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ال يصلح ،ابقةاألبواب السعن هذا املوضوع يفالباحثبعد أن يبحثو
قتراحات الاولذلك سيقوم الباحث نتائج البحث و،تائج منهيقدم النإالّ أنللباحث

.متكن االستفادةىتالّ
.

هذا البحث هو نوعية البحث فاستخدم الباحث جلمع البيانات يف هذا 
البيانات عن حمتويات الكتب ذه الطريقة نال الباحث . البحث بطريقة التوثيق

طريقة حتليل املضمونإىلالبياناتحتليليفالبياناتالباحثتجهامثّ.الصحيحة
.احملتوىيفالكامنةاملعاينتشافاكإىلتسعىالّيتةاملنهجياخلطواتجمموعةوهي

:، فاخلالصة هلذا البحث هيتلك البياناتبناء على
املنهج على مستوى الوحدة الدراسية باستخدام Fitrahكتاب املادة يف .١

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)نظام وزبر الشؤون فق باوهو مو
يف معيار كفاءة التخرجسواء كانت ٢٠٠٨سنة ٢الدينية اإلندونيسية منرة 

(Standar Kompetensi Lulusan)أم احملتوى املعياري(Standar Isi) لتعليم اللغة
الىت تشتمل على املهارات األربع موادبعة نقسم على أرتو. العربية بإندونيسية

وفيها . )مهارة الكالم ومهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة(
معبرة لقياس فهم التالميذ على املادة وبتلك املهاراتاختبارات مناسبة 

.االمتحان النهائيمساعدة للتالميذ على و
باستخدم املنهج على مستوى الوحدة يتبع على نظرية الوحدةهذا الكتاب.٢

باملنهج املقرر موافقهو و)Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(الدراسية 



٥٣

سنة ٢وزير الشؤون الدينية اإلندونيسية منرة اجلديد وهو نظام املقرر عن 
.م٢٠٠٨

.
يف تعليم ”Fitrah“عن دراسة حتليلية عن كتاب باحثوبعد أن يبحث ال

أن الباحثيريد، من ناحية املادةالعاليةاللغة العربية للصف احلادي عشر باملدرسة 
:ات، وهييقدم االقتراح

هتمام به ، ألنّ االبية تعليم اللغة العرينبغى للمعلّم أن يهتم بضعف التالميذ يف .١
.بيةة العراللغمادة يسهل للمعلّم إلقاء 

ينبغى للمعلّم أن يهتم باملادة التعلمية، ألنّ لكلّ مرحلة مادة تعليمية ولكلّ مادة .٢
.تعليمية مرحلة حيث يطابق بينهما

ينبغى أن يكون املعلمون والتالميذ يتعاونون ويشاركون يف استخدام الكتاب .٣
. املدرسي لتحصيل الدراسة الرائعة والكفاءة

.
قة اإلميان ووفّنعمة اإلسالم وقوى الباحثذي أعطوشكرا هللا الّمحدا 

اهذيستطيع أن يتمليم حىتالعقل السالباحثإىل دين اإلسالم ورزقالباحث
.اقة واالستطاعةالطّالبحث بكلّ

ما الباحث يقوم بالتيت نقلها من كتب أهل العلم حليل من البيانات الّوإن
الباحث إنسان عادي فال خيلو من خطأ ونسيان ولذلك هذا كما أنّ،والعرفان

غة العربية اللّوامفريجو الباحث أن يستفيد متعلّ. مامالبحث بعيد عن الكمال والت
ّذا البحث وعسى اهللا أن يوفإنّ اهللا أعلم ،وكما هو املعلوم. بيلقنا إىل رشد الس

واببالص.
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