو ك 
معلومات حيث هبمع خرباتو من خالؿ ما تشاىده أك تسمع عنو، كلكن 

هجا معينا ك ذبعل من مالحظتها أساس ؼبعرفة الباحثة حُت تالحظ فإهنا تتبع من
 32كاعية أك فهم دقيق لظاىرة معينة. 

 الوثائق .ِ
كتستخدمو الباحثة لنيل عن البيانات كانت مكتوبة أك مسجلة من كتب كصبيع 
الوسائط التعليمية، ككذلك من كتب كبرامج إذاعية كتلفاز كحاسوبية كفبا 

 .كموضوعات البحثيساعد ُب نيل البيانات اؼبتعلقة دبسائل 
 اؼبقابلة .ّ

اؼبقابلة ىي اغبوار بُت الباحثة كالشخص ؼبعرفة موقفها كميوؽبا من موضوع 
البحث. كتستخدـ اؼبقابلة للتأكيد من بيانات كمعلومات حصل عليها الباحثة 

تعترب اؼبقابلة استبيانا شفويا يقـو من خاللو 33من مصادر أخرل مستقلة.
يانات الشفوية من اؼبفحوص، ك ىي أداة ىامة الباحثة ذبمع اؼبعلومات كالب

 34للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا البشرية.
 

                                                           
ص: .۷۸۹ُ .أسليبو –أدكاتو  –البحث العلمي، مفهومة  .عدس ك كايد عبد اغبقذكقاف عبيدات ك عبد الرضبن 32

ُْ۷

القاىرة: دار النهضة، (.الطبعة الثانية .مناىج البحث ُب الًتبية كعلم النفس.جابر عبد اغبميد جابر كأضبد خَت كاظم33
 .۵ِٔ .ص )۸۷۹۸

 .ص. ۷۸۹ُ. أسليبو –أدكاتو  –مفهومة  البحث العلمي،.ذكقاف عبيدات ك عبد الرضبن عدس ك كايد عبد اغبقّْ
ُّٓ. 



 
 

28 

 

 مصادر البيانات .د 
ىذا البحث النوعي على اؼبدخل الدراسة اؼبكتبة اليت ذبمع كل البيانات 
البحث من الوثائق أك الكتاب كإف مصادر البيانات األساسي ؽبذا البحث ىو  

للفصل الثالث الثانوم ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الموقباف سُت كتاب العربية للدار 
. كأما مصادر البيانات الثانوم ؽبذا َُِّعلى أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدرسي 

مع اؼبؤشرات لتطوير األىداؼ كاحملتويات  َُِّالبحث ىو تقرير اؼبنهج الدراسي 
 ر البيانات.كالتوًن لتطوير التعليم ُب إندكنيسية، كنبا من مصاد

 طريقة جمع البيانات .ه 
 كأما طريقة صبع البيانات ؽبذا البحث ىي :

 دراسة الوثائق .ُ
يقصدّٔا الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لتأخذ البيانات من مصادرىا التحريرية 

ُب  َُِّكىي الكتاب التعليمي العربية للداريسن على أساس اؼبنهج الدراسي 
ثالث الثانوم ُب اؼبدرسة الثناكية اغبكومية الموقباف الباب األكؿ كالثاين للفصل ال

، َُِّكتكامل الباحثة ىذه الطريقة على قائمة أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 
 على الباحثة أف تعطي العالقة ُب تلك القائمة إذا ظهرت اؼبؤشرات اؼبقصودة.

لى أساس ّٔذا الطريقة رباكؿ الباحثة على ربليل الكتاب العربية للدارسُت ع
ك على قائمة دراسة الوسائق مع النظريات اؼبعينة  َُِّاؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 

ستحصل الباحثة على كيية تركيب الكتاب العربية للدارسُت باؼبادة الًتكيبية اللغة 
 .َُِّالعربية اؼبناسبة على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 
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 أسلوب جمع البيانات .و 
فإف صبع (Library Reseach)نوعا من البحوث اؼبكتبية تكوف أف ىذا البحث

كاإلجراءات اليت البيانات كاألخبار فيو يتم دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة ُب اؼبكتبة.
 35ستسلكها الباحثة للحصوؿ على النتائج اؼبرجوة ىي اؼبراحل التالية:

 (Tahap Orientasi)مرحلة التوجيو .ُ
ة كاؼبطلوبة اؼبناسبة بالكتب اؼبدركسة بالطريقة تقـو الباحثة باختيار البيانات اؽبام

 تركيزىا كتفريقها إىل الفصيلة اؼبعينة.
 (Eksplorasi)االستطالع/ مرحلة االستكشاؼ  .ِ

ٍب تقـو الباحثة جبمع البيانات اؼبطلوبة كفقا بأسئلة البحث، كربدد البيانات 
 ؼبوجودة.اؼبناسبة بأسئلة اؼبدركسة، كال تقبل الباحثة جبميع البيانات ا

 (TahapStudiTerfokus)مرحلة دراسة الًتكيزية .ّ
 ٍب تعرض تلك البيانات اليت حصلت ُب التخفيض يعٍت البيانات اليت تتعلق

كربلل  للدارسُتُب الكتاب العربية َُِّأساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي  على
لى ؿبتول كتاب العربية للدارسُت عالباحثة البيانات ربليال دقيقا عن خصائص 

 .للدارسُتُب الكتاب العربية َُِّأساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 
 أسلوب تحليل البيانات .ز 

ىي القراءة كاؼبطالعة  ُب حبثها البيانات استخدامت الباحثة أسلوب ربليل
سلوب التحليل أككذلك استخداـ  العربية للدارسُتالكتاب  منكالدراسة الوصفية 

لك كاف ىذا ذاتفاقو مع منطوؽ أىدافو، فللبحث ألف اؼبرجو من ىذا االوصفي.
البحث على أساس الدراسة كالتحليل كالتقوًن كاؼبركر على صفات الكتب اؼبتصلة أك 

 اؼبقاالت العلمية اؼبتعلقة دبوضوع كمسائل البحث.
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كعلى ىذا ستستفيد الباحثة ُب كتابة ىذا البحث باؼبنهج الوصفي كربليل   
 content) ليل البيانات ستستخدـ الباحثةربليل احملتول.لتح(contentanalysis)احملتول

analysis)  كتعرؼ بَتلسوفBerelson  ربليل احملتول بقولو إنو: أسلوب من أساليب
البحث العلمي الذم يستهدؼ الوصف اؼبوضوعي اؼبنظم كالكمي للمضموف الظاىر 

 36ؼبادة االتصاؿ.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

 الكتاب إلىلمحة  .أ 
تعريف الكتاب العربية للدارسين في المدرسة الثانوية في الفصل الثالث  .ٔ

 ٖٕٔٓالثانوي على أساس المؤشرات للمنهج الدراسي 
اؼبوضوع من ىذا الكتاب يعٍت "العربية للدارسُت" للفصوؿ الثالث الثانوم  

اغبكومية اإلسالمية من اعداد الدكتور اندكس اضبد لطفي اؼباجسًت اؼبؤلف الثانوية 
، الطبع الثالث يعٍت َُِّ. اتبع الكتاب على أساس اؼبنهج َُِٕالموقباف عاـ 

صفحة. ألف ىذا الكتاب  ٔٓـ ك اؼبكوف على َُُِٕب الشهر يناير ُب السنة 
. ىذا الكتاب َُِّعلى أسس الكفاءة الرئيسة كالكفاءة األساسية اؼبنهج 

عربية خاصة الفصل الثالث الثانوم اؼبدرسة لتسهيل الطالب ُب التعليم اللغة ال
 الثانوية اغبكومية اإلسالمية الموقباف.

ىذا الكتاب فيو  ؿبتول من الدراسة للمستول الثاين. عند اؼبستول الثاين   
فيها بابُت منها : الباب األكؿ )األعياد ُب اإلسالـ( كالباب الثاين )إبراىيم كالبحث 

كالتمرينات اؼبناسبة باؼبوضوع الذم يوجد التلميذ لنيل  عن اػبالق(.لكل الباب اؼبواد
 الكفاءة األساسية.

، على كزيرة الشؤكف الدينية َُِّىذا الكتاب لتطبيق اؼبنهج الدراسي  
اليت تستعد اؼبثاؿ للمنهج الدراسي على الًتبية اإلسالمية ُب اؼبدرسة، إلنتشار 

الوجبات عند التلميذ كاألستاذ  الكتاب للتلميذ كالكتاب لألستاذ، ىذا الكتاب من
 .َُِّلتطوير اؼبنهج الدراسي 
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األمر لطلب العلم ىو األمر ليقدـ الوسائل تعليميو كأحدىا يعٍت الكتاب  
الدراسي. ألف الكتاب الدراسي ىو من التوجية لألستاذ ككسائل التعليم للتلميذ، 

ظة، األسئلة، ىذا الكتاب يتضمن بالتقرب العلمية للملخصة مع عملية اؼبالح
 اإلكتسافائة اإلجتماعي كاؼبعلومات.

 أىداف الكتاب .ٕ
بعد مقابلت الباحثة مع اؼبدرس اللغة العربية اليت صنع ىذا الكتاب العربية   

للدارسُت ىو اؼبناسبة اغباجة الطالب كاؼبتوافقة باؼبنهج على أساس اؼبنهج الدراسي 
: من صنع  ىذه الكتاب ىوكأما قدـ اإلجابة األستاذ لطفي أف الغرض . َُِّ

تسهيل الطالب ُب تعلم اللغة العربية خاصة الفصل الثالث الثانوم، ال سيما ُب أربع 
هبب أف يكوف . االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة: مهارات اللغة اؼبوجودة، كىي

تطور  َُُِّب اؼبنهج الدراسة الطالب قادرين على إتقاف أربع ىؤالء اؼبهارات. ك 
 ارة اعبسمية كاؼبهارة الركحية اؼبكونة على الصفة كاؼبعلومة كاؼبهارة.اؼبه

 منهجية الكتاب .ٖ
منهجية ُب الكتاب العربية للدارسُت ُب اؼبدرسة الثانوية ُب الفصل الثالث   

ىي اؼبنهج الدراسي  َُِٕالثانوم اعداد الدكتور اندكس أضبد لطفي اؼباجستَت عاـ 
َُِّ. 

 خطوات الكتاب .ٗ
ل ؿبتول ىذا الكاتب يقسم الباحثة إىل األقساـ، تتكوف احملتول ُب ربلي  

الكتاب التعليمي العربية للدارسُت من أربعة أقساـ ىي اؼبقدمة كفهرس احملتويات كمادة 
 التعليمي كاؼبراجع، كما يلي :

 اؼبقدمة .ُ
مقدمة الكتاب ىي شكر اليت يطل القارئ على ؿبتول الكتاب من خالؽبا. 

لتعريف اؼبدخل التعليم، الكفاءة الرئيسية كالكفاءة الشخصية، كفيها توجد عن ا
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األىداؼ التعليمي، اؼبادة التعليم، اؼبرفوضات ليحٌرؾ تعلم الطالب باغبماسة ك 
 يرجو ُب الكتاب غبمية كاغبماسة ُب عملية التعليم اللغة العربية. 

 فهرس احملتويات .ِ
ع الطالب كاؼبدرس أف فهرس احملتويات ىي شيئ مهم ُب الكتاب، ّٔا سيتطي

يعرفوا احملتول الكتاب بالسهلة. كؽبذا الكتاب فهرس احملتويات كىي ُب صفحة 
)د(، كفيها الصفحات كا الدرس. كُب ربليل الباحثة أف ىذه فهرس احملتويات 
مناسب بصفحة احملتول الكتاب. أحسن ؽبذ الكتاب أف يناسب بُت فهرس 

أف يساعد كيسٌهل اؼبدرس كالطالب ُب  احملتويات كؿبتول الكتاب لكي يستطيع
 التعليم اللغة العربية بإستخداـ ىذا الكتاب.  

 اؼبادة التعليمية .ّ
يقسم اؼبادة التعليمية على األقسامُت بابُت موضوع. الباب األكؿ يعنياألعياد ُب 
اإلسالـ، كالثاين إبراىيم كالبحث عن اػبالق. كلكل باب يقسم على طبسة 

ماع كاغبوار ك القراءة كالًتاكي كالقراءة كالكتابة، كلكل أقساـ أقساـ منها. اإلست
 ؽبا التدريبات.

 كطبسة أقساـ ُب كل الباب كما يلي منها :  
 اإلستماع.أ 

اإلستماع ىو عملية اإلنساف بشكل مستمر لفهم اؼبعٌت، يفكر كيسمع 
سباما من األلفاظ أك الكلمات كالعبارات ُب موضوع معُت. اإلستماع 

راسيل اندكسوف، كاسبع ذات مغزل مع الفهم كاإلىتماـ التقدير. بواسطة 
كىكذا اإلستماع إىل عملية االستماع رموز كالمية مع الرعاية كالتفهم 
كالتقدير كالتفسَت اؼبعلومات التقاط ؿبتول أك معٌت الرسالة كفهم معٌت 
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التواصل اليت ًب تقديبا من قبل اؼبتحدثُت من خالؿ خطاب أك اللغة 
 37ظية.اللف

تعليم اإلستماع ُب ىذا الكتابيستمع الطالب على النصوص اإلستماع 
الذم يقراء اؼبدرس عن اؼبادة الدراسة اؼبعلقة باؼبوضوع. عملية التعليم ُب 
تعليم اإلستماع ىي الطالب يستمع صوت من اؼبدرس ٍب هبب الطالب 

اسي ال عن التدريبات اؼبعلقة عن النصوص اإلستماع. ُب ىذا الكتاب الدر 
تكتب النصوص اإلستماع ألف ىذا الكتاب كتاب الدراسي للطالب 

 كتكتب النصوص اإلستماع ُب كتاب الدراسي للمدرس.
 اغبوار.ب 

الكالـ ىي القدرة على التعبَت عن التعبَت األصوات أك الكلمات اغبوار أك 
للتعبَت عن أفكارىم شكل األفكار كاآلراء كالرغبات أك اؼبشاعر إىل شريك 

ُب تعليم اغبوار هبب الطالب أف يبٌرس بالكالـ اللغة العربية، ُب 38ادثة.احمل
ىذا الكتاب توجد النصوص اغبوار،كيبٌُت اؼبدرس الطريقة عن اغبوار. ُب كل 
الباب التدريبات عن اغبوار ـبتلف، التدريبات ُب الباب األكؿ هبب 

وار كهبررم الطالب األسئلة كفقا لنص اغبوار السابقة ٍب أكمل الطالب اغب
ٍب اخرب اؼبعلم، كغَت ذلك تقٌدـ إىل األماـ ٍب تكلم عن العيد مستعينا 
بإجابة األسئلة اآلتية. كُب الباب الثاين ال موجود التدريبات عن اغبوار 
كلكن موجود التدريبات عن تقٌدـ إىل األماـ ٍب تكلم عن إبراىيم كالبيئة 

 .يعيش فيها مستعينان بإجابة األسئلة اآلتية
 القراءة .ج 

القراءة ىي أنشطة بقوؿ اليت استعمل بصوت عل أك ضعيفة. تسمى القراءة 
أيضا تغيَت الرمز مكتوبة إىل الرمز الصوتية كهبسد اؼبعٌت كلو، اليت رمز بالرمز 
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ُب ىذا الكتاب توجد مادة الدراسة "القراءة" ُب الباب 39اؼبكتوبة كالصوتية.
ص القراءة كلكنها ـبتلفة كمثل ُب األكؿ ك الباب الثاين عن ىناؾ النصو 

الباب األكؿ النص القراءة "عن عيد األضحى"، كُب الباب الثاين عن 
"إبراىيم كالبحث عن اػبالق". ككامل النصوص القراءة بالتدريبات كىذه 

 التدريبات لفهم الطالب اؼبضموف عن النصوص القراءة.
 الًتتيب.د 

دراسية، ىذا الًتكيب يبحث عن ُب ىذا الكتاب توجد الًتاكيب ُب اؼبادة ال
النحو كالعناصر اللغة، كبا النحو كالعناصر اللغة يساعداف الطالب ُب فهم 
النصوص ُب اؼبادة التعليمية. توجد الًتاكيب ُب كل الباب منها : ُب الباب 
األكىل يبحث عن "بعض األظباء اؼبرفوعة كبعض األظباء اؼبنصوبة" كُب 

 اؼبفعوؿ اؼبطلق كاؼبفعوؿ ألجلو.  الباب الثاين يعٍت يبحث عن
 الكتابة.ق 

الكتابة ىي شكل كاحدة من قدرات كمهارات اللغة احملتلة من متعلمي اللغة 
العربية بعد مهارات اإلستماع كالكالـ كالقراءة.  مقارنة مع ثالثة اؼبهارات 
اللغوية األخرل، اؼبهاراة الكتابة أصعب إلتقاف. ألف مهارة الكتابة يعتمد 

 40للغة اليت ىي نشيطة كمنتجة.إىل ا
ُب ىذا الكتاب عملية التعليم ُب تعليم الكتابة مباشرة ُب التطبيق، كيوجد 
ىذا التطبيق ُب التدريبات. ُب الباب األكؿ فهم اؼبفردات، ٍب راتب ككضع 
الكلمات لتكوف صبلة اؼبفيدة كبعد ككامل اعبملة بكلمات مناسب كترجم 

تكوين الفقرة بسيطة ك الًتصبة إىل اإلندكنيسية. إىل اإلندكنيسية، كبعد ذلك 
كالباب الثاين أيضا يعٍت فهم اؼبفردات، ٍب راتب ككضع الكلمات لتكوف 
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صبلة اؼبفيدة كبعد ككامل اعبملة بكلمات مناسب كترجم إىل اإلندكنيسية، 
 كبعد ذلك تكوين الفقرة بسيطة ك الًتصبة إىل اإلندكنيسية.

 
 ٖٕٔٓلمنهج الدراسي الدارسين على أساس المؤشرات تحليل الكتاب العربية ل .ب 

بعد مقابلت الباحثة مع اؼبدرس اللغة العربية اليت صنع كتاب العربية   
كأما قدـ . َُِّالدراسي للدارسُت ىو اؼبناسبة اغباجة الطالب كاؼبتوافقةباؼبنهج

 تسهيل الطالب ُب: اإلجابة األستاذ لطفي أف الغرض من صنع  ىذه الكتاب ىو
تعلم اللغة العربية خاصة الفصل األٌكؿ الثانوية، ال سيما ُب أربع مهارات اللغة 

هبب أف يكوف الطالب قادرين . االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة: اؼبوجودة،كىي
 على إتقاف أربع ىؤالء اؼبهارات.

انطالقا من مؤشرات ، فقد كاف  تدفق جيد لدراستها من الطالب، لذلك   
ك .  هبعل اػبلط بُت الطالب حيت أف يكوف أكثر اسًتخاء كيشعر الغريبمنتظم ال

حبيث . العربية للدارسُتالكتاب ىناؾ القيمة اؼبضافة ُب كجود القاموس ُب هناية
 .يساعد الطالب العثور على اؼبفردات أهنم ال يفهموف

 :أمثلة من اؼبؤشرات ُب الكتاب 

 ُاعبدكؿ 

 مؤشرات رقم

 س(  -)ز : أك اؼبخرج اغبركؼ اؽبجائية اليت قد مربؾبة  سبييز األصوات ُ.ُ

تكرر كتكتب الكلمة أك العبارة اليت ربتوم على حركؼ اؽبجائية على  ِ.ُ
 ما ظبع

 زبتار اعبواب اليت تقدـ من اػبطاب اليت ما ظبع ُ.ِ
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 ذبوب األسئلة من اػبطاب اليت ما ظبع ِ.ِ

 تعُت الصواب من اػبطاب اليت ما ظبع ّ.ِ

 تزكج الكلمة اؼبناسبة من اػبطاب اليت ما ظبع ْ.ِ

 

ف الطالب كجب لالستماع كيكوف يدؿ أ ِ.ُك ُ.ُمن اعبدكؿ أعاله 
س(. كبعد ذلك أف الطالب هبب أف  -قادرا على التفريق بُت اغبركؼ اؽبجائية )ز 

 تكوف قادرة على تكرار كالكتابة ُب شكل الكلمة من اغبركؼ اؽبجائية اليت ظبع. من
 ىنايعرؼ الطالب عن الصوت من سياؽ مناسب.

 ُْكما يلي:  َُِّكأما اؼبؤشرات ُب اؼبنهج الدراسي 
 ِعبدكؿ 

 المؤشرات

 تقليد الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية مسموعةاؼبباشرة. .ُ
 يدؿ علىالكتابة ما يناسب بو الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية. .ِ
 الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة.إظهار عن الصوت  .ّ
يدؿ على الصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية  .ْ

 اؼبسموعة.
 تعبَت عن النص اؼبسموع. .ٓ
 .تقليد اؼبثل من التعبَت البسيط .ٔ
 التساؤؿ دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيدا. .ٕ
ابة اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال تظاىر الكالـ البسيط، استعالـ كاستج .ٖ
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 النظر.
 تعبَت شفوم عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدا. .ٗ

 قراءة اغبرؼ كالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح. .َُ
 تعيُت معٌت اؼبفردات ُب النص. .ُُ
 ترصبة العبارة كاعبملة العربية ُب الناص. .ُِ
 ت ُب النص. استخداـ اؼبفردا .ُّ
 تعبَت شفول عن النص. .ُْ
 تلخيص النص بااللغة العربية. .ُٓ
 كتابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼبثاؿ صحيحا. .ُٔ
 ترتيب اعبملة بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا. .ُٕ
 ترصبة العبارة كاعبملةاللغة اإلندكنيسية ُب اللغة العربية. .ُٖ

 
 ٖٕٔٓمؤشرات المنهج الدراسي محتوى الكتاب بال طابقةم .ج 

عرض البيانات عند الباحثة اؼبتعلقة بالتناسب ؿبتول الكتاب العربية للدارسُت، 
 مايلي:

 
 
 
 ِْتقليد الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية مسموعةاؼبباشرة. .ُ

يش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفت
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا الكتاب هبب أف 

قليد الصوت . اؼبؤشرات تعرٌب أف تَُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعٌينةدبنهج الدراسة 
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ذا الباب، .كلكن تعليمات ُب ىالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية مسموعةاؼبباشرة
 .احملتول كما يلي :َُِّىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 تمييز األصوات : ز/س

 اْسَتِمْع ثُمَّ َاِعدْ 
 

 س ز س ز س ز

 فاىسى  فاز أىسىرى  أىزىرى  سىفىرى  زىفػىرى 

 ديريكسه  ديريكزه  أىٍسراىره  أىٍزرىاره  سىلَّ  زىؿَّ 

 يػينىحَّسي  يػينىحَّري  يػىزيكدي  يػىزيٍكدي  ساىدى  زىادى 

 عىسَّ  عىزَّ  نػىزىؿى  نػىزىؿى  سىاؿى  زىاؿ

ف الطالب كجب لالستماع كيكوف قادرا على التفريق بُت يدؿ أمن اعبدكؿ 
س(. ك بعد ذلك أف الطالب هبب أف تكوف قادرة على  -اغبركؼ اؽبجائية )ز 

ف سبييزكا س(اليت ماظبع. من ىنايعرؼ الطالب أ -تكرار من اغبركؼ اؽبجائية )ز 
بناء على ماسبق ذكره، فًتل س(.  -األصوات أك اؼبخرج اغبركؼ اؽبجائية )ز 

 الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.

يدؿ علىالكتابة ما يناسب بو الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة  .ِ
 ّْاللغةالعربيةاؼبسموعة.

صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش 
ذبد اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف وبتول على 

يدؿ علىالكتابة ما يناسب . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّاؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
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ب، ىناؾ . كلكن تعليمات ُب ىذا البابو الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية
 احملتول كما يلي : َُِّاحملتول اؼبكتوبيناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 التدريب على تميز األصوات
 ( ِاْسَتِمُع ثمُّ َاِعْد ّثمَّ اَْكُتبُ ٔالتذريب )

      

      
 

 ( ِاْسَتِمُع ثمُّ َاِعْد ّثمَّ اَْكُتبُ ٕالتذريب )
ُ.  

ِ.  

ّ.  

ْ.  

ٓ.  

ف الطالبيجب أف تكوف قادرة على الكتابة ُب شكل ؿ أيدمن اعبدكؿ   
ز( اليت ما ظبع. من ىنايعرؼ الطالب أف يغرضوا  -الكلمة من اغبركؼ اؽبجائية )س 

 ز( اليت ما ظبع. -من ىذه العملية ؼبعرؼ الفرؽ من الكتابة على اغبركؼ اؽبجائية )س 
كتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا ال

 مناسبة. 

 ْْإظهار عن الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة. .ّ
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بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

إظهار عن . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّاؼبعينة دبنهج الدراسي  وبتول على اؼبؤشرات
. كلكن تعليماتفي ىذا الباب، الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة

 احملتول كما يلي: َُِّىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 نص المسموع :

 عيد الفطر
كعيد األضحى، يكوف عيد الفطر ُب اليـو للمسلمُت عيداف، عيد الفطر 

األكؿ من شٌواؿ، كيكوف عيد األضحى ُب اليـو العاشر من ذم اغبٌجة. كُب ليلة 
العيد نسمع صدل التكبَت كالتحميد كالتسبيح كالتهليل، كُب صباح العيد يذىب 

ات اؼبسلموف كاؼبسلمات إىل اؼبساجد كاؼبيادين ألداء صالة العيد ٍب يتبادلوف الزيار 
 كالتهاين كيتصافحوف كيتعاذركف.

ارتدل فخرم اؼبالبس اعبديدة أف يزكر أستاذه كقاؿ لو: عيد سعيد يا أستاذ 
كأسبٌٌت أف تكوف دائما سعيدا، كهبٌب فريد أف يزكر جٌدتو كقاؿ ؽبا: عيد مبارؾ 
ياجٌدٌب من العائدين كالفائزين كل عاـ كأنتم خبَت، أما حبيبة فًتجع إىل قريتها كي 

 لتقي بأقارّٔا.ت
يذىب عادة الناس ُب اليـو السادس من العيد إىل األماكن السياحيَّة، منها 

كغار مهاراين. ىذاف اؼبنتزىاف  (Wisata Bahari Lamongan)اؼبنتزه الموقباف البحرٌم 
فبلوئاف بالزياٌر كالسياٌح احملٌلٌيُت كاألجانب ىم يقضوف أك قاهتم ىناؾ للنزىة.احملتول  

 :كما يلي 
 ( استمع السؤال جيدا، ثم أجب عن ىذه األسئلة وفقا للنص:ٗالتدريب )

 

 ____________________________________؟ .ُ
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____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ِ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ّ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ْ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ٓ

____________________________________ 

عربية تعبَت الطالب عنالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة المن اؼبواد اؼبذكورة،   
باإلستماع السؤاؿ باعبيد، ٍب أجب الطالب عن ىذه األسئلة كفقا للنص. من ىنا 

بناء على من ىذا العملية ؼبعرفة فهم الطالب عن النص.  يعرؼ الطالب أف يغرضوا
 ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

صوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية يدؿ على الصورةما يناسب ّٔال .ْ
 ْٓاؼبسموعة.

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

يدؿ على ن. اؼبؤشرة تعرٌب أَُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن الصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة.

كمل يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي  لم يكتوبتعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتوى
.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق َُِّ

 ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.
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 ْٔعبَت عن النص اؼبسموع.ت .ٓ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

تعبَت عن النص . اؼبؤشرة تعرٌب َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كمل يناسب   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملاؼبسموع.

.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب َُِّباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.

 ْٕ.تقليد اؼبثل من التعبَت البسيط .ٔ
ة بالدقة ُب ىذا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفح

ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
تقليد العبارة . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كمل   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملالبسيطة كما اؼبثاؿ.
بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف .َُِّؤشرات اؼبنهج الدراسي يناسب باؼب

 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة. 
 ْٖالتساؤؿ دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيدا. .ٕ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت 

التساؤؿ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيدا. 

 احملتول كما يلي : َُِّاؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 لحوار : أجر ىذا الحوارا . أ

 اإلبن : عيد مبارؾ يا كالدم ككٌل عاـ كأنتم خبَت
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 األب : عيد سعيد ككٌل عاـ كأنتم خبَت
 اإلبن : لقد ارتديت مالبيسي اعبديدة. ىل نذىب اآلف لصالة العيد؟
 األب : مازاؿ ارتديت مالبيس اعبديدة. ىل نذىب األف لصالة العيد؟

 ا، ىياٌ نقرأ شيئا من القرآف الكرًناإلبن : ما زاؿ الوقت مبٌكر 
 األب :اؼبصحف على الطٌاكلة يا أيب

 اإلبن : حسنا، ك أين أٌمك كإخواتك ىل ىم جاىزكف؟
 األب : نعم، لقد ارتدكا مالبسهم اعبديدة، سأناديهم حاال

 اإلبن : قل ؽبم: ستكوف الٌصالة ُب مسجد "الفالح"
 األب : حاضر ياأيب.
 التدريب على الحوار

 ( أجب عن ىذه األسئلة كفقا لنص اغبوار السابق !ُتدريب )ال
 ماذا ارتدل اإلبن؟ ......................  .................. -ُ
 إىل أين سيذىب؟ .....................  ................... -ِ
 ماذا سيقرءكف؟ ......................  ..................... -ّ
 ...............  ....................ماذا على الطاكلة ؟ .... -ْ
 أين ستكوف صالة العيد؟ ...................  ............... -ٓ

ُب ىذا اؼبادة التعليمية يعنيإظهار الطالب النص اغبوار ُب إعداد اؼبعلمُت ٍب 
 يعرؼ الطالب أف يغرضواهبب عن ىذه األسئلة كفقا لنص اغبوار السابق.من ىنا 

كؼبعرفة فهم الطالب عن النص اغبوار. بناء على ماسبق ذكره، فًتل  من ىذا العملية
 الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

 ْٗتظاىر الكالـ البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال النظر. .ٖ
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ىذا الكتاب،  بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

تظاىر الكالـ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال النظر. 

 َُِّاحملتول اؼبكتوب يناسب ّٔذه اؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي ىذا الباب، ىناؾ 
 احملتول كما يلي :

 الكالم
 اإلبن : عيد مبارؾ يا كالدم ككٌل عاـ كأنتم خبَت

 األب : عيد سعيد ككٌل عاـ كأنتم خبَت
 اإلبن : لقد ارتديت مالبيسي اعبديدة. ىل نذىب اآلف لصالة العيد؟

 يدة. ىل نذىب األف لصالة العيد؟األب : مازاؿ ارتديت مالبيس اعبد
 اإلبن : ما زاؿ الوقت مبٌكرا، ىياٌ نقرأ شيئا من القرآف الكرًن

 األب :اؼبصحف على الطٌاكلة يا أيب
 اإلبن : حسنا، ك أين أٌمك كإخواتك ىل ىم جاىزكف؟

 األب : نعم، لقد ارتدكا مالبسهم اعبديدة، سأناديهم حاال
 ُب مسجد "الفالح"اإلبن : قل ؽبم: ستكوف الٌصالة 

 األب : حاضر ياأيب.
 ( أكمل الحوار اآلتي !ٕالتدريب )

 اإلبن : عيد .......... يا كالدم ككٌل .......... كأنتم خبَت
 األب : ........... سعيد ككٌل ......... كأنتم ...........

 اإلبن : لقد ..........مالبيسي اعبديدة. ىل نذىب اآلف ....... العيد؟
 : ما زاؿ .......... مبٌكرا، ىياٌ نقرأ ......... من القرآف الكرًناألب 

 اإلبن :اؼبصحف على ............ يا أيب
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 األب : ...........، ك أين أٌمك كإخواتك ىل ىم ............؟
 اإلبن : نعم، لقد ارتدكا ............ اعبديدة، سأناديهم ..............

 ......... ُب ............."الفالح"األب : قل ؽبم: ستكوف....
 اإلبن : حاضر .............

 
تظاىر الكالـ البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار ُب ىذا اؼبادة التعليمية ىي 

من ىنايعرؼ الطالب أف يغرضوا من ىذه ُب الكتاب،  جيدا إما بالنظر أك بال النظر
وار. بناء على ماسبق ذكره، إلجابة كنعرؼ الطالب على فهم ؿبتول ُب اغبالعملية

 فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.
 َٓتعبَت شفوم عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدا. .ٗ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتاب

تعبَت شفوم عن . اؼبؤشرة تعرٌب أنَُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدا.

 .احملتول كما يلي :َُِّاحملتوىاؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 يم قصة ما سمعتقد
 المفردات يمكن الطالب استعمالها في تقديم القصة. -ٔ

عيد ج أعياد ظ صدل/ ميداف ج ميادين/ يتبادلوف الزيارات/ الٌتهنئةج 
الٌتهاين/ تصافح يتصافح/ يتعاذركف/ارتدل/ لباس ج مالبس/ سبٌٌت/ عائد ج 
عائدكف / فائز ج فائزكف = ناجح ج ناجحوف/ قرية <> مدينة / التقي 

يلقي ب/ قريب ج أقارب/ عادة/ غار/ األماكن السياحية/ فبلوء/ سائح  –
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يقضي / كقت  –ج سياٌح/ احملٌلة <> األجانب /ناحية ج أكباء/ قضى 
 ج أكقات = زمن = عصر / للنزىة = للرحلة. 

 التذريب على مهارة  الكالم -ٕ
سئلة ( تقّدم إلى األمام ثم تكّلم عن العيد مستعينا بإيجابة األٔالتذريب )

 اآلتية.
 كم عيدا للمسلمُت؟ أذكر. -ُ
 ميت يكوف عيد الفطر ككذلك عيد األضحى؟ -ِ
 ماذا نسمع ليلة العيد؟ -ّ
 ماذا يفعل اؼبسلموف كاؼبسلمات صباح غيد  الفطر؟ -ْ
 إىل أين تذىب حبيبة عيد الفطر؟  -ٓ
من من اؼبواد اؼبذكورة، قبل استماع إىل القصة، يتعلم الطالب اؼبفردات.   

ؿبتوياتالقصةعندمايكوهنناؾ ب أف يغرضوامن ىذه العملية ؼبعرفةىنايعرؼ الطال
األستاذ أك صوتيات، متعٌمد الطالب  كبعد االستماع إىل قصة الصوتاؼبفرداذبديدة.

بناء على تقٌدـ إىل األماـ ٍب تكٌلم عن العيد بإهبابة األسئلة اآلتية استعداد اؼبعلمُت.
 ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.  ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب

 ُٓقراءة اغبرؼ كالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح. .َُ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 

ف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أ
قراءة اغبرؼ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كلكن تعليمات ُب كالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح. 
 َُِّىذا الباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب ّٔذه اؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 احملتول كما يلي :
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 ءفهم المقرو 
 اقرأ ما يلي قراءة جّيدة

 عيد األضحى
كاف اؼبسلموف ُب يـو العيد يذىبوف إىل اؼبساجد أك اؼبيادين يصٌلوف العيد 

 كيكرٌبكف اهلل كيسٌبحوف كوبٌمدكف كيهٌللونو كيذحبوف األضحية.
كُب عيد األضخى استيقظ اؽبادم مبكرا، ٍب اغتسل كصلٌى الفجر كارتدل 

عائلتو إىل اؼبسجد لصالة العيد. كُب الطريق إىل  اؼبالبس اعبديدة ٍب يذىب مع
اؼبسجد وبٌدثو كالده قٌصة إبراىيم ككلده إظباعيل عليهما الٌسالـ. كاف إبراىيم 
رأل ُب اؼبناـ أنٌو يذبح ابنو، فيقوؿ لو :"يبٌٍت إين أرل ُب اؼبناـ أيٌن فانظر ماذا 

اءاهلل من ترل" فيقوؿ إظباعيل : "يا أبت افعل ما تؤمر ستجدين إف ش
الصابرين." أطاع إظباعيل أباه كأكشك األب أف يذحبابنو طاعة اهلل، ففداه اهلل 

 بذبح عظيم.
كإذا كانت األعياد مبعث السركر كالٌسعادة، فإٌف عيد األضحى مبعث الذكريات 

 كالٌدركس. ففي ىذا العيد دركس قيمة للمسلمُت كىي الطاٌعة كاإلنفاؽ كاعبهاد.

تعليمية يقراء الطالب النصبالتنغيم كاؼبخرج الصحيحو بقراءة ُب ىذا اؼبادة ال 
بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا ذىنية ٍب استمعوا اآلخر. 

 الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

 ِٓتعيُت معٌت اؼبفردات ُب النص. .ُُ
ىذا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب 

ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
تعيُت معٌت . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
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كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب اؼبفردات ُب النص. 
 احملتول كما يلي : َُِّي ّٔذه اؼبؤشرة دبنهج الدراس

 فهم المفردات :
وبٌدث /  –األضحية / استيقظ / ارتدل / عالة = أسرة = آؿ / الطريق / حٌدث 

يذبح/ إبن = كلد / ماذاترل / ستجدين )كجد  -كالد = أب / رأل ُب اؼبناـ / ذبح 
يفدل / مبعث / منبع / قٌيمة / سركر = سعادة /  –هبد(  / أكشك / فدل  -

 ت / نستفيد / ضيف ج ضيوؼ ذكريا
اؼبفردات كمعناىا. كبعد ذلك  وف الطالبُب ىذا اؼبادة التعليمية يفهم

يقرئوف الطالب النص ك يستطيعوف الطالب تعيُت معٍت اؼبفردات ُب النص.  بناء 
على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة 

 مناسبة.
 ّٓكاعبملة العربية ُب الناص. ترصبة العبارة .ُِ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

ترصبة العبارة . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب ُب الناص. العربية 

 احملتول كما يلي : َُِّباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 ( ترجم نص القراءة السابقة إلى اللغة اإلندونيسية.ٕالتدريب )

من ُب ىذا اؼبادة التعليمية ترجم نص القراءة السابقة إىل اللغة اإلندكنيسية.
ب أف يغرضوا من ىذه العملية عن براعة معٌت اؼبفردات كاحملتويات ىنا يعرؼ الطال

بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا ُب ىذا النص القراءة. 
 الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.
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 ْٓاستخداـ اؼبفردات ُب النص. .ُّ
ا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذ

ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
استخداـ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كمل يناسب  م يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب،ىناؾ احملتوىلاؼبفردات ُب النص. 
بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف  كما.َُِّباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.
 ٓٓتعبَت شفول عن النص. .ُْ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
أف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب 

تعبَت شفول . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كمل يناسب   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملعن النص. 

.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب َُِّباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 مناسبة. ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت

 ٔٓتلخيص النص بااللغة العربية. .ُٓ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

تلخيص النص . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كمل يناسب   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملااللغة العربية. ب

.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب َُِّباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.

 ٕٓكتابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼبثاؿ صحيحا. .ُٔ
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بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

كتابة اؼبفردات . اؼبؤشرة تعرٌب أف  َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ثاؿ صحيحا. كاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼب

 احملتول كما يلي : َُِّىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
( كّوْن فقرًة بسيطًة عن يوم العيد مستعينًا بإجابة األسئلة اآلتية ال ٕالتدريب )
 كلمة  ٖٓتزيد عن 

 كم عيدا للمسلمُت؟ أذكر! -ُ
 لعيدين؟مىت وبتفل اؼبسلموف ّٔذين ا -ِ
 ماذا يفعل اؼبسلموف ُب قريتك ليلة عيد األضحى؟ -ّ
 ماذا يفعل اؼبسلموف ُب قريتك صباح عيد األضحى؟ -ْ
 ماذا يفعلوف باألضحية بعد ذقبها؟ -ٓ
 كماذا يفعل اؼبسلموف الذين وبٌجوف؟  -ٔ

 اعبواب :
________________________________________
________________________________________

_______________________________________ 
كتابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي بوضع اعبملة ُب ىذا اؼبادة التعليمية ىي

مستعينان. بناء على ماسبق عن اؼبوضوع بسيطةن بإجابة األسئلة اآلتيةكتكوين الفقرة 
 ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.

 ٖٓترتيب اعبملة بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا. .ُٕ
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بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

ترتيب اعبملة  أف . اؼبؤشرة تعرٌب َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا.

 .احملتول كما يلي:َُِّىناؾ احملتوىاؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 

 الكتابة
 التدريب على مهارة الكتابة )كضع اعبمل كتكوين الفقرة كترصبة إىل اإلندكنيسية( 

 صبلةن مفيدةن عن اغبضارة العيد باستخداـ الكلمات اؼبوجودة. ( ضعٍ ُالتدريب )
شواؿ  –عيد الفطر  .ُ

____________________________________= 
 ألداء =_______________ –اؼبيادين  –اؼبساجد  –اؼبسلموف  .ِ

_____________________________________ 
 العيدين = ____________________ –التحميد  –صدل  .ّ

_____________________________________ 
 السياحة = ________________ –السادس  –اليـو  –الناس  .ْ

_____________________________________ 
 أقباء =_________________________ –فبلوء  –غار  .ٓ

_____________________________________ 

اعبملة ُب الكتابة باستخداـ يضع الطالب أف تكونوا ُب ىذا اؼبادة التعليمية 
اؼبوجود عن اغبضارة العيد.من ىنايعرؼ الطالب أف يغرضوامن ىذه بعض الكلمة

بناء على ما سبق ذكره، فًتل الباحثة أف العمليةلتدفع الطالب للتفكَت منهجية.
 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.
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 ٗٓلغة العربية.ترصبة العبارة كاعبملةاإلندكنيسية ُب ال .ُٖ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف وبتول 

ترصبة العبارة . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّعلى اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ اللغة العربية.كاعبملةاإلندكنيسية ُب 

 . احملتول كما يلي :َُِّاحملتوىاؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 ( ترجم ما يأٌب إىل اللغة الغربية جيداّالتدريب )
1. Kaum muslimin merayakan idul fitri dengan gembira dan suka cita 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

2. Anak-anak memakai pakaian baru mereka pada hari-hari raya 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

3. Kaum muslimin menyembelih hewan qurban setelah menunaikan shalat 
id kemudian membagikan dagingnya kepada orang-orang fakir dan 
miskin. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

4. Pada hari raya idul fitri, orang-orang islam saling mengunjungi, saling 
mengucapkan selamat, saling berjabat tangan dan saling memaafkan. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

5. Pada hari keenam dari hari raya idul fitri saya dan keluarga mengunjungi 
gua maharani dan Wisata Bahari Lamongan untuk rekreasi.  
________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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العبارة أف يكتبواك يًتصبوا يستطيع الطالب ُب ىذا اؼبادة التعليمية 
كاعبملةاإلندكنيسية ُب اللغة العربية الفصيحة.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة 

 أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.

 

 

 
 

 َٔلعربية مسموعةاؼبباشرة.تقليد الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةا .ُ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا الكتاب هبب أف 

تقليد . اؼبؤشرات تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعٌينة دبنهج الدراسة 
. كلكن تعليمات ُب ىذا عبارة كاعبملة اللغةالعربية مسموعةاؼبباشرةالصوت الكلمة كال

.احملتول كما َُِّالباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 يلي :

 تمييز األصوات : ز/س
 اْسَتِمْع ثُمَّ َاِعدْ 

 ذ ز ذ ز ذ ز

 فاىذى  فاز أىذىرى  أىزىرى  ذىفػىرى  زىفػىرى 

 ديريكذه  ديريكزه  أىٍذراىره  اره أىٍزرى  ذىؿَّ  زىؿَّ 

 يػينىحَّذي  يػينىحَّري  يىذيكدي  يػىزيٍكدي  ذىادى  زىادى 
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 عىذَّ  عىزَّ  نىذىؿى  نػىزىؿى  ذىاؿ زىاؿ

ف الطالب كجب لالستماع كيكوف قادرا على التفريق بُت يدؿ أمن اعبدكؿ   
ذ(. بعد أف الطالب هبب أف تكوف قادرة على تكرار من  -اغبركؼ اؽبجائية )ز 
ذ( اليت ما ظبع. من ىنايعرؼ الطالب أنتمييزكا األصوات أك  -اغبركؼ اؽبجائية )ز 

بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ذ(.  -اؼبخرج اغبركؼ اؽبجائية )ز 
 ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

 ُٔ.ةالعربيةيدؿ علىالكتابة ما يناسب بو الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغ .ِ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف وبتول على 

يدؿ علىالكتابة ما يناسب . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّاؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
. كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ ة كاعبملة اللغةالعربيةبو الصوت الكلمة كالعبار 

 . احملتول كما يلي :َُِّاحملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 التدريب على تميز األصوات

 ( ِاْسَتِمُع ثمُّ َاِعْد ّثمَّ اَْكُتبُ ٔالتذريب )
      

      
 

 اَْكُتبُ  ( ِاْسَتِمُع ثمُّ َاِعْد ّثمَّ ٕالتذريب )
ُ.  

ِ.  

ّ.  
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ف الطالبيجب أف تكوف قادرة على الكتابة ُب شكل يدؿ أمن اعبدكؿ 
ذ( اليت ما ظبع. من ىنا يعرؼ الطالب أف  -الكلمة من اغبركؼ اؽبجائية )ز 

بناء على ماسبق  يغرضوا من ىذه العملية ؼبهرفة عن الصوت من سياؽ مناسب.
 ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب 

 ِٔإظهار عن الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة. .ّ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

إظهار عن . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي وبتول على اؼب
. كلكن تعليمات ُب ىذا الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة

احملتول كما  َُِّالباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 يلي :

 نص المسموع :
 إبراىيم وأبوه

يو السالـ ُب رعاية أبيو )آزر(. ككاف آزر قٌبارا يصنع األصناـ نشأ إبراىيم عل
كييتاجرفيها. كيطلب من فتاه )إبراىيم( أف يساعده ُب صناعده ُب صنعتها كبيعها ُب 
ـى آؽبةن فيعبدكهنا كيظلوف عاكفُت ّٔا مهما   األسواؽ. ككاف آزر كقومو هبعلوف األصنا

تنفعهم كال تضرىم. فكاف إبراىيم كانت ال تسمع ىذه األصناـ إذ يدعوهنا كال 
عليو السالـ يقوؿ ُب نفسو كيف تكوف تلك األصناـ آؽبة؟ كأنا أصنعها بيدم 

 ....... كأعمل فمها كأنفها........ كأركب جسمها؟
كُب يـو من األياـ خرج إبراىيم ليهدـ تلك األصناـ كهبعلها جذاذا إال  

م ىو الذم جعل ىذه األصناـ كبَتىالكي يسآلو آزر كقومو. فعرفوا أف إبراىي
جذادا، فآتوا إبراىيم كقالوا أأنت فعلت ىذا بآؽبتنا يا إبراىيم؟ قاؿ بل فعلو كبَتىم 
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فاسئلوىم إف كانو ينطقوف. فغضبوا ٍبٌ حرٌقوه كلكن سٌلم حرٌقوه كلكن سٌلم اهلل على 
 (.ٗٔإبراىيم بقوؿ "قلنا يا نار كوين بردا كسالما على إبراىيم" )األنبياء : 

 ( استمع السؤال جيدا، ثم أجب عن ىذه األسئلة وفقا للنص:ٗالتدريب )
 ____________________________________؟ .ُ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ِ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ّ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ْ

____________________________________ 
 ____________________________________؟ .ٓ

____________________________________ 

 
لعربية تعبَت الطالب عنالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة امن اؼبواد اؼبذكورة،   

بناء على باإلستماع السؤاؿ باعبيد، ٍب أجب الطالب عن ىذه األسئلة كفقا للنص. 
 ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

يدؿ على الصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية  .ْ
 ّٔاؼبسموعة.

عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب،  بعد مالحظة الباحثة
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

يدؿ على . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
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. كلكن اؼبسموعةالصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية 
كمل يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج   يكتوبتعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول مل

.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب َُِّالدراسي 
 لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة. 

 ْٔتعبَت عن النص اؼبسموع. .ٓ
صفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة ف

ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
تعبَت عن . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

. كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، النص اؼبسموع
.بناء على َُِّكمل يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي  يكتوب ىناؾ احملتول مل

ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت 
 مناسبة.

 ٓٔ.تقليد اؼبثل من التعبَت البسيط .ٔ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 

اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف  ذبد الباحثة اؼبؤشرة
تعبَت عن تقليد . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كمل   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملاؼبثل من التعبَت البسيط.
سبق ذكره، فًتل الباحثة أف . بناء على ماَُِّيناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة. 
 ٔٔالتساؤؿ دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيدا. .ٕ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
اب هبب أف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كت
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التساؤؿ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
 كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملدبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيدا. 

. بناء على ماسبق ذكره، فًتل َُِّكمل يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي  يكتوب
 ا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة. الباحثة أف احملتول ُب ىذ

 ٕٔتظاىر الكالـ البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال النظر. .ٖ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 

أف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب 
تظاىر الكالـ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كلكن تعليمات ُب البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال النظر. 
. َُِّكمل يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي   يكتوبىذا الباب، ىناؾ احملتول مل

الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه  بناء على ماسبق ذكره، فًتل
 اؼبؤشرة غَت مناسبة.

 ٖٔتعبَت شفوم عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدا. .ٗ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 

هبب أف  ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب
تعبَت شفوم . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدا.
 .َُِّيناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي  الكتوبىناؾ احملتول 

 احملتول كما يلي : 
 تقديم قصة ما سمع

 مكن الطالب استعمالها في تقديم القصة.المفردات ي -ُ
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نشأ ينشأ/ رعىى يرعىى رًعىايىة / قباٌره/ صىنىعى يىٍصنىعي/ صىنىمه ج أىٍصناىـي/ 
/فػىىتى = شاىبّّ / ساىعىدى = عاىكىفى / باىع يىًبٍيعي بػىٍيعه / سىٍوؽه ج آؽًبىةه / ظىلَّ  يػيتىاًجري

/ ىىدَّ  ـي / جيذيٍكذه / نىطىقى يىنًطقي / يىٌضلُّ / عىكىفى يػىٍعًكفي / ضىرَّ يىضيرُّ ـى يهىدّْ
عىضىبى يػىٍغًضبي / حىرىؽى وبىٍرًؽي / سىلَّمى ييسىلّْمي / كاىفى يىكٍوفي أمر كيٍن كيٍوينٍ / 

 بػىٍرده/.
 التذريب على مهارة  الكالم -ٕ

( تقّدم إلى األمام ثم تكّلم عن إبراىيم والبيئتو يعيش فيها مستعينا ٔالتذريب )
 ئلة اآلتية. بإيجابة األس

 أين نشأ إبراىيم ُب مرحلة طفولتو؟ -ُ
 ما مهنة كالد إبراىيم؟ -ِ
 ماذا يطلب من فتاه إبراىيم؟ -ّ
 ألٌم شيء جعل آزر األصناـ؟  -ْ
 ماذا يقوؿ إبراىيم ُب نفسو عن كوف تلك األصناـ آؽبة؟ -ٓ
 ماذا فعل إبراىيم بتلك األصناـ؟ -ٔ

ب اؼبفردات. من من اؼبواد اؼبذكورة، قبل استماع إىل القصة، يتعلم الطال
ؿبتوياتالقصةعندمايكوهنناؾ ىنايعرؼ الطالب أف يغرضوا من ىذه العملية ؼبعرفة

كبعد االستماع إىل قصة الصوسبن األستاذ أك صوتيات، متعٌمد الطالب اؼبفرداذبديدة.
تقٌدـ إىل األماـ ٍب تكٌلم عن إبراىيم كالبحث بإهبابة األسئلة اآلتية استعداد 

ى ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق بناء علاؼبعلمُت.
 ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

 ٗٔقراءة اغبرؼ كالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح. .َُ
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بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
لى كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب ع

قراءة اغبرؼ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب كالكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح. 
احملتول   َُِّسي ىذا الباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدرا

 كما يلي :
 فهم المقروء

 اقرأ ما يلي قراءة جّيدة
 إبراىيم والبحث عن الخالق

نشأ إبراىيم ُب بيئة يعبد فيها الناس األصناـ، ككاف أبوه آزر قٌبارا يصنع 
األصناـ كيتاجر فيها بل جعل كقومو تلك األصناـ آؽبة، كيساعد أباه ُب صناعتها 

 كبيعتها ُب األسواؽ.
إبراىيم ال وبب ّٔذا الكوف، كُب يـو من األياـ خرج إبراىيم إىل اغبقوؿ  ككاف

عند شركؽ الشمس باحثا عن اػبالق. كحينما يبر بُت الزركع كاألشجار يسأؽبا: من 
الذم أنبتك من األرض..... كمن الذم أبدع تلك الزىور...... كأخرج منها ىذه 

خلقك...... فسٌواؾ فعدلك؟ كلكن الثمرة؟ كإذا لقي حيوانات يسأؽبا : من الذم 
ال تستطيع ىذه اؼبخلوقات أف ذبيب عن ىذه األسئلة، كبقي إبراىيم على خَتتو 

 حىت غربت الشمس.
فلما غابت الشمس كبذأ الليل يقبل رأل كوكبا يلمع ُب السماء، فنظر إليو 
 طويال ٍب قاؿ : ىذا ىو ريب الذم خلق الكوف ألنو مرتفع جدا...... ال يستطيع

أحد أف يصل إليو كبقي ينظر إليو حىت غرب كما تغرب كما تغرب صبيع الكواكب 
، فقاؿ لو: ال، لست ريب....... ألف الرب ال يغيب أبدان. كقولو تعاىل عن  كالنجـو
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إبراىيم : }فلما جىنَّ عليو الليل رأل كوكبا قاؿ ىذا ريب فلما أفل قاؿ ال أحب 
 ٕٔاآلفلُت{. األنعاـ 

م القمر يعلو ُب السماء كينَت األرض، فقاؿ ىذا ريب كظل ينظر ٍب رأل إبراىي
إليو حىت رآه يغيب كما غاب الكوكب، فحزف إبراىيم كقاؿ : ال، لست 
ريب....... ٍب قاؿ : يا رب اىدين إليك ألعرؼ من أنت كأين أنت ........  

هدين ريب كقولك تعاىل : }فلمارءا القمر بازغا قاؿ ىذا ريب فلما أفل قاؿ لئن مل ي
 (.ٕٕألكونٌن من القـو الظاؼبُت{ )األنعاـ :

ٌٍب رأل الشمس تشرؽ ُب الصباح، فقاؿ : ىذا ريب ألهنا أكرب من كل شيء، 
كبقي طوؿ اليـو الثاين يتابع الشمس كىي ترفع ُب السماء حىت غربت ُب جهة 

 :}فلما الغرب، فقاؿ : ال بد أف يكوف ؽبذا الكوف خالق ال تراه العيوف. يقوؿ تعاىل
رءا الشمس بازغة قاؿ ىذا ريب ىذا أكرب، فلما أفلت قاؿ ياقـو إين بريئ فبا 

 (ٕٗتشركوف{ )األنعاـ : 
كعاد إبراىيم بعد تلك الرحلة الشاقة بعد يومُت قضانبا ُب التفكَت 

 كالتأمل........ عاد كىو يعتقد أف اهلل أكرب من أف يراه أحد.
كىو فىت صغَت  –إىل معرفة اهلل تعاىل  -عليو السالـ –ىكذا كصل إبراىيم 

 بفكره كتأملو كنظره ....... دكف أف يعلمو أحد أك يرشده إنساف. -السنٌ 
 )من إبراىيم عليو السالـ لعبد السالـ بدكم بتصرؼ(
ُب ىذا اؼبادة التعليمية يقراء الطالب النص بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح ك بقراءة 

على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا بناء ذىنية ٍب استمعوا اآلخر. 
 الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة. 

 َٕتعيُت معٌت اؼبفردات ُب النص. .ُُ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
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تعيُت معٌت . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي وب
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب اؼبفردات ُب النص. 

 احملتول كما يلي : َُِّباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 فهم المفردات الموجودة :

اَّ  راه / إلو ج آؽبةه / سوؽه ج. أىسواؽه / حىٍقله ج نىشىأى يػيٍنًشئي / صىنىم ج أصناـ / قبى
حيقٍوؿه / شيريٍكؽه / حبىىثى عىٍن / مرَّ يبىيرّّ / زىرٍعه ج زيريكعه / شىجىره ج أىٍشجاىره / أىنٍػبىتى / 
أٍبدىعى / زىٍىرىةه ج زيىوره / الثمرة / لىًقيى / سىوَّم يىسىوّْم / غىٍربه غيريكبه / غاىبى يىًغٍيبي / 

ج كىواىًكبي = قبىٍمه ج قبييوـه / لىًمعى يػىٍلمىعي / ميٍرتىًفعه / علىى يىفعىلو / أنارى ييًنيػٍري /  كىوٍكىبه 
 بىزًغه / ظىلَّ يىًظلُّ / حىزًفه / أىفىلى / ًجهةه / عيييوفه / بىرًيئه/

تشمل على الكلمات اليت ُب ىذا اؼبادة التعليمية فهم اؼبفردات. اؼبفردات ىي
ب، ترجى للطلباة على إستعاب الكلمات كي يفهموا باؼبواد استخدـ ُب ذلك البا

بناء على التعليمية جيدا، ليحصل عل ذلك اؽبدؼ، يعمل الطلبة اؼبمارسة اؼبهيئة.
 ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.

 ُٕترصبة العبارة كاعبملة العربية ُب الناص. .ُِ
الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، بعد مالحظة 

ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
ترصبة العبارة . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

لباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب كلكن تعليمات ُب ىذا اكاعبملة العربية ُب الناص. 
 احملتول كما يلي : َُِّيناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 ( ترجم نص القراءة السابقة إلى اللغة اإلندونيسية جيدا.ٕالتدريب )
ُب ىذا اؼبادة التعليمية ترجم الطالب نص القراءة السابقة إىل اللغة 

العملية ىو التعرؼ على  من ىنايعرؼ الطالب أف يغرضوا من ىذهاإلندكنيسية. 
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بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف اؼبفردات كاحملتويات ُب ىذا النص القراءة. 
 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.

 ِٕاستخداـ اؼبفردات ُب النص. .ُّ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 

ثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف ذبد الباح
استخداـ . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

كمل   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب،ىناؾ احملتول ملاؼبفردات ُب النص. 
كره، فًتل الباحثة أف . بناء على ماسبق ذ َُِّيناسبباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.
 ّٕتعبَت شفول عن النص. .ُْ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

تعبَت شفول . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّاؼبعينة دبنهج الدراسي وبتول على اؼبؤشرات 
كمل يناسبباؼبؤشرة   يكتوبكلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملعن النص. 

.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا َُِّاؼبنهج الدراسي 
 الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.

 ْٕللغة العربية.تلخيص النص باا .ُٓ
بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 

تلخيص النص . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كمل   يكتوبليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول ملكلكن تعبااللغة العربية. 
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. بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف َُِّيناسبباؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
 احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة غَت مناسبة.

 ٕٓكتابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼبثاؿ صحيحا. .ُٔ
لبحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، بعد مالحظة الباحثة عن ا

ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف 
كتابة اؼبفردات . اؼبؤشرة تعرٌب أف  َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 

ُب ىذا الباب،  كلكن تعليماتكاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼبثاؿ صحيحا. 
احملتول كما  َُِّااٌل أف ىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 يلي :
( كّوْن فقرًة بسيطًة عن يوم العيد مستعينًا بإجابة األسئلة اآلتية ال ٕالتدريب )
 كلمة مستعينا بإجابة األسئلة اآلتية  ٖٓتزيد عن 

 ىيم؟كيف كانت البيئة اليت يعيش فيها إبرا -ُ
 أين حبث إبراىيم عن خالق السموات كاألرض؟ -ِ
 ما ظنُّ إبراىيم عندما رأل كوكبا المعا ُب السماع؟ -ّ
 ماذا اعتقد إبراىيم عندما غربت الكوكب كالنجـو مرة ثانية؟ -ْ
 ؼباذا ظنَّ إبراىيم أٌف الشمس ىي خالق الكوف؟ -ٓ
 من أرشىدى إبراىيم الفي الصغَت إىل معرفة اهلل؟ -ٔ

 اعبواب :
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي بوضع ُب ىذا اؼبادة التعليمية يكتب الطالب 
مستعينان. بناء على عن اؼبوضوع ئلة اآلتيةبسيطةن بإجابة األساعبملة كتكوين الفقرة 

 ماسبق ذكره، فًتل الباحثة أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.
 ٕٔترتيب اعبملة بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا. .ُٕ

بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
ؤشرة اليت كجب على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف ذبد الباحثة اؼب

ترتيب اعبملة . اؼبؤشرة تعرٌب أف َُِّوبتول على اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا. 

 احملتول كما يلي : َُِّىناؾ احملتول اؼبكتوب يناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 
التدريب على مهارة الكتابة  )وضع الجمل وتكوين الفقرة واترجمة إلى 

 اإلندونيسية(
 ( ضْع الكلمات اآلتية جملة مفيدة.ٔالتدريب ) 
 يػينىبػّْري = _______________________________ .ُ
 كىوٍكىبان =______________________________ .ِ
 ___________أىٍبدىعى=_____________________ .ّ
 آؽبىةن=________________________________ .ْ
 بازًغىةن=_______________________________ .ٓ

يعمل الطالب لتكوين اعبمل ُب الكتابة باستخداـ ُب ىذا اؼبادة التعليمية   
اؼبوجود عن اغبضارة العيد.من ىنايعرؼ الطالب أف يغرضوا من ىذه بعض الكلمة

بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة للتفكَت منهجية.كما العمليةىي تدفع الطالب 
 أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.

 ترصبة العبارة كاعبملة اإلندكنيسية ُب اللغة العربية.  .ُٖ
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بعد مالحظة الباحثة عن البحث كالتفتيش صفحة فصفحة بالدقة ُب ىذا الكتاب، 
على كتابة فيها. احملتول ُب ىذا كتاب هبب أف وبتول  ذبد الباحثة اؼبؤشرة اليت كجب

. اؼبؤشرة تعرٌب أف ترصبة العبارة كاعبملة َُِّعلى اؼبؤشرات اؼبعينة دبنهج الدراسي 
اإلندكنيسية ُب اللغة العربية. كلكن تعليمات ُب ىذا الباب، ىناؾ احملتول اؼبكتوب 

 لي :احملتول كما ي َُِّيناسب باؼبؤشرة اؼبنهج الدراسي 

 ( ترجيم ما يأٌب إىل العربية الفصيحة!ْالتدريب )
1. Provesi ayah Ibrahim (Azar) adalah tukang kayu, dia membuat patung-

patung untuk dijual dipasar-pasar.  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2. Ibrahim hidup dalam lingkungan orang-orang penyembah patung-

patung. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3. Azar dan kaumnya menjadikan patung-patung sebagai tuhan dan 

menyembah serta berlindung kepadanya. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Ibrahim pada suatu hari menghancurkan dan memporak porandakan 

semua patung-patung yang dijadikan tuhan oleh ayah dan kaumnya 

kecuali patung yang paling besar, supaya ayah dan kaumnya bertanya 

kepada patung tersebut. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. ketika Azar dan kaumnya mengetahui bahwa Ibrahim yang 

menghancurkan patung-patung tersebut maka mereka membakar 

Ibrahim, tetapi Allah menyelamatkannya.  

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
العبارة طالب أف يكتبواك يًتصبوا يستطيع الُب ىذا اؼبادة التعليمية 

كاعبملةاإلندكنيسية ُب اللغة العربية الفصيحة.بناء على ماسبق ذكره، فًتل الباحثة 
 أف احملتول ُب ىذا الكتاب لتحقيق ىذه اؼبؤشرة مناسبة.
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 الفصل الخامس 
 و مناقشة نتائج البحث
 

عليمي عنصرا الكتاب التعليمي ىو أحد من مواد التعليمية. كيشكل الكتاب الت
أساسيا من مكونات اؼبنهج، فهو إحدل ككائزة األساسية ُب أل مرحلة تعليمية، فمن 
خالؿ ؿبتواه اللغول كالثقاُب تتحقق األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، 

 ٕٕباإلضافة إىل اؼبكونات األخرل للمنهج من النشطة كطرؽ تدريس.
أف الكتاب التعليمي اعبيد يعٍت ىو الكتاب  Maslowربليل الباحثة على ضوء 

الدراسي اؼبطابقة بُت األىداؼ، احملتويات، إسًتاتيجيات كالتقوًن الكتاب على أساس 
الكتاب التعليمي اعبيد تتكوف من عشرة اػبصائص كىي  Prettyك  Greenاؼبنهج. كيقوؿ 

:78 
 الكتاب التعليمي اؼبطابقة للتلميذ. .ُ

التلميذ بوجود غالط الكتاب اعبميل كالكتاب التقيسة  ىذا الكتاب اؼبطابقة عند
كاؼبوضوع تسهيل عند التلميذ للقراءة، اللغة اؼبستخدمة سهلة للفهم، اؼبادة 
كاؼبوضوع الكتاب اؼبناسب حبياة اؼبراىق، بوجود كلمة الشجاعة الذم هبد التلميذ 

الصفحة العاشرة جدا لتعليم اللغة العربية. كجدت الباحثة اػبطيئات الكتابية ُب 
 مكتوب "اؼبادة التعليمية الثانية ك الدرس الثاين"مل مناسب باؼبوضوع. 

 إعطاء التشجيع ؼبن يستخدمو. .ِ
ىذا الكتاب عنده كلمة الشجاعة لتشجيع التلميذ لتعليم اللغة العربية مثل ُب 

 الصفحة الثانية علىكلمة )تعلم فليس اؼبرأ يولد عاؼبا(.

                                                           
ٖ-ٕناصر عبد اهلل الغاىل. دكف سنة. أساس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ّٔا بالعربية. ص : 77

78
 Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung : Angkasa 1993), hlm. 20.  
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 ذ الذم استخدامو. فيو عربة مستلذة للتلمي .ّ
 ىذا الكتاب عنده عربة مستلذ للتلميذ كلكن مل تناسب باؼبوضوع. 

يهتم على كفائة اللغوية التلميذ حيت يناسب بُت الكتاب التعليمي مع الكفائة  .ْ
 العلمية عند التلميذ.

ىذا الكتاب يستخدـ التلميذ للفصل الثالث الثانوم ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
الذم يصل عند الباب األكؿ فيها كإذا كانت األعياد مبعث الٌسركر الموقباف 

كالٌسعادة، فإف عيد األضحى مبحث الذكريات كالٌدركس. ففي ىذ العيد دركس 
قٌيمة للمسلمُت كىي الطاٌعة كاإلنفاؽ كاعبهاد. كُب الباب الثاين فيها كصل إبراىيم 

ه دكف أف يعلمو أحد أك عليو السالـ كىو فىت صغَت السٌن بفكره كتأملو كنظر 
 يرشده إنساف.

عنده العالقة بُت الكتاب التعليمي اللغة العربية مع الكتاب التعليمي األخرل حىت  .ٓ
 هبد على اؼبتحدة ليسهل التلميذ عن فهم اؼبادة عند الكتاب التعليمي.

ىذا الكتاب التعليمي للغة العربية فيها العالقة مع الكتاب التعليمي األخرل حيت 
 على هبد اؼبتحدة ليسهل التلميذ عن فهم اؼبادة عند كتاب التعليمي. هبد

الكتاب التعليمي عليو أف يدعوا التلميذ لتحسُت شخصيتو كيتعلق على ما  .ٔ
 استخدامو.

ىذا الكتاب يدعوا التالميذ لتحسُت شخصيتو كيتعلق على ماستخدامو بنسبة إىل 
التالميذ اغبسنة كيعطي التالميذ موقيع اؼبادة اليت تبحث كثَت عن العملية يومية 
كإذا كانت األعياد مبعث الٌسركر عن العادة اغبسنة عن اؼبسلمُت. مثل كلمات )

كالٌسعادة، فإف عيد األضحى مبحث الذكريات كالٌدركس. ففي ىذ العيد دركس 
 (.قٌيمة للمسلمُت كىي الطاٌعة كاإلنفاؽ كاعبهاد

 ضمر.عنده البيانات التفصيلية أك ظاىرا غَت اؼب .ٕ
 الكتاب التعليمي عنده الفقرة التفصيلية. .ٖ
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ىذا الكتاب التعليمي عنده الفقرة التفصيلية اليت يذكر ُب احملتويات كىي : 
)األعياد ُب اإلسالـ للباب األكؿ ك إبراىيم كالبحث عن اػبالق للباب الثاين( كىي 

 من الفكرة التفصيلية اليت تبحث عنها لكل باب من الكتاب التعليمي.
 استخدـ التلميذ على الشخصية اعبيدة .ٗ

ىذا الكتاب  يساعد التالميذ عند مرحلة اؼبراىقة ليجد على الشخصية اعبيدة 
بوجود اؼبوضوع اؼبادة اغبسنة كىي )األعياد ُب اإلسالـ للباب األكؿ ك إبراىيم 
كالبحث عن اػبالق للباب الثاين( ىي موضوع اؼبادة اغبسنة اليت تبحث عنها لكل 

 ن الكتاب التعليمي كىي تستطيع أف يعلم كيعرؼ التلميذ عادة حسنة لو.باب م
 التلميذ اؼبتنوعذاتية تاب التعليمي عليو أف يهتم على ك .َُ

ىذا الكتاب يهتم على ذاتية التالميذ اؼبتنوعة يعٍت بوجود القراءة ليجيب 
عند  التدريبات كاؼبفردات كاؼبعٌت ليجيب التدريبات عن اؼبفردات كإعطاء اؼبعٌت

القراءة ليفهم معو، كاؼبفردات كالقراءت كالقواعد ليفهم الًتاكيب عند الكتاب من 
حالؿ للتلميذ الذم عنده الكفائة اؼبتنوعة، كعلى سعادة األستاذ كاألستاذة لفهم 

 الدركس.
يعٌت اؼبنهج تطوير من اؼبناىج الدراسية السابقة.  َُِّاؼبنهج الدراسي ك 

اؼبنهج الذم تتٌم تطويره لتحسُت كربقيق التوازف بُت ىو  َُِّكاؼبنهج الدراسي 
 ُٖالقدرة اؼبواقف الوجدانية كاؼبعرفة كاغبركة. كُب اؼبنهج الدراسي تتتكٌوف من 

ىو أداه قياس الكفاءة االساسيو اليت تصبح على تقييم اؼبؤشرات. اؼبؤشرات 
 ٕٗالكفاءةاألساسيةىيالقدرةعلىعدداؼبؤشرات.الدراسي.

قامت الباحثة بتحليلها على يناسب احملتوم كتاب العربية ، كمن ىذا البحث
كأما يناسب احملتوم على . َُِّللدارسُت علي أساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 

 كما يلي :  َُِّأساس اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي 
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لمنهج االمحتوى كتاب العربية للدارسين على أساس المؤشرات  طابقةم . أ
الثانوية الحكومية في الفصل الثالث الثانوي في المدرسة  ٖٕٔٓالدراسي 
 المونجان

ليسهلة معرفة ربليلمحتول كتاب العربية للدارسُت على أساس اؼبؤشرات 
قامت الباحثة اىل شبانية عشر اؼبؤشرات اؼبنهج الدراسي  َُِّللمنهج الدراسي 

 كما يلى :، كيبكن إدراكها  َُِّ
 الباب األول "األعياد في اإلسالم"

 اإلستماع مهارة  .ُ
قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة اإلستماع فيها 

تقليد اؼبباشر بصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة العربية اؼبؤشرات كىي : 
إظهار . ك ٔىذا اؼبؤشرات مطابقة باؼبادة ُب الصفحة س( -ز ): اؼبسموعة

، ىذا اؼبؤشرات عربية اؼبسموعةالكتابة مناسب بصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة ال
ظهار عن الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة . كإٔباؼبادة  ُب الصفحة مطابقة 

يدؿ . ك ٗىذا اؼبؤشرات مطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ، اللغةالعربية اؼبسموعة
، على الصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةالعربية اؼبسموعة

تعبَت عن النص  مل موجود صورة فيها. كباؼبادة  ألف مل مطابقة ىذا اؼبؤشرات 
 باؼبادة. ، ىذا اؼبؤشرات مل مطابقة كمل موجود اؼبسموع

 مهارة الكالـ .ِ
قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة الكالـ فيها 

قة كمل ، ىذا اؼبؤشرات مل مطابتقليد اؼبثل من التعبَت البسيطاؼبؤشرات كىي :
، ىذا اؼبؤشرات التساؤؿ دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيداباؼبادة. ك موجود 

تظاىر الكالـ البسيط، استعالـ كاستجابة . ك ُُمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة 
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مطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ، ىذا اؼبؤشرات اغبوار جيدا إما بالنظر أك بال النظر
ُِ . 

 مهارة القراءة .ّ
احثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة القراءة فيها قد حبثت الب

، تعبَت شفوم عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدااؼبؤشرات كىي : 
قراءة اغبرؼ كالكلمة كالعبارة . ك ُّمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ىذا اؼبؤشرات 

مطابقة باؼبادة  ُب رات ، ىذا اؼبؤشكاعبملة اللغةالعربية بالتنغيم كاؼبخرج الصحيح
مطابقة باؼبادة  ، ىذا اؼبؤشرات تعيُت معٌت اؼبفردات ُب النص. ك ُٓالصفحة 

ىذا اؼبؤشرات  ترصبة العبارة كاعبملة العربية ُب الناص. ك ُُٓب الصفحة 
مل مطابقة كمل  استخداـ اؼبفردات ُب النص. ك ُٔمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة 

 باؼبادة. كمل مطابقة كمل موجود  فول عن النصتعبَت ش باؼبادة. كموجود 
 باؼبادة.مل مطابقة كمل موجود تلخيص النص بااللغة العربية

 مهارة الكتابة .ْ
قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة الكتابة فيها 

تابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي عن اؼبوضوع كما اؼبثاؿ كاؼبؤشرات كىي:
ترتيب اعبملة . ك ِّمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ا اؼبؤشرات ، ىذصحيحا

مطابقة باؼبادة  ، ىذا اؼبؤشرات بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا
، ىذا  ترصبة العبارة كاعبملةاإلندكنيسية ُب اللغة العربية. ك ُِِب الصفحة 

 .ِْمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة اؼبؤشرات 
 م والبحث عن الخالق"الباب الثاني "إبراىي

 مهارة اإلستماع  .ُ
قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة اإلستماع فيها 

تقليد اؼبباشر بصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة العربية اؼبؤشرات كىي : 
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إظهار . ك َّىذا اؼبؤشرات مطابقة باؼبادة ُب الصفحة  س( -ز ): اؼبسموعة
، ىذا اؼبؤشرات ت الكلمة كالعبارة كاعبملة العربية اؼبسموعةالكتابة مناسب بصو 

ظهار عن الصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة . كإَّباؼبادة  ُب الصفحة مطابقة 
يدؿ . ك ّّىذا اؼبؤشرات مطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ، اللغةالعربية اؼبسموعة

، لعربية اؼبسموعةعلى الصورةما يناسب ّٔالصوت الكلمة كالعبارة كاعبملة اللغةا
تعبَت عن النص  مل موجود صورة فيها. كباؼبادة  ألف ىذا اؼبؤشرات مل مطابقة 

 باؼبادة. ، ىذا اؼبؤشرات مل مطابقة كمل موجود اؼبسموع
 مهارة الكالـ .ِ

قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة الكالـ فيها 
، ىذا اؼبؤشرات مل مطابقة كمل  البسيطتقليد اؼبثل من التعبَتاؼبؤشرات كىي :

، ىذا اؼبؤشرات مل التساؤؿ دبناسبة على العبارة اؼبوجودة جيداباؼبادة. ك موجود 
تظاىر الكالـ البسيط، استعالـ كاستجابة اغبوار باؼبادة. ك مطابقة كمل موجود 

 .باؼبادة، ىذا اؼبؤشرات مل مطابقة كمل موجود جيدا إما بالنظر أك بال النظر
 مهارة القراءة .ّ

قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة القراءة فيها 
، تعبَت شفوم عن قصة القادمة باستخداـ العبارة البسيطةجيدااؼبؤشرات كىي : 

قراءة اغبرؼ كالكلمة كالعبارة . ك ّٔمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ىذا اؼبؤشرات 
مطابقة باؼبادة  ُب ، ىذا اؼبؤشرات م كاؼبخرج الصحيحكاعبملة اللغةالعربية بالتنغي

مطابقة باؼبادة  ، ىذا اؼبؤشرات تعيُت معٌت اؼبفردات ُب النصك . ّٖالصفحة 
ىذا اؼبؤشرات  ترصبة العبارة كاعبملة العربية ُب الناص. ك ُُٓب الصفحة 

 مل مطابقة كمل استخداـ اؼبفردات ُب النص. ك َْمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة 
 باؼبادة. كمل مطابقة كمل موجود  تعبَت شفول عن النص باؼبادة. كموجود 

 باؼبادة.مل مطابقة كمل موجود تلخيص النص بااللغة العربية
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 مهارة الكتابة .ْ
قد حبثت الباحثة أف مادة "األعياد ُب اإلسالـ" عند مهارة الكتابة فيها 

وضوع كما اؼبثاؿ تابة اؼبفردات كاعبملة اإلعالمي عن اؼبكاؼبؤشرات كىي:
ترتيب اعبملة . ك ّْمطابقة باؼبادة  ُب الصفحة ، ىذا اؼبؤشرات صحيحا

مطابقة باؼبادة  ، ىذا اؼبؤشرات بتصميم معُت باؼبوضوع كتركيب النص صحيحا
، ىذا  ترصبة العبارة كاعبملةاإلندكنيسية ُب اللغة العربية. ك ُّْب الصفحة 

 .ْْة مطابقة باؼبادة  ُب الصفحاؼبؤشرات 

اؼبالحظة : أف عدد احملتول كتاب العربية للدارسيناؼبناسب على أساس 
ُب اؼبادة التعليمية األكىل )األعياد ُب َُِّاؼبؤشرات للمنهج الدراسي 

( الىت غَت ٕ( اؼبناسب، ك سبعة )ُُاإلسالـ(اليت ذبمعها الباحثة اغبادية عشر )
كالبحث عن اػبالق( ذبمعها الباحثة مناسب. كُب اؼبادة التعليمية الثانية )إبراىيم 

 ( اليت غَت مناسب.ٖ( الىت اؼبناسب، كشبانية )َُعشرة )
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 الفصل السادس
 خاتمة البحث

 خالصة البحث .أ 
إف ىذا الكتاب مناسب دبؤشرات اؼبنهج الدراسي اعبديد كالنظرية 

إلبتكار اؼبستخدمة حىت هبد التشجيع للتلميذ ُب التعليم اللغة العربية. كتطوير ا
كالكفاءة بإستخداـ اؼبهارات يعٍت اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. الكتاب 

عنده اال مؤشرات كىي من مصدر التقوًن ؽباذا  َُِّالدراسي على أساس اؼبنهج 
البحث عند التعليم، قد قرر كزارة الشؤكف الدينية عند مؤشرات اؼبنهج اعبديد، عند 

اؽبدؼ ىو إلرتفاع كفائة التلميذ بًتكيب جيد مناسب  التطوير مهارة الكتابة أحد
 مع عناصر الكلمات الصحيح عند الفقرة لكن ما فيها التدريبات عنها. 

قد حبثت الباحثة أف ىذا الكتاب اعتماد على عرض البايانات كربليلها عن 
ربليل كتاب العربية للدارسُت للفصل الثالث الثانوم اؼبستول الثاين على تناسب 

. فنتيجة َُِّتول كتاب العربية للدارسُت باؼبؤشرات ُب ضوء اؼبنهج الدراسي ؿب
ىذا البحث ىو أف احملتول ُب كتاب العربية للدارسُت مناسب لتحقيق اؼبؤشرات فيو 
بالدليل صدؽ احملتول. بعض اؼبؤشرات اليت مل تناسب بالكتاب ألف احملتول غَت 

 موجودا لتحقيق ىذه اؼبؤشرات اؼبنشودة.
 التوصيات البحث  .ب 

كفيما يلى بعض التوصيات ؼبن يستخدـ ىذا الكتاب التعليمي كللمدرسُت  
 عامة لتكوف عملية التعليم أكثر فعاال لتعليم اللغة العربية:

 اؼبدرسة حبالة تناسبي التعليمية العملية ُب كتطبيقو الكتاب ستخداـ أنا .ُ
 لكتاب.ا ىذا كاستخداـ تكتب ُب غبرية اؽب ؼبدرسا كتالميذىا. فعلى
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درس أف يعرؼ نقائص الطالب ُب اؼبادة اللغة العربية كحالتهم قبل على اؼب .ِ
 اللقياـ بإعداد اؼبادة التعليمية كي الىبطئ ُب إلقائها سهلة أك صعبة.

 اإلقتراحات البحث .ج 
كما أف ُب التحليل أف الكتاب الدراسي ىو الكتاب اؼبهم عند اؼبدرس  

أىداؼ التعليم ّٔذا الكتاب كالتلميذ ُب عملية التعليم. كىو يستطيع أف وبقق 
الدراسي. كعلى اؼبؤلف أف يسعى كوبرص ُب التأليف الكتاب اعبيد كاؼبناسب 
باؼبنهج.ىذا من أحد الوسائل التعليم ليساعد ُب نيل اؼبعرفة من اؼبدرس ُب اؼبدرسة. 
ترتيب ىذا الكتاب  بتضمُت عناصر التعليم كىي اؼبادة كطريقة التدريس ككسائل 

ئة التلميذ ألف ما يبحث ُب العناصر ىو ما يتعلق مع التلميذ فيو إىتماما التعليم كبي
 عديدا ليساعده ُب حياتو كعملية التعليم.

اؼبزايا من ىذا البحث يعٍت قد كجدت الباحثة األخطاء عند الكتاب من  
مؤشرات اؼبنهج فيو الذم ال يناسب باحملتويات حيت وبتاج على التقييم لتحسُت 

عة الكتاب اعبديد ليصل األىداؼ الكتاب كىو لتطوير معرفة التلميذ الكتاب لطاب
 .َُِّعن اللغة العربية اؼبناسب على أساس اؼبؤشرات اؼبنهج 

 كبناء على العرض كمناقشة البيانات السابقة تقدًن الباحثة اؼبقًتحات التالية :
 وبتص ُب إف ىذا البحث ربليل كتاب العربية للدارسُت وبتاج إىل االستمرار كال .ُ

 .َُِّتناسب ؿبتول كتاب اؼبؤشرات ُب ضوء اؼبنهج الدراسى 
الباحثة أف يكوف ىذا البحث مرجعا من اؼبراجع لكتاب البحث العلمي  وترج .ِ

 اؼبتعلقة ّٔذا اؼبوضوع لغَتىا من الباحثُت.
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 قائمة المراجع
 ةالمراجع العربي .ٔ

  َُُِالموقباف : خطولستيوا. . الطبعة الثانية. العربية للدارسُتاضبد لطفي .
. فقو  اللغة العربية، مدخل الدراسة موضوعات فقو اللغةأكريل حبر الدين. 

 ََُِماالنق:مكتبة مالكي. 

 ُٕٖٗالغاليُت مصطفي.جامع الدركس العربية.)بَتكت : مكتبة اصناؼ(.
. مكة: دليل عمل ُب إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدم أضبد طعيمة. 

 ۷۸ُٓحقوؽ الطبعة ؿبفوظة ؼبعهد اللغة العربية جبامعة أـ القرل. 
مالنق : مكتبة  .تكوينها كدكرىا ُب اكتاب العربيةالبيعة الغوية:  .زىدل حامل
 ََِٗ .مالكى

صاحل بن ضبد العساؼ. اؼبدخل إىل البحث ُب العلـو السلوؾ. الرياض: مكتبة 
 ُُْٔالعبيكاف. 

دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية يم الفوزاف كزمالؤه. عبد الرضبن بن ابراى
. دكف مدينة: مؤسسة الوقف اإلسالمي. لغَت الناطقُت ّٔا )اعبانب النظرم(

ُِِْ  
 ُْٕٗفرنسيس عبد النور، مناىج الًتبية اغبديثة، القاىرة : 

 ََِّ .التوبةاؼبكتبة  .رياض .طرائق تعليم اللغة العربية .ؿبمد ابراىيم اػبتيب
مظاىر تأثَت لغة األـ ُب إثقاف مهارات اللغة اؼبكتسبة،  .ؿبمد علم الدين معركؼ

)الندكة الدكلة حوؿ ذبربة تعلم اللغة العربية ُب إندكنيسيا ما ؽبا كىا عليها( 
َُُِ 

ؿبمد كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة. الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية 
 ُّٖٗرل. مكة: جامعة أـ القرل. للناطقُت بلغات أخ
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أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت ناصر عبد اهلل الغايل ك عبد اغبميد عبد اهلل. 
 ُُٗٗ .الرياض: دار الغايل. الناطقُت ّٔا
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 السيرة الذاتية 
 

 المعلومات الشخصية . أ
 سيلفية رزقي عملية: اإلسم

 ُٓٗٗمايو  ّالموقباف، :  اؼبكاف/تارخ اؼبولود
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كلية علوم التربية والتعليم/ قسم :  كلية/قسم
 تعليم اللغة العربية

 الموقباف:  العنواف
 rizqisilvia3@gmail.com:  الربيد اإليليكًتكين

 ََّْٖٓٓٗٗٓٔٓ: رقم اؽباتف 
 المستوى الدراسي: . ب

 
 السنة المستوى الدراسي
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بكلوريوس )سرجانا( َب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية 
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