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FITRAH

رة االتصالية باللسان والكتابة تطور املهاتهى مادة الدراسة الىت اللغة العربية
جتماعية االوتتطور علوم الدين وعلوم العامة شعور الفكر والاإلخبار وريعبوت

درسة املكون لكل ق أهداف تعليم اللغة العربية أن تحتقيومما يساعد على. والثقافية
.ا معلموا اللغة العربية والتالميذ ملراجعتهمة الىت يقومكتب الدراس

أن الكتاب هو إحدى وسائل التعليم اهلامة الىت تشمل على مادة من املذكور و
ال شك أن ومن مث،. واملطالعةميالتعللنجاح التالميذ يفمهم جدانه وإ. الدراسة

.ومذكرات للمعلم والتالميذلكتاب علوم ومعارف ومعلومات ل

.
. مادة الدروس هي املعلومات الّيت يقصد ا املعلّم أن يواصلها إىل التالميذ

ما فيحلّل الباحث" Fitrah"قدمها كتاب لباحث إىل املواد الدراسية الّىتوإذا نظر ا
:حيتوى الكتاب كما يلي

احلوار.١
:مثانية موضوعات، وهياحلوار على وقع 

يف موقف السيارة.٥مرحلة املراهقة.١
احلوار بني الشباب .٢

والشيوخ
التسوق.٦

تارخييةالرحلة إىل أماكن .٧يببزيارة الط.٣
معبد بوروبودور.٨مرض الزكام.٤
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جدا لتالميذ الصف احلادى مهم"مرحلة املراهقة"ع احلوار موضو
يذكر و. يف مرحلة تشكيل الطبيعة والتأدب وبناء اخللق والعقلمع أم عشر 

بعد أن يعرف التالميذ . ودورهم يف اتمعفيه طبيعة املراهق وكيفية معملتهم 
ذا املوضوعه. يبببزيارة الطأن حيافظوا على صحتهمأنفسهم ينبغى هلم 

. وينسيون عن صحتهممهة يف العملتشغيل كل نشاطهم ألم اعوييستطل
واملوضوع . عداهم غالبا، واملثال الزكام والصداعاألمراض الىت فيها وتذكَر 
ألن التالميذ يف مرحلة املراهقة يف موقف السيارة، يذكر هذا املوضوع اخلامس

يبحث عن والدرس اآلخر . لتسوقالبا يذهبون إىل ايرغبون يف الرحلة وغ
النافعة املثال الرحلة إىل األماكن التارخيية ليذهبو إىل األماكن فيها السياحة، و

.معبد بوروبودور
القراءة.٢

:وقعت القراءة على مثانية موضوعات، وهي
املوضوعالنمرةاملوضوعالنمرة
الوسائل العامة.٣مرحلة الشباب.١
الزيارة إىل جوكجاكرتا.٤الصداع.٢

. القراءة ترتيبا وتنظيما بذكور املفردات السهلة يف آخرهاتكتب 
وتشكل .وتستعمل اللغة البسيطة وهي موافقة على عقول التالميذ وقدرم

.القراءة لتصحيح النطق يف قراءة النص العريب
القاعدة.٣

بسيطة وسهلة يف فهمها أمثلةتوضع بكانت القاعدة يف هذا الكتاب 
وتعرض القواعد باللّغة اإلندونيسية الصرحية وبدون إمداد الكالم حتى 

ولكنها اليناسب باملادة يف القراءة .اليصعب على التالميذ يف فهم هذه القواعد
:، وهيهنا ثالثة أنواعالقواعد و.واحلوار
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النعت واملنعوت)أ
حىت أوال األمثلة باللغة العربية مع ترمجتها باللغة اإلندونيسية يذكر فيه 

وبعدها يذكر البيان عن األمثلة املذكورة . تساعد للتالميذ على فهمه
.والقاعدة عن النعت واملنعوت

اإلضافة)ب
يذكر استعمال و.تتكون من املضاف واملضاف إليهكانت اإلضافة 

املدرس + كتاب : املثال و.ضيحاإلضافة جيدا مع أن يشرحها باملثال الو
كتاب املدرسِ←

اجلملة الفعلية)ج
فعل (شرح فيها أنواع الفعل ت. نشطة التعرفيةألهذه القاعدة مهمة ل

وتذكر أنواع الفعل، وهي فاعل . مع الفرق بينهما) الزم وفعل متعدي
صحيح معرب وفاعل صحيح مبين وفاعل اسم ضمري وفاعل مصدر 

. مؤول
املفردات.٤

. مفردة٢٥ً-٢٠الفصول وعددها حوايل املفردات ىف كل توجد
ه وهذ. وقد أُعطى معىن املفردات يف هذا الكتاب بالّلغة اإلندونيسية جيدا

. ا فهما عميقا هلذا الكتابلتالميذ على فهم وتعمق ما يتعلّموتساعد ل
االختبارات.٥

ة ومتنوعة موافقة بالتالميذ يف كانت االختبارات يف هذا الكتاب كثري
وهي تستطيع على قياس معلومات التالميذ . ممرحلة املراهقة من منو نفسه

وجدت االختبارات .وتقومي فهمهم وقدرم وتشجيعهم على العمل والتفكري
) االختبارات على احلوار والقاعدة والقراءة(كل اجلزء والفصل يف

وشكلها متنوعة . السنة ولنصف السنةواالختبارات اليومية والتدريب لربع
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واالختبارات اإلمالئية منها اختبارات اختيار اإلجابة الصحيحة من املتعددة 
. وغريمها

.
أن غىفلذا ينب. م الكتاب وترتيبه حيصالن على الدارسة الرائعة والكفاءةتنظي

رتب ترتيبا يسهل تالصاحل املالنظام . جراءات الصحيحةيبىن الكتاب على أساس إ
.مله الكتابعلى فهم مما يشت

حلل الباحث على نظام هذا الكتاب يبدأ بالتمهيد مث فهرسه مث مادة الدرس 
ىل أن املوضوع املكتوب ا ترتيب هذا الكتاب فنظر الباحث إأم. األول حىت األخر

رتبط وع يتل املوضوك. يشرح على مرحلة املراهقة واألعمال الىت حيبها الشباب
يعىن الصعوبةوترتب املادة يف هذا الكتاب من السهولة إىل .بعضها من بعض

لة من الدرس واملفردات والقاعدة السهاملادةباستعمال) املراهق(الدرس األول
.ةس التاليوالثاين، وكذلك يف الدر

.
هذه اللغة قد أصبحت من األسس الىت  . يستعمل هذا الكتاب اللغة البسيطة

يف وأن تقوم املادة . تقوم عليها الطريقة العاملية احلديثة لتعليم اللغات األجنبية عنها
وباستعمال اللغة . ألا ذات املعىن الواضحعلى اللغة العربية الفصيحةهذا الكتاب 

تالميذ إىل كبري التفكري يف الفهم والينفق املدرس الحيتاج الالفصيحة والبسيطة 
.وقتا طويال يف حماولة شرح املعىن

ميكن هلم و. واللغة يف هذا الكتاب باستخدام اللغة املناسبة بأعمار التالميذ
وجبانب أخر، تكتب ترمجة املفردات وبيان . أن يتكلموا ذه اللغة بالسهولة

.اللغة الفصيحةبالقاعدة 
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.
Self)ينبغى يف الكتاب الدراسي وجود التوجيه ومن ناحية السيكولوجية، 

Intruction).يعطى الكتاب الدراسي النشاط وخربة التعلم الذي يدفع وهو
.لتفاعل والتعلم مستقال بنفسهمى العويساعد التالميذ 

يطلبونألم . بنمو نفس التالميذموافقFitrahيعىن كتاب هذا الكتاب 
كل املوضوع قريبا عن معرفة و. مهما كانوا اليعرفون عن القيم املطلوباحلياة قيم 

موافقة باستخدام وكذلك مادة التعليم. وطبيعتهمالتالميذ يف يومهم وبيئتهم
وحيثّ هذا الكتاب للتالميذ على معاملة أنشطتهم جيدا .الدارسني وقدرم

.ويدل للتالميذ موقعهم يف اتمع. ونافعا

.
املنهج املقرر اجلديد هو النظام عن وزير الشؤون الدينية اإلندونيسية منرة أن 

واحملتوى (Standar Kompetensi Lulusan)معيار كفاءة التخرجعن ٢٠٠٨سنة ٢
االستماع كفاءة هوالتخرجمعيار كفاءة. للغة العربية(Standar Isi)املعياري 

وكفاءة الكالم وكفاءة القراءة وكفاءة كتابة عن التعرف واحلياة العائلية واهلواية 
واملهنة واملراهق والصحة واملرافق العامة والسياحة والقصة اإلسالمية واأليام 

فهم هيشر ادى عللصف احلالكفاءة املعياريةو.اإلسالمية واحلضارة العربية
والصحة واملرافق العامة والسياحة ية ويذكرها باحملادثة عن املراهقالكالمخباراإل

وفهم القراءة عن املواد املذكورة وذكرها بالكتابة سواء كانت نصا أو حوارا 
.باستخدام القاعدة النعت واملنعوت، واإلضافة، واجلملة الفعلية

املراهقةاحلادى عشر هي ومن تلك املذكورة أن املادة املقررة للصف 
"املراهق"هي Fitrahواملادة املكتوبة يف كتاب . والصحة واملرافق العامة والسياحة

ومرحلة تنقسم إىل ثالثة مواد وهي مرحلة املراهقة واحلوار بني الشباب والشيوخ
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تشرح تلك املواد عن السيكولوجية للمراهق .بالقاعدة النعت واملنعوتالشباب
ثالثة مواد وهي تنقسم إىل "الصحة"واملادة .اتمعوالشيوخ يف الشبابموقعو

واملادة املرافق العامة . بالقاعدة اإلضافةيب ومرض الزكام والصداعبزيارة الط
واملادة . الوسائل العامةيف موقف السيارة والتسوق وتنقسم إىل ثالثة مواد وهي 

ومعبد بوروبودور السياحة تنقسم إىل ثالثة مواد وهي الرحلة إىل أماكن تارخيية 
يستخدمان القاعدة ) املادة املرافق العامة والسياحة(ومها . والزيارة إىل جوكجاكرتا

.اجلملة الفعلية

.
:، فهي"Fitrah"يعىن كتاب الكتاباملزايا هلذا أما

اللّغة اإلندونيسية الصرحية انستخدماملفردات والقاعدة يف هذا الكتاب تترمجة .١
.حتى يكون سهال يف فهمه

مل على املهارات اللّغوية األربعتوكانت املادة الّىت قدمها هذا الكتاب تش.٢
.القراءة والكتابةووهي االستماع والكالم

ألعمار التالميذ ومستواهم العقلي ومرتبطه حبياة التالميذ وبيئتهم موافق املادة .٣
.فيهاالىت يعيشون 

:فهيالكتابالنقائص هلذا وأما
ال جتذّب ليس الغالف يف هذا الكتاب باستخدام اللغة العربية وصورته .١

.للتالميذ
مساعد للتالميذ على اهلمة يف تعليم القرطاس املستخدم يف هذا الكتاب ليس .٢

.اللغة العربية وتعلمها
يفاإلعداديةدروس الوالستخدام الكتاباإلرشاد العامليست ىف هذا الكتاب .٣

.كل جزء
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.ال تذكَر الكفاءات يف كل املهارة تسبب غري متناسب بينها واملادة.٤
.يف تعلم اللغة العربيةرغبةالصور عن املادة ال تساعد للتالميذ على ال.٥
خرية املعلم يف ليس البيان عن املادة أو اإلنشاء يف مهارة الكتابة تسبب .٦

.تعليمها
.مع احلوار والقراءةةوموافقةالقاعدة متعلقاألمثلة املستخدمة يفليست.٧

، أن الكتاب الدراسي للغة العربيةرأى الباحث على املذكور من النقائص
ينبغى غالفه باللغة العربية وصورته تستطيع إىل مهة التالميذ يف تعلمه، واملثال ف

بغى له محاسة يف نالقرطاس توكذلك يف استخدام .صورة عملية التعليم يف الفصل
.تعليم اللغة العربية للتالميذ

ألنه . غي يف الكتاب الدراسي وجود اإلرشاد العام يف استخدام الكتابوينب
وأما . يساعد املعلم على تعليم اللغة العربية من الطريقة وعملية التعليم وغريمها

األوىل فقط، والغرض هذا املهارة يف الول املهارات األربع املعيارات فتذكَر يف ك
وباستخدام الصور اجليدة واجلذابة . مناسبة باإلهداف املرجوةكون املادة لت

وينبغى األمثلة يف القاعدة يأخذ من القراءة أو احلوار، وكذلك .واملناسبة باملادة
املادة يف القراءة واحلوار مناسبة وموافقة بالقاعدة املذكورة، ليكون التالميذ 

.اعدة بغري الصعبيفهمون الق
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