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“FITRAH”

.Fitrah

وطبعه (Putra Nugraha)" بوترا نوغراها"مجاعة اإلبكار فه هذا الكتاب ألّ
ويناسب تنظيم هذا الكتاب باملنهج الدراسي مقرر اليوم يعىن نظام . بوترا نوغراها

Permenag no. 2 tahun)٢٠٠٨سنة ٢سية منرة يوزير الشؤون الدينية اإلندون

.والكتاب الذي يبحثه الباحث هو الكتاب للصف احلادي عشر. (2008

.
:كما تلىالكتابدئ يف تأليف هذا املبا

األهداف التعليمية.١
اءقون بأخالق كرمية وهلم شخصية نبيلة والذكخلّتإجياد التالميذ الذين ي

.ستقل بنفسهماملالعمل ومهة ولديهم 
مصدر إعداد الكتاب.٢

لتعليم اللغة العربية للمدرسة (silabus)يشري الكتاب على تأليف برامج التعلم 
ة مقررة اليوم هي نظام وزير الشؤون الدينية هج الدراسيايف املنالعالية

.٢٠٠٨سنة ٢سية منرة ياإلندون
مستعمل الكتاب.٣

صعوبة يف تعليم اللغة املدرسة املتوسطة احلكوميةتالميذ الذين خترجوا يف لل
يعتقدون اللغة ألم .مهما كانوا يتعلموا اللغة العربية يف الصف العاشرالعربية

.العربية صعب جدا
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أسس طريقة التنظيم.٤
:االختالف فينظم الكتاب بالطريقة اآلتيةإىلنظر الب
التعليميةاستخدام نظرية الوحدة يف إلقاء املادة )أ

مراعاة املهارة اللغوية)ب
غوي جبانب وظيفيلتعليم التركيب ال)ج

(Silabus)تنمية .

تأليف برامج التعلم للمرحلة بطابقة املللصف احلادي عشر أربعة دروس 
واملرافق العامة والسياحية ، وهي املراهقة والصحة لنصف السنة األوىلالعالية

يتكون من جلدين يعىن اجللد األول Fitrahكان كتاب .ةلنصف السنة الثاني
وكل منهما يشتمل على . ةالثانيصف السنةنواجللد الثاين لصف السنة األوىلنل

وأهداف التعليم الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسيةوكل باب يتكون منبابني
وكل منهم يشتمل .االستماع واحملادثة والقاعدة والقراءة والكتابة واالختباراتو

.على املفردات وأوراق عمل الطالب والتدريب
:احملتوى األيتعلىجللد األول يتركبا

الكفاءة املعيارية.١
عن املراهقنثرا أو حوارايفهم ويلقى األخبار بالكالم أو بالكتابة سواء كانت 

.والصحة
الكفاءة األساسية.٢

، وجيد مناسبة باملوضوع) الكلمة والكالم والفقرة(ةيبنب األصوات والعبار)أ
.والصحةي النص اللساين صوابا عن املراهقاملعىن والفكرة والرأي من أ

مناسبة والصحة احلوار عن املراهقيلقى الفكرة أو الرأي بالكالم، و)ب
.باملوضوع بلفظ جيد



٢٩

ا، ويبني األشكال واملوضوع يلفظ ويقرأ الكلمة والكالم والفقرة صواب)ج
.والصحةالكتايب جيدا عن املراهقوجيد املعىن والفكرة والرأي عن النص 

يكتب الكلمة والكالم والفقرة باحلروف واهلجاء والشكل جيدا ويلقى )د
والقاعدة جيدا وصوابا عن باستخدام الكلمة والكالم الفكرة والرأي كتابةً

.والصحةاملراهق
ةاألهداف التعليمي.٣

يستطيع التالميذ فهم األخبار اللسانية بعد املشاركة يف أنشطة التعليم 
والصحة كانتا نثرا أو حوارا عن املراهقوالنصوص الكتابية وإلقائهما سواء

.باستخدام قاعدة النعت واملنعوت واإلضافة
مقدمة

ول 
األ

 :
هق

املرا
املفردات.١مرحلة املراهقةاالستماع

أوراق عمل .٢
الطالب

الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

التقومي.٣
احلوار بني الشباب (احملادثة

)والشيوخ
املفردات.١
أوراق عمل .٢

الطالب
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب
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التقومي.٣
أوراق عمل .١النعت واملنعوتالقاعدة

الطالب
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

التقومي.٢
املفردات.١مرحلة الشبابالقراءة

أوراق عمل .٢
الطالب

الواجبات)أ
الواجب منزيل)ب

التقومي.٣
الكتابة

١ختبارات اليومية اال
١ختبارات لربع السنة ممارسة اال

ين 
الثا

 :
حة

لص
ا

املفردات.١زيارة الطيباالستماع
أوراق عمل .٢

الطالب
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

التقومي.٣
املفردات.١مرض الزكاماحملادثة

أوراق عمل .٢
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الطالب
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

التقومي.٣
أوراق عمل .١اإلضافةقاعدة

الطالب
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

ميالتقو.٢
املفردات.١القراءة

أوراق عمل .٢
الطالب

الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

التقومي.٣
الكتابة

٢ختبارات اليومية اال
٢ختبارات لربع السنة ممارسة اال

:واجللد الثاين يتركب احملتوى األيت
الكفاءة املعيارية.١

فق يفهم ويلقى األخبار بالكالم أو بالكتابة سواء كانت نثرا أو حوارا عن املرا
.رحالتوالالعامة
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الكفاءة األساسية.٢
ا جيدمناسبة باملوضوع) الكلمة والكالم والفقرة(يبنب األصوات والعبارة )أ

اوصواب.
فق العامةوالفكرة والرأي من أي النص اللساين صوابا عن املراوجيد املعىن )ب

.رحالتوال
.مناسبة باملوضوع بلفظ جيديلقى الفكرة أو الرأي بالكالم)ج
.ا وصوابااحلوار عن املراهقة والصحة مناسبة باملوضوع جيديلقى )د
.يلفظ ويقرأ الكلمة والكالم والفقرة صوابا)ه
.باجيدا وصوايبني األشكال واملوضوع)و
.جيد املعىن والفكرة والرأي عن النص الكتايب جيدا)ز
.يكتب الكلمة والكالم والفقرة باحلروف واهلجاء والشكل جيدا)ح
لقى الفكرة والرأي كتابة باستخدام الكلمة والكالم والقاعدة جيدا ي)ط

.وصوابا
األهداف التعليمية.٣

اللسانية يستطيع التالميذ فهم األخبار بعد املشاركة يف أنشطة التعليم 
فق العامةوالنصوص الكتابية وإلقائهما سواء كانتا نثرا أو حوارا عن املرا

.مجلة فعليةباستخدام قاعدةرحالت وال
مقدمة

ث 
الثال

 : امة
 الع

افق
املفردات.١يف موقف السيارةاالستماعاملر

أوراق عمل الطالب.٢
عليةالواجبات)أ

 الف
ملة

اجل
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الواجب املنزيل)ب
املفردات.١التسوقاحملادثة

أوراق عمل الطالب.٢
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

املفردات.١الصداعالقراءة
أوراق عمل الطالب.٢

الواجبات)أ
الواجب منزيل)ب

التقومي
١ختبارات اليومية اال

١ختبارات لربع السنة ممارسة اال
بع 

الرا
 :

حة
سيا

ال
الرحلة إىل أماكن االستماع

تارخيية
املفردات.١
أوراق عمل الطالب.٢

الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

علية
 الف

ملة
اجل املفردات.١معبد بوروبودوراحملادثة

أوراق عمل الطالب.٢
الواجبات)أ
الواجب املنزيل)ب

الزيارة إىل القراءة
جوكجامارتا

املفردات.١
أوراق عمل الطالب.٢

الواجبات)أ
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املنزيلالواجب )ب
التقومي

٢ختبارات اليومية اال
٢ختبارات لربع السنة ممارسة اال

.Fitrah

:وأما حمتويات هذا الكتاب فهي
:اجللد األول.١

(Kata Pengantar)التمهيد)أ

بعونه تعاىل وله Fitrahألن انتهاء كتاب شتمل فيه كلمة الشكر إىل اهللا ي
باإلعداد على استناد بإندونيسياجودة التعليمنمية لتزام لتفيه او.احلمد

.صورة حمتويات الكتابفيه و.٢٠٠٨املنهج الدراسي سنة 
(Daftar Isi)حمتويات الكتاب )ب

.امالىت تدل على مكاأرقام الصفحات يذكَر فيه األبواب وفصوهلا مع 
.سهل املدرس يف تدليل أي الدرس الذي سيدرسهيوذلك

االستماع)ج
وفيه . فهم ذلك احلوار جيداويعودهم يففيه حوار يسمعه التالميذ، 

ف يغرض االستماع لتعر. مفردات تساعد التالميذ على فهم احلوار
التقوميفيه أوراق عمل الطالب والواجب املنزيل وو. ىالصوت والفهم معن .

:املثال كما يلىو
مرحلة املراهقة

يف بيته فسأل جاره عثمان عن إدريسيف حني كان سعيد حازنا بعدم ابنه 
.وجوده
.يا عثمان، هل رأيت ابىن هو مل يعد منذ أمس: سعيد
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إىل اليوم، ما الواقع؟هأرمل ،ال: عثمان
على ولدى، هو خيرج من البيت مىت أراد قلقيف وأنا حازن : سعيد

هو ويرجع بدون إخبار باملكان الذى يذهب إليه، وال 
.أنا خائف عليه. ذهبون معهمباألصدقاء الذين ي

أمتّإدريسهذا شعور طبيعي، ولكن ال تنس أنّ ابنك : عثمان
السادسة عشرة من عمره، وهو اآلن يف مرحلة املراهقة 

.حبكمةهلتعاموليس يف مرحلة الطفولة، والبد أن 
احملادثة)د

احملادثة الغرض هلذه و. ادثة يف هذا الكتاب تتكون من احلوار واملفرداتاحمل
هو استخدام التالميذ املفردات والعبارات جيدا ليمارس التالميذ هذا 

وفيه أوراق عمل الطالب .بيئة اللغة العربيةيفالكالم اليوميار يفاحلو
.والواجب املنزيل والتقومي

احلوار بني الشباب والشيوخ: مثال
أمران متعلقانأرى أنّ الشيوخ والشباب : علي

ألن دور يك يا على، هذان أمران غري متعلقنيرأبأنا أختلف : عيسى
على جيب أن يعتمد اتمعوالشيوخ قد انتهى يف احلياة 

أنفسهمالشباب 
اتفق مع على برأيه وأختلف مع عيسى ورأيي أن اتمع حمتاج إىل : أمحد

قوة الشباب وخربة الشيوخ معا
القواعد)ه

ا ع بصورة بسيطة وسهلة فهمكانت القواعد يف هذا الكتاب توض
وقد كان املؤلّف أن يقدم .اإلندونيسيةالعربية ووتعرض القواعد باللّغة 

لغة اإلندونيسيةويعطى معىن الكلمة أواجلملة بالاألمثلةووبيانه القاعدة
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.ألا ذكر األمثلة أوال مث القاعدة مع بياا. الطريقة االستقرائيةماستخدبا
.الطالب والواجب املنزيل والتقوميوفيه أوراق عمل 

القراءة)و
قراءة فيه . الغرض منها قدرة التالميذ لتلفّظ القراءة وتعيينها والفهم معناها

.ومفردات وأوراق عمل الطالب والواجب املنزيل والتقومي
:املثال كما يلىو

مرحلة الشباب
املرحلة وهذه . من أمهيات املرحالت يف حياة اتمع هي مرحلة الشباب

اإلنسان الذى اليعطى يف شبابه، قلما يعطى وعمل الهي مرحلة العطاء و
. يف بقية عمره

الكتابة)ز
م التركيب أفهم الكلمةتغرض الكتابة ل. هاملوجتتكون من اإلنشاء 

.املفردات قبلهاو
ختباراتاال)ح

هذه .خر كل الدرس وتشمل على املادة الدراسيةآلتقومي تغرض 
االختبارات اليوميةواالختبارات تتكون من أوراق عمل الطالب والتقومي 

:املثال منهاو. ممارسة االختبارات لربع السنةو
أوراق عمل الطالب والتقومي)١

أوراق عمل الطالب
الواجبات

اجب هذه األسئلة
ما هي مرحلة املراهقة؟.١
ملاذا يكون سعيد حازنا؟.٢
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إذا أراد اخلروج من بيته؟إدريسهل استأذن .٣
كيف يعامل سعيد ولده عند املراهقة؟.٤
هل يعرف إدريس احلق والباطل؟.٥

الواجب املنزيل
!استمع إىل هذه العبارات مث اعدها بالشكل

يستأذن عند اخلروج من البيت إىل من بيته ومل إدريسيذهب .١
.والده

.زن ألن ولده يذهب من بيته وملا يعديف قلق وحسعيد.٢
احلدوث شعور طبيعي عند مرحلة عثمان لسعيد أن هذهقال.٣

.املراهقة
.جيب على اآلباء أن يربوا أوالدهم بتربية مناسبة باملرحلة.٤
.كان إدريس شابا يعرف ما ينفعه وما يضره يف معاملته.٥

التقومي
!اختر أصح إجابة من أ أو ب أو ج أو د أو هـ

....هو دريساسم األب إل.١
إبراهيم. هـحممود. جسيف اهللا.أ

سعيد. دعلى.ب
....املعىن من كلمة حازن يعىن .٢

Putus asa. هـMenangis. جGelisah.أ

Meratapi. دOrang yang sedih.ب

....خيرج إدريس من البيت بـ.٣
بإخوانه. هـبإعالن. جباستئذان.أ

بإخبار. دبدون استئذان.ب



٣٨

....بأنه إدريسيشعر .٤
شيخ. هـبنت. جطفل.أ

رجل. دابن.ب
....الرجل أوالشباب يف مرحلة .٥

الصبيان. هـالشيوخة. جالطفولة.أ
األوالد. داملراهقة.ب

!جب هذه األسئلة اآلتيةأ
ما املراد بدور املراهقة؟.١
يف دور الطفولة؟إدريسهل .٢
كيف الطريقة لتربية أخالق الشباب؟.٣
دور الطفولة؟ما املراد من .٤

االختبارات اليومية)٢
(Tes Tertulis)ختبار الكتايب اال

!اختر أصح إجابة من أ أو ب أو ج أو د أو هـ
على قوة الشباب وحدهم... األمة ال .١

تعتمد. هـتزيد. جتعطى.أ
تتقدم. دحيتاج.ب

....مبعىن " خربة"كلمة .٢
Perhatian. هـPerubahan. جPengetahuan.أ

Pengalaman. دPendidikan.ب

؟ىلاإىل الشباب الكسملاذا ال حتتاج األمة.٣
ألنه يهتم بطعامه فقط.أ

ألنه يريد أن يعطى أكثر مما بأخذ.ب
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ألا اهتم بطعامه.ج
ألنه يهتم باألمة كثريا.د
ألنه تم باألمة.ه

....اإلنسان الذى يعطى يف شبابه ويسمى يف مرحلته.٤
كسالن. هـفقريأ. جعطاء.أ

مسكينا. دجيشا.ب
....للشيوخ خربة كثرية، خربة إعراا .٥

خرب وهو منعوت. دمبتدأ وهو مضاف.أ
مبتدأ وهو فاعل. هـمبتدأ وهو منعوت.ب
خرب وهو مضاف.ج

!الفراغات اآلتية تناسب بدرسكامأل
.....ة فيها نعت جمرور لاجلم.١
....األمة حتتاج إىل .٢
....األمة الىت ختطئ يف حياا هي .٣
....احلرب بني اجليشني وفيها الرسول .٤
....املوصوف غري عاقل فالنعت له إذا كان اجلمع .٥
!جب هذه األسئلة اآلتيةأ

؟اىلملاذا ال حتتاج األمة إىل الشباب الكس.١
!ةمؤتذكر األصحاب الذين والّهم قيادة اجليش لغزوة أ.٢
ماذا ولّى النيب صلى اهللا عليه وسلم؟.٣
نسان؟ب من أمهيات املرحالت يف حياة اإلهل الشبا.٤
األمة؟ما هي املرحلة الىت حتتاج .٥
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!جبهاامسع هذه العبارة مث أ
ما املراد حبب الوطن؟. حب الوطن هو أن يقوم كل فرد بواجبه.١
هل األمة ال حتتاج إىل خربة . األمة حتتاج إىل خربة الشيوخ.٢

الشيوخ؟
هل . سنة، فهو يف مرحلة الشيوخعبد اهللا عمره اآلن يف سبعني.٣

املراهقة؟مرحلة يفعمر عبداهللا 
على قوة الشباب تالبالد وختطئ األمة إذا اعتمدحىت تتقدم .٤

هل جتوز لألمة أن تعتمد على قوة الشباب وحدهم؟. موحده
؟د لألوالديف أي جِ. فاألوالد باجلد يف حتصيل العلوم.٥

(Tes Lisan)االختبار الشفوي 

!الصحيحالنصاقرأ 
حب الوطن

يف حتصيل فاألوالد باجلد . حب الوطن هو أن يقوم كل فرد بواجبته
عتمد والشيوخ ال ي. والشباب بالعطاء والعمل على ترقية األمة. العلوم

إىل خربة الشيوخ حىت تتقدم حيتاجونألم . على الشباب يف ترقيتها
على قوة الشباب وحدهم وأمهلت تالبالد وختطئ األمة إذا اعتمد

.خربات الشيوخ

(Tes Praktek)االختبارات املمارسة 

!السابقة يف كراستك جيدااكتب القراءة

(Perbaikan)االصالح 

!اجب األسئلة اآلتية



٤١

املسلمنيمن الذى والّه النيب صلى اهللا عليه وسلم قيادة اجليوش .١
لغزوة الروم؟ وكم عمره حني ذلك؟

ى قوة الشباب وحدهم؟كيف إذا اعتمدت األمة عل.٢
!رتب هذه الكلمات لتكون مجلة.٣

–العطاء –اإلنسان –مرحلة -يف  –هي –مرحلة –الشباب 
العمل–و –حياة 

!إىل اللغة اإلندونيسيةترجم السؤال السابق.٤
!هذه الكلمات يف مجلة مفيدةاجعل.٥
كبريا. جكلبا.أ

يف البستان. دضربت.ب

(Pengayaan)التخصيب 

!جب األسئلة اآلتيةأ
!رتب هذه الكلمات لتكون مجلة مفيدة.١

إىل–الولد –الفقري –حممود –األطعمة –أعطى 
!ترجم السؤال السابق إىل اللغة اإلندونيسية بعد ترتيبها.٢
!ضع هذه الكلمات يف مجلة املفيدة لتكون نعتا.٣

جديد. دصغري. بكبري.أ
ما الفرق بني النعت واملنعوت؟.٤
هل املنعوت اليتبع إىل النعت يف شكله و حركته؟.٥

تدريب االختبارات لربع السنة)٣
!اختر أصح إجابة من أ أو ب أو ج أو د أو هـ

....يف مرحلة الطفولة؟ إدريسهل كان .١



٤٢

ال، ليس يف مرحلته. دنعم، هو يف مرحلتها.أ
نعم، هو شاب. هـال هو يف مرحلتها.ب
نعم هو يف مرحلته.ج

....مرحلة املراهقة مبعىن .٢
Masa kanak-kanak. دMasa lampau.أ

Masa. هـMasa depan.ب remaja

Masa kini.ج

....العبارةاجلملة الصحيحة يف هذه .٣
الشباب معاملة األطفال عن معاملة ختتلق.أ

معاملة ختتلف الشباب معاملة عن األطفال.ب
ختتلف األطفال معاملة عن معاملة الشباب.ج
معاملة الشباب ختالف عن معاملة األطفال.د

عن معاملة الشباب ختتلف عن معاملة األطفال.هـ
.يف أسم قبله... لفظ يدل على النعت .٤

كالم. هـفعل. جكلمة.أ
صيغة. دصفة.ب

.ةًكبري... ولّى الرسول أصحابه .٥
مسؤوال. هـمسؤولياتا. جمسؤوليات.أ

مسؤولٌ. دمسؤوليات.ب
!أجب هذه األسئلة اآلتية

ما هي مرحلة املراهقة؟.١
كيف كان اإلنسان إذا مل يعط يف شبابه؟.٢
!مثاال يف اجلملةما هو النعت؟ هات .٣
ولّى الرسول أصحابه مسؤوليات كبريةً: ترجم إىل اللغة اإلندونيسية.٤



٤٣

!ضع هذه الكلمات يف مجلة مفيدة.٥
كتابا-جديدا –على –وجد 

السنةنصفتدريب االختبارات ل)٤
!اختر أصح إجابة من أ أو ب أو ج أو د أو هـ

.اتمع على الشباب والشيوخ لتقدم األمة... .١
يشري. هـيعتمد. جحيتاج.أ

يبحث. ديعامل.ب
...اجلملة فيها نعت جمرور .٢

الطبيبةحيامسع نص. دطالب نشيطحيىي.أ
للشباب آراء جيدة. هـقوياءحتتاج األمة إىل الشباب األ.ب
يعامل الوالد ولده معاملة حسنة.ج

...طبيب األنف واألذن واحلنجرة مبعىن .٣
dokter. دDokter mata.أ penyakit dalam

dokter spesialis. هـDokter THT.ب

Dokter umum.ج

....اجلملة فيها إضافة .٤
يف الفصل سبورة. دغبت عن الدراسة.أ

أنت مدرس. هـقابلت طبيب األستاذ.ب
ىل كتاب جديد.ج

....من أسباب ارتفاع السكري .٥
زيادة املال. هـنقصان النوم. دكثرة النوم.أ

كثرة الكالم. جزيادة الوزن.ب
!جب هذه األسئلة اآلتيةأ



٤٤

١.بذهاب ولده؟املاذا يكون سعيد حازن
!ما هو املضاف؟ هات مثاال يف اجلملة.٢
!رتب هذه الكلمات لتكون مجلة.٣

أسنانِها–شديد –شعرت –يف –بأملٍ –فاطمة 
!ضع يف مجلة مفيدة.٤

زهرةً–مجيلةً –نظرت 
!ما هو النعت؟ هات مثاال يف اجلملة.٥
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