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" في Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013مادة كتاب "
المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول )دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد 

 التالميذ(
 

 العلمي البحث

 إلكمال الشروط املقررة للحصول مقدم
 تعليم اللغة العربيةقسم ( يف S.1على درجة اللسانس )

 كلية علوم الًتبية والتدريسيف  

 
 
 : إعداد

 نوراألنوار 
 ۱٣٣٣1۱۱77رقم القيد : 

 كلية علوم التربية والتدريس
 نجاجامعة والى سونجو اإلسالمية الحكومية سمار 

٠٢۱8 



. 

 التصريح
 

 :املوقع أدىن ىذا البحث العلمي
 االسم           : نوراألنوار

1٣٣٣11311رقم القيد        :   
: تعليم اللغة العربية        القسم     

 العلمي حتت املوضوعبالصدق وألمانة أن البحث  حيصر ت 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulumمادة كتاب "

" في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول )دراسة تحليلية 2013
 من ناحية اللغة واستعداد التالميذ(

أوكتبها الباحثون إال أن تكون  نشرىا الناشر الىت املتخصصُت أواملوادال يتضمن األراء من 
 .  العلمي هلذا البحث امراجع ومصادر 

 
 

 ٣312مايو  4مسارانج, 
 املصرح

 
 

 نوراألنوا
     1٣٣٣11311رقم القيد  :   

 
 
 
 

 ب
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حيح لجنة المناقشةتص  
 : نوراألنوار االسم

 1٣٣٣11311:  رقم القيد 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013: مادة كتاب " املوضوع   

"يف املدرسة اإلبتدائية االسالمية للفصل األول )دراسة حتليلية من ناحية اللغة واستعداد 
 التالميذ(

كبعض   ناقشها جلنة املناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية وتقبل
( يف قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي S.1الشروط للحصول على درجة الليسانيس )

٣311/٣312. 
 ٣312يوليو  ٣3نج،مسارا

 الرئيس
 
 

 أحمد زهرالدين، الماجستير
 131٣3131٣33034131٣رقم التوظيف : 

 الكاتب
 
 

 ، الماجستير أحمد مغفورين الحاجلدكتور 
 131131٣3٣3333٣1331رقم التوظيف: 

 املمتحن األول
 
 
 ، الماجستير الليث عاشقين

 130331٣41333133٣  :رقم التوظيف

 املمتحن الثاين
 
 

 أحمد إسماعيل، الماجستيرالدكتور 
 13013٣3213313٣1331رقم التوظيف: 

 املشرف األول
 
 

 رأحمد مغفورين الحاج، الماجستيالدكتور 
131131٣3٣3333٣1331 رقم التوظيف :  

 

 املشرف الثاين
 
 

 أحمد يوسف إثنان ستياوان، الماجستير
 13143333٣3313113٣2 رقم التوظيف:

 ج
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 موافقة المشرف
 املعايل

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتية طيبة وبعد.

نرسل نسخة ىذه الرسالة  بعد املالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة
 للطالب:
 : نوراألنوار االسم   

 1٣٣٣11311رقم القيد   : 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikمادة كتاب " : املوضوع    

Kurikulum 2013  في المدرسة اإلبتدائية االسالمية للفصل"
 األول)دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد التالميذ(

 املناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت ممكن وشكرا. ونرجو من جلنة
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة

 
 ٣312مارس  1٣مسارنج, 

 املشرف األول
 
 

 أحمد مغفورين الماجستير
 13113٣3٣3333٣1331رقم التوظيف : 

 د
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 موافقة المشرف
 املعايل

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 سوجنو اإلسالمية احلكوميةجامعة وايل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتية طيبة وبعد.

بعد املالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة 
 للطالب:
 : نوراألنوار االسم   

 1٣٣٣11311رقم القيد   : 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikمادة كتاب " : املوضوع    

Kurikulum 2013  في المدرسة اإلبتدائية االسالمية للفصل"
 األول)دراسة تحليلية من ناحية اللغة واستعداد التالميذ(
 ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت ممكن وشكرا.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتة
 

 ٣312 ليويو     مسارنج,         
 املشرف الثاين

 
 

 وان الماجستيراستي نانأحمد يوسف إث
 13143333٣3313113٣2رقم التوظيف : 

 ه
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 الملخص
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulumمادة كتاب "املوضوع   : 

تحليلية من "في المدرسة اإلبتدائية االسالمية للفصل األول)دراسة 2013
 ناحية اللغة واستعداد التالميذ(

 االسم     : نوراألنوار
 1٣٣٣11311رقم القيد : 

اللغة العربية إحدى اللغات العاملية اليت هلا أمهية. وبأهنا لغة رمسية يف األمم 
 والعلوم والثقافةاملتحدة واملنظمات الدولية التابعة هلا, مثل منظمة األمم املتحدة للًتبية 

(UNESCO) وصندوق األمم املتحدة إلغاثة األطفال (UNICEF)  وغَتمها. فإمنا
تستعمل أيضا يف منظمات إفليمية مهمة, مثل منظمة الوحدة اإلفريقية ورابطة العامل 

وكذلك يف مؤمترات دول عدم اإلحنياز ومؤمترات الدول اإلسالمية وغَتمها. اإلسالمي.
ة واساسية للمثقفُت. ولتحقيق ذلك, ينبغي تعليم ولذلك, فإن كفاءة اللغة العربية مهم

اللغة العربية أن تؤيد بالوسائل الدافعة, إحداىا الكتاب الدراسى املناسب باملستوى 
 ., لتسهيل التالميذ يف التعلمواملرحلة

 Bahasa ( ما املواد اليت قدمتها كتاب "1: لة يف ىذا البحث ىيحتديد املسأ

Arab Pendekatan SaintifikKurikulum 2013 يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "
 Bahasa Arab Pendekatan( ما اللغة املستخدمة يف كتاب "٣للفصل األول؟ 

Saintifik Kurikulum 2013 ٣" يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول؟ )
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulumىل املواد املوجودة يف كتاب "

 " مناسب باستعداد التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول؟2013
 Bahasa Arabويهدف ىذا البحث إىل معرفة املواد اليت قدمتها كتاب "

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 " يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل

 و



. 

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikألول. ومعرفة اللغة املستخدمة يف كتاب "ا

Kurikulum 2013 يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول. ومعرفة مناسبة "
" يف Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013مواد كتاب "

املستخدمة وأما الطريقة  اد التالميذ.املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول باستعد
جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي طريقة حبث املكتبة, وىي مجع املعلومات من املصادر 

 ستخدم الباحث طريقة حتليل املضمون.املكتبية. ولتحليل البيانات اليت ي
 Bahasa Arab املواد اليت قدمتها كتاب " فهيأما نتائج ىذا البحث 

Pendekatan Saintifik Kurikulum2013 " يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل
وتتكون من  التدريبات والتمرينات العامة.األول تتكون من املفردات والقراءة واالستماع و 

احملويات للفصل الدراسى األول واحملتويات للفصل الدراسى الثاين, وحيتوي على مثانية 
ولكن ىذا الكتاب غَت مناسب باستعداد واستخدام اللغة الفصيحة والبسيطة  أبواب.
 يف املدرسة اإلبتدائية االسالمية للفصل األول. التالميذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز
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 الشعار
 

                        

       
1. HaaMiim. 

2. Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan. 

3. Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa 

Arab supaya kamu memahami(nya). 

 

 

 
 

 1ها الّناسالعربية وعّلمو  اتعّلمو 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 عوامل اجلرجاينعبد القاىر عبد الرمحن اجلرجاين, 1

 ح
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 اإلهداء
 

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل:
يبذالن جهدمها يف دعائي وتربييت, فلهما أجزل وأمي ىند, الذين  يفور أيب أ .1

 شكر واحًتام.
يب وتعليمي علوما, نفعنا مجع أساتذي واملخاضرين الذين بذلوا جهدىم يف تادي .٣

 اهلل هبم وبعلومهم يف الدارين.
لح وأخي نورالرحيم وأخي طيب وأخي لقمان وأخي رجال الذين أخي مص .٣

 أعاهنم اهلل على كل خَت.يف تعليم, شجعوين 
 ه. ٣31٣مجع الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف عام الدراسى  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط
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 كلمة شكر وتقدير

احلمد هلل الذي علم بالقلم. علم اإلنسان مامل يعلم. أشهد أن ال إلو إال اهلل 
العامل. وأشهد أن سيدنا وموالنا حممدا الذي فضل بٌت آدم بالعلم والعمل على مجيع 

. اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آلو وأصحابو عبده ورسولو سيد العرب والعجم
 أمجعُت. أما بعد

قد مت الباحث كتاب ىذا البحث بعون اهلل تعاىل. وىذا البحث حتت املوضوع 
 " يفBahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 "مادة كتاب "

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول )دراسة حتليلية من ناحية اللغة واستعداد 
( يف قسم s.1التالميذ(". وىذا مقدم إلكمال بعض الشروط املقررة لنيل درجة الليسانس )

تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 
 مسارانج.

 لذا يريد الباحث إلقاء شكر وتقدير إىل:
نعمة كثَتة والذي أعطٍت صحة وقوة حىت  و وتعاىل الذي أنعم علي  اهلل سبحان .1

 أستطيع أن أذوق نعمة الدراسة جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
صلى اهلل عليو وسلم املنتظر  سيدي وقرة عيٍت ومنَت طريقي نبينا حممد رسول اهلل .٣

 شفاعتو العظمى يوم القيامة.
اللذين يبذالن جهدمها يف دعائي وتربييت, فلهما احملبوبُت وأمي ىند  يفور أيب أ  .٣

 واحًتام. أجزل شكرا
مجيع املدرسُت واحملاضرين  يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو  .4

 اإلسالمية احلكومية مسارانج.

 ي



. 

مغفورين املاجستَت والسيد  الدكتور أمحد صاحب السعادة مشريف الكرميُت السيد .1
املاجستَت, مها اللذان أرشداين يف تنظيم ىذا البحث  ستياوان نانأمحد يوسف إث

العلمي العريب من اإلبتداء حىت اإلنتهاء. شكرا جزيال على األوقات والتوجيهات 
واإلرشادات. أطال اهلل عمرمها وبارك فيو وأدام نفعو ونفعنا هبما وبعلومهما يف 

 الدارين, أمُت. 
ة وخاصة مجيع أصحايب األحباء من أصدقائي وزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربي .0

فصل قسم تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبوين يف طلب العلم جبامعة وايل 
سوجنو افسالمية احلكومية مسارانج. سهل اهلل أمورىن وإياي وبارك فيهن وإياي 

 وبلغهن وإياي إىل مقاصدنا, أمُت.
تا ونقدا. شكرا جزيال وإىل من ساعدوين يف تنظيم ىذا البحث العلمي, فكرة ووق .1

 عللى مساعدتكم. ليس يل شيئ من اجلزاء ولكن اهلل جيزيكم بأحسن اجلزاء.
 
 

 ٣312يوليو  ٣٣ارانج, مس                                          
 
 
 

 نوراألنوار                                                 
 1٣٣٣11311رقم القيد:                                                 

 
 
 
 

 ك
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 محتويات البحث
 صفحة

 أ ............................................................ صفحة املوضوع ..
 ب .......................................................... ..صفحة التصريح 

 ج ......................................................... صفحة التصحيح .
 د .............................................................. موافقة املشرف 
 ه .............................................................. موافقة املشرف 

 و ..................................................................... امللخص
 ح .................................................................... الشعار 
 ط ................................................................... اإلىداء 

 ي ....................................................... كلمة الشكر والتقدير
 ل ............................................................ حمتويات البحث 

 الباب األول : مقدمة
 1 .................................................. لبحث خلفية ا . أ
 4 ....................................... حث املشكالت واسئلة الب . ب

 4 ......................................... ج. أىداف البحث وفوائده
 1  ............................................. الدراسات السابقة د. 

 2 ................................................. ه. مناىج البحث 
 11 ................................................. و. نظام البحث 

 المواد التعليمية وأسس اختيارهاالباب الثاني : 
 1٣ .............................................. درسيالكتاب امل . أ

 1٣ ................................. دراسي تعريف الكتاب امل .1

 ل



. 

 1٣  ....................... املدرسي اجليد ..خصائص الكتاب  .٣
 13 ................................................. املواد التعليمية . ب

  13 ....................................  تعريف املواد التعليمية  .1
 ٣3  ..................... املبادئ العامة يف اختيار املواد التعليمية .٣
 ٣٣ ......................................عناصر املواد التعليمية .٣
 ٣0 ............................. األسس إلعداد املواد التعليمية  .4
 ٣3  .............................  معايَت اختيار املادة التعليمية  .1

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikكتاب "  عرضالباب الثالث :

Kurikulum 2013في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول " 
 ٣1 ...........................................  صورة عامة الكتاب . أ

 42 ........................................... .الكتاب منوذج مواد . ب
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik التحليل عن كتاب " الباب الرابع :

Kurikulum 2013 "في المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية للفصل األول 
  14 ...................................................... مادة كتاب أ. 

 03 ................................................... ب. لغة الكتاب 
 0٣ ................................ مطابقة الكتاب باستعداد التالميذ ج. 

 0٣ .........................................   .د. مزايا الكتاب ونقائصو 
 االختتامالباب الخامس: 

 01 ....................................................... النتائج  . أ
 00. ................................................. االقًتاحات . . ب

 01 ..................................................... ج. االختتام 
 

 م
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
اللغة ىي عنصر من عناصر ىامة يف احلياة االنسانية. كما قال مصطفى 

اللغة ىى الوسيلة العظمى 1الغالييين بأهنا الفاظ يعرب هبا كل قوم من مقاصدىم.
لضم صفوف األمة الواحدة، ومجع كلمة أفرادىا، كما أهنا أداة للتعبري عما يفكر بو 

لعرض ما ينتجو العقل، ىى وسيلة التفاىم بني أفراد اجلماعة ادلرء وألة 
.الواحدة

واجلماعات يف مواجهة   دتماعية وأداة للتفاىم بني األفراواللغة وسيلة اج2
و الكتابة أو أكثري من ادلواقف احليوية اليت تتطلب الكالم أو االستماع 

حيت  بني الواحد واآلخر.بعبارة بسيطة، أن اللغة أداة االتصال والتفاىم 3القراءة.
 حياهتم.حيتاج الناس ايل اللغة يف 

اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعربىا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت 
إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات 

دلية اليت ذلا أمهية  واللغة العربية إحدى اللغات العا4من منثور العرب ومنظومهم.
كربى، فهي اللغة السادسة ىف العامل األن، ما بني عرىب وغري عريب. وذلذه اللغة 
ظرف خاص جيعلها ختتلف عن بقية لغات العامل ادلوجودة اآلن، فقد ارتبطت العربية 
بالقرآن الكرًن منذ أكثر من مخسة عشر قرنا، وقد كتب اهلل ذلا اخللود واحلفظ ما 

                                                             
 ٣(, ص.  ١٨٩١)القاىرة: مكتبة الشروق الدولية, ,جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليبين،١
وىا وصرفها،على رضا٢  ١. ص،بدون تاريخ( ،)بريوت: دارالفكر،ادلرجع ىف اللغة العربية : ضل
 ٤٤(, ص. ١٨٦٩)القاىرة: دار ادلعارف,  ادلوجو الفين ادلدسى اللغة العربية,إبراىيم, عبد العليم  ٣
 ٣ص. (, ١٨٩١, مكتبةالشروقالدولية: اهرهقال) جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليبين،٤
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" )احلجر:دام حيفظ ك ِإنَّا لحُو حلححاِفظُْونح من ىنا،  5.(۹تابو الكرًن "ِإنَّا ضلحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح
 يعرف أن اللغة العربية لغة الدين ولغة االتصال ولغة العامل وادلعرفة.

واللغة العربية من إحدى اللغات الرمسية ىف األمم ادلتحدة وادلنظمات 
 (UNESCO)الدولية التابعة ذلا، مثل منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلوم والثقافة 

وغريمها. فإمنا تستعمل أيضا  ((UNICEF وصندوق األمم ادلتحدة إلغاثةاألطفال
الإلفريقية ورابطة العامل اإلسالمى. ليمية مهمة. مثل منظمة الوحدة فىف منظمات إ

.وكذلك ىف مؤدترات دول عدم اإلضلياز ومؤدترات الدول اإلسالمية وغريمها
من  6

, حيت ولغة رمسية يف األمم ادلتحدة البيان، يعرف الباحث أن اللغة العربية لغة عادلية
 . حيتاج تعليم اللغة العربية ايل التفكري والتأييد واالىتمام والدراسة

تنفيد باجليد, فال ينفصل يف تعليم لكي يستطيع تعليم اللغة العربية أن 
ل الىت تعني صلاح تعليم اللغة العربية, منها سائمن الو  اللغة عن وسائل التعليم.

 الكتاب الدراسى ادلستخدم يف عملية التعليم.
وسائل التعليم اذلامة الذي حيتوى علي ادلادة  ىحدإىو  الدراسى الكتاب

الدراسية, فلذا حيتاج ايل الكتاب الصحيح والشامل من ادلادة التعليمية ويسمي 
دور أساسى يف حتديد موضوعة الدراسة, ومداخل درسىالكتاب البالكتاب الدرسى.

جبانب دوره , تدريسها, وأساليب تقوًن الطالب يف حتصيل ىذه ادلوضوعات
مة من وسائل التعلم الرئيسى كوسيلة للتعليم يف الفصل, ودوره كوسيلة مه

                                                             
 ٤٥٩(، ص. ٢۰۰٤دمشق: دار ابن كثري،-)بريوت القرآن الكرًن،، يوسف علي بديووى٥
)رياض: عمادة شؤون  اجتاىات حديثة ىف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى،على زلمد القامسى،٦

 ٤٥(، ص.١٨١٨ادلكتبات، 
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ولذلك, ينبغي الكتاب الدراسى أن يعد اعدادا صحيحا ويصنف علي ١الذايت.
 .ىداف ادلرجوةألادلبادئ واالسس وادلناىج, حيت يناسب ىذا الكتاب الدراسى با

كما ادلعروف, أن الكتاب الدراسى مصدر من مصادر التعليم اذلامة 
ادلادة الىت سيقدمها ادلعلم أمام الفصل، ويفيد كثري فيو ألن ادلفيدة يف عملية التعليم. 

البد للمعلم أن خيتار كتابا  ذلك, فلالتالميذ.   اهىانإىل ةداإللقاءادلدلعلم اسهل لي
من اختيار الكتب الىت  اصحيحا ومناسبا للهدف وللمعلم وللطالب أيضا, ألن كثري 

لتعليم خاصة يف تعليم اللغة يف كل ا وردفون مبادة سلتلفة فيو, وهلك يفها ادلؤلّ ألّ 
ن يكون الكتاب أجيب العربية, وادلعلم مطلوب الختيار الكتاب الصحيح. و 

للمعايري وادلناىج ادلقررة. حبيث يكون الكتاب الدراسى أداة العملية  االدراسى مناسب
 حباجات التالميذ. االتعليمية الفعالة ومناسب

 مة اللغةئمبال الدراسىوباإلضافة ايل هلك, جيب أن يهتم الكتاب 
أو ال, وىل ادلادة التعلمية  بادلادة التعلمية , ىل اللغة ادلستخدمة مناسبةةادلستخدم

 النصوصوا يقراء أن يستطيعون ال, وىل التالميذ أو مناسبة باستعداد التالميذ
 العربية أو ال.

اإلبتدائية الكتاب الدراسية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربيةبادلدرسة 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulumاإلسالمية ىي الكتاب "

ىذا الكتاب وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا ادلطبع يف سنة  كتب. "2013
. ىذا الكتاب ىو أحد كتاب اللغة العربية ادلناسب بادلنهج الدراسى ادلقرر, ۰ٕٔٗ

درسة اإلبتدائية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية بادل وىذا الكتاب من ادلادة الدراسية
 . ۰ٖٕٔادلنهج الدراسى  يعتمد علىيف إلندونيسيا 

                                                             
لبنانية, ا ادلصرية )القاىرة: الدار والتطبيق, النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة, حسنٚ

 ٔٔٗ(,ص. ٖٜٜٔ
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بالبحث ادلكتيب, حتت  أن يقومبناء على ىذه اخللفية، يريد الباحث 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulumادلوضوع "مادة كتاب "

سالمية للفصل األول )دراسة حتليلية من ناحية بتدائية اال" يف ادلدرسة اإل2013
 ."(اللغة واستعداد التالميذ

 

 مشكالت واسئلة البحثال .ب 
ث من األغراض، فينبغي حال خيرج والينحرف عما يريده الباليكون البحث 

 للباحث أن يأيت بأسئلة البحث التالية:
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikكتاب "ها تيت قدمالادلواد ما .ٔ

Kurikulum 2013يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية للفصل األول؟ " 

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikاللغة ادلستخدمة يف كتاب "ما  .ٕ

Kurikulum 2013 يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية للفصل األول ؟ " 

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikكتاب "  ادلواد ادلوجودة يف ىل .ٖ

Kurikulum 2013"  يف ادلدرسة االبتدائية مناسب باستعداد التالميذ
 ؟االسالمية للفصل األول

 

 وفوائدهأهداف البحث  .ج 
 :، فأىداف البحث ما يليمناسبة بادلسائل السابقة

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik كتاب "ها  تيت قدمال وادادلمعرفة . ٔ

Kurikulum 2013االسالمية للفصل األول "يف ادلدرسة االبتدائية. 

 Bahasa Arab Pendekatan معرفة اللغة ادلستخدمة يف كتاب ".ٕ

Saintifik Kurikulum 2013 يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية للفصل "
 .االول
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 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik كتاب"مناسبة مواد  معرفة . ٖ

Kurikulum 2013" يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية للفصل االول
 استعداد التالميذ.ب

 فهي كما يلي: هو أما فوائد
 للتالميذ. ٔ

 .تعليم اللغة العربية بوجود الكتاب الدراسى اجليدساعد التالميذ ىف يل

 للمدرس. ٕ
حىت ,أن يعرف ادلعلم ادلنهج الدراسي ادلناسب يف تعليم اللغة العربية  ( أ

 عند إعطاء مادة اللغة العربية إىل التالميذ.يسهل للمعلم 

 أن يتمم استخدام الكتاب الدراسى ادلناسب يف تعليم اللغة العربية ( ب

 .أن يعرف زلتويات الكتاب الدراسى ادلستخدمج(  

 للباحث  .ٖ
أ(أن يكون ىذا البحث خربة جديدة وعلما جديدا للقيام بالبحث 

 العلمي عن الكتاب الدراسى.
 مصدرا ومرجعا يف حتليل الكتاب الدراسى.ب(أن يكون 

 
 د. الدراسات السابقة

قد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة ادلتعلقة مبوضوع ىذا البحث   
 منها:

حتت ادلوضوع "دراسة حتليلية عن الكتاب , (۰ٕٖٙٚٔٔٚ: دماينيت )ةلباحث. أ
"Aku Cinta Bahasa Arab ألغوس وحيودي للصف الرابع بادلدرسة "
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يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل  .من ناحية ادلادة " ۰ٖٕٔاإلبتدائية 
 .۰ٕٔٗسوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج, سنة 

 Aku Cinta Bahasaأما نتائج ىذا البحث ىي أن كتاب "  

Arab بادلنهج  مناسب ۰ٖٕٔ"ألغوس وحيودي بادلدرسة اإلبتدائية سنة
بتدائية الدراسى, فيتعليم وتعلم اللغة العربية للصف الرابع يف ادلدرسة اإل

( من ۰۰ٕٛسنة  ٕر الشؤن الدينية اإلندونيسية منرة يبإندونيسيا )يف نظام وز 
ناحية ادلادة. و ادلادة يف ىذا الكتاب مركب ترتيبا وتنظيما, حيت ىذه ادلادة 

 ادلدرسة اإلبتدائية.مناسب للتالميذ يف الفصل الرابع ب
أما ادلساواة بني ىذا البحث والبحث السابق فهي البحث الكتاب 

. وأما الفرق ٖٕٔٓوىو ادلنهج الدراسى  ادلدرسى, وادلنهج الدراسى ادلستخدم
بينهما فهو ىذا البحث حيليل الكتاب الدراسى من ناحية اللغة واستعداد التالميذ 

 ب.والبحث السابق من ناحية ادلادة فحس

حتت ادلوضوع "دراسة حتليلية يف  , (۰ٖٕٛٔٔ۰ٖٛلباحث: زلمد نور خالص ). إ
" سلسلة يف القراءة العربية ادليسرة لطالب اجلامعة ٔكتاب "العربية بسيطة 

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  .أللليث عاشقني ادلاجستري من ناحية ادلادة"
 .۰ٕٕٔواىل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارصلو, سنة 

" ٔأما نتائج ىذا البحث فهي إن مادة الكتاب "العربية بسيطة   
تتكون من القراءة ومسرد ادلفردات والقواعد والتدريبات. ومادة يف الكتاب 

" ادلكتوبة يف حتضري ٔلعربية " مناسب بصورة "تعليم اللغة أ"العربية بسيطة 
 .الدرس دلنهج كلية الًتبية عامة

البحث الكتاب أما ادلساواة بني ىذا البحث والبحث السابق فهي 
. وأما الفرق بينهما فهو ىذا البحث حيليل الكتاب الدراسى من ناحية الدراسى

ادلنهج اللغة واستعداد التالميذ والبحث السابق من ناحية ادلادة فحسب, و 
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والبحث السابق  ٖٕٔٓالدراسى ادلستخدم يف ىذا البحث وىو ادلنهج الدراسى 
 Kurikulumادلنهج ادلستجدم ىو ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية )

Tingkat Satuan Pendidikan). 
حتت ادلوضوع "دراسة حتليلة عن كتاب , (۰ٖٕٔٔ۰ٗ٘ٔ: سيت ىنا )ةالباحث.ٖ

الثامن" دلدرسة "كي أغسنج غريي" ادلتوسطة مدرسي "اللغة العربية للصف 
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل  .مرنغني ددياك من ناحييت ادلادة والطريقة"

 .۰ٕٔٗسوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج, سنة 

أما نتائج ىذا البحث فهي أن زلتويات ادلادة يف كتاب مدرسي   
"كي أغينغ غريي" ادلتوسطة مرنغني "اللغة العربية للصف الثامن" دلدرسة 

ددياكتعتمد علي ادلنهجالدراسي ادلدرسة "كى أغينغ غريي" ادلتوسطة مرنغني 
ددياك. ىو يشتمل علي ستة أبواب, ثالثة أبواب للفصل الدراسي األول وثالثة 
أبواب تليها للفصل الدراسي الثاين. وىو موافق بادلبادئ يف اختيار ادلادة التعليمية 

بدأ ارتباط ادلواد التعليمية بتحقيق معيار الكفاء والكفاءة األساسية ومبدأ وىي م
 (.adequacy)ومبدأ الكفاءة  (consistency)االنسحام 

مدرسى "اللغة العربية للصف الثانية" الطريقة ادلستخدمة يف كتاب   
 دلدرسة "كي أغينغ غريي" ادلتوسطة مرنغني ددياك ىي طريقة اإلنتقائية, وبنظام

الواحدة وىي تقدًن ادلواد يف الكتاب األول تتكون من احلوار والًتاكيب والكتابة 
 واحملفوظات نصلح التالميذ درس اللغة العربية شفيها وحتريرىا.

أما ادلساواة بني ىذا البحث والبحث السابق فهي البحث الكتاب  
من ناحية  ا فهي ىذا البحث حيليل الكتاب الدراسىمأما الفرق بينهو .الدراسىى

ويف ىذا , والبحث السابق من ناحية ادلادة والطريقة اللغة واستعداد التالميذ
والبحث السابق ادلنهج  ٖٕٔٓالبحث ادلنهج ادلستخدم ىو ادلنهج الدراسى 

 Kurikulum Tingkatمستوى الوحدة الدراسية )ادلستخدم ىو ادلنهج على 
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Satuan Pendidikan ,)مادة اللغة العربية يف   وختلف يف بؤرة البحث يعين
"دلدرسة Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013كتاب "

 اإلبتدائية للفصل األول. 
 

 . مناهج البحثه
 .نوع البحث١

لبحث ىو حبث نوعي, ينقسم البحث النوعي ايل قسمني, انوع ىذا 
مكتيب, وىذا البحث حبث نوعي  ٩يعين حبث نوعي ميداين وحبث نوعي مكتيب.

٨ع البيانات من مصادر ادلكتبية وادلطالعة فيها.وادلراد ببحث مكتيب ىو مج
 

 .بؤرة البحث٢
 Bahasa Arabالبؤرة يف ىذا البحث ىي زلتويات كتاب "

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 لتالميذ الفصل األول من ناحية "
تعليم اللغة العربية اللغة واستعداد التالميذ. حيث يتضمن ىذا الكتاب مواد 

 للفصل األول. مناسبة لتالميذ ادلدرسة االبتدائية االسالمية
 مصادر البيانات. ٣

ادلعلومات والبيانات  علىعتمد الباحثيحث حبثا مكتبيا حيث يعترب ىذا الب
ينبغي للباحث أن  ١۰.من ادلكتبة. ولذلك لنيل ادلعلومات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع

الكتب واجملالت وغريىا من ادلصادر ادلكتبية عما يتعلق هبا. ولذلك تتكون  اءقر ي
 مصادر البيانات ذلذا البحث من:

                                                             
8
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian), (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183 
9
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian), …, hlm. 191 
10

Moch Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Malang: Hilal 

Pustaka, 2007), hlm. 65. 
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 ادلصدر األساسي ( أ

الباحث أساسيا لقيام البحث, وىو كتاب "  أخذيالذي  ىو ادلصدر األول
Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013" يف

 .االسالميةللفصل األولبتدائية ادلدرسة اإل

 ادلصدر الثانوي ( ب

الباحث إلكمال ادلصدر األساسي.  وىو ادلصدر الثاين الذي يستخدم
بادلوضوع من  وبناء على هلك, كان ادلصدر الثانوي ىو كل شلا يتعلق

الباحث إلكمال ادلصدر األساسي, والشك أن  والكتاب الذي يستخدم
ادلعلومات والنظريات على سبيل نيل الباحث ل وستخدمذي يالكتاب ال

ادلثال الكتاب أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية الذي 
 ألفو ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل.

 طريقة جمع البيانات. ٤
 ة حبثطريق جلمع البيانات فهيالباحث  االطريقة الذي يستخدمه

وطريقة ادلكتبة ١١ادلعلومات من مصادر ادلكتبية.ع طريقة ادلكتبة ىي مجادلكتبة.
, تقوم ىذه الطريقة البياناتادلكتبةع ة من األنشطة ادلتعلقة بطريقة مجىي رلموع

بقراءة وتسجيلها وجتهيز مواد البحث. ىذه الطريقة دتيل ايل استخدام دراسة 
بيانات البحث الصحيح. وتأكيد البحث ادلكتبة  على مصادر ادلكتبة للحصول

ع ادلكتبة دون اشًتاك البحث ديد األنشطة ادلتعلقة بادلواد مجعلي التح
 وهبذا الطريقة اكتسبت البيانات عن الكتب ادلناسبة بالبحث.١٢ادليداين.

 

                                                             
11

MestikaZet, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2004), hlm. 1 
12

MestikaZet, Metode Penelitian Kepustakaan, …,hlm. 2-3 
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 . طريقة تحليل البيانات٥
حتليل ستعملها الباحث ىي طريقة البيانات اليت اأما طريقة حتليل 

ادلضمون. طريقة حتليل ادلضمون ىي رلموعة اخلطوات ادلنهجية اليت تسعى إىل 
حتليل ادلضمون تتم من غري دراسات ١٣اكتشاف ادلعاىن الكامنة يف احملتوى.

اتصال مباشر حيث تكتفي الباحث باختيار عدد من الوثائق ادلرتبطة 
الت وبرامج مبوضوعبحثو مثل السجالت والقوانني واألنظمة والصحف واجمل

ها من ادلواد اليت حتتوى على ادلعلومات اليت يبحث في التلفزيون والكتاب وغريىا
ي للمحتوى الظاىر الكمّ ادلنظمي وهلك بالوصف ادلوضوعي الباحث,

ىا الباحث الباحث لتحليل البيانات اليت وجدستخدمها يو ١٤لوسيلةاإلتصال.
 Bahasa Arab Pendekatan دلعرفة زلتويات مواضيع الكتاب ادلدرسى "

Saintifik Kurikulum 2013 يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية من ناحية اللغة "
ومعرفة اللغة ادلستخدمة من هلك الكتاب, ومعرفة مناسب واستعداد التالميذ. 

 ادلواد باستعداد التالميذ, مث دلعرفة مزايا ىذا الكتاب ونقائصو.
 

 .نظام البحث  و
حيتوى علي مقدمة حيث تبحث فيها خلفية البحث : ل.الباب األو ٔ

واىداف البحث ومنافعو  البحث لةئسادلشكالت واو 
 والدراسات السابقة ومناىج البحث ونظام البحث.

                                                             
13

NoengMuhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Rake Sarasin, 1990), hlm. 76 
)بريوت:  ادلناىج العلمية يف كتابة الوسائب اجلامعية,حسان حالف وزلمد شعر الدين, ١٤

 ٖٔٔ(, ص. ٜٜٗٔدار بريوت احملروية,



11 

وفيها الكتاب  ادلواد التعليمية وأسس اختيارىاحيتوى علي: الثان.الباب ٕ
 .ادلدرسى وادلواد التعليمية

 Bahasa Arab Pendekatan" كتابعرض  حيتوى علي: .الباب الثالثٖ

Saintifik Kurikulum 2013",  :وتبحث فيو الباحث
 ومنوهج مواد الكتاب. صورة عامة الكتاب

 Bahasa Arab Pendekatanحيتوى عليتحليل كتاب ": . الباب الرابعٗ

Saintifik Kurikulum 2013"  دلدرسة اإلبتدائية
 التالميذ.اإلسالمية من ناحية اللغة واستعداد 

 حيتوى علي النتائج واالقًتاحات واالختمام.:  . الباب اخلمس٥
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 الباب الثاني
 المواد التعليمية وأسس اختيارها

 
 كتاب المدرسيال . أ

 تعريف الكتاب الدراسى .ٔ
ِكَتابًَة و    –َيْكُتُب  –من ادلعروف, أّن كلمة كتاب من لفظ َكَتَب 

ِكَتاباَ, الكتاب صبعو كتب معناه ما يكتب فيو, مسي بذلك جلمعو أبوابو و 
األساسى للطالب وما يصحبو  ىو الكتابالكتاب الدراسي  ٔفصولو ومسائلو.

من مواد تعليمية مساعدة, واليت تؤلف من قبل ادلتخصصُت يف الًتبية واللغة, 
وتقدم للدارسُت لتحقيق أىداف معينة يف مقرر معُت, يف مرحلة معينة بل يف 

 ٕ.صف دراسي معُت ويف زمن زلدد
الكتاب الدراسي ىو الكتاب ادلعياري جيب علي ادلدرسة استخدامها 

لذي حيتوي علي مواد الدراس لًتقية اإلديان والتقوي, واألخالق و السلوك, ا
والشخصية, وسيطرة العلوم والتكنولوجيا, والكفاءات والقدرات, والطاقات 

 ٖاجلسمية والصحية ادلصنف ادلبٌت على أساس الًتبية القومية.
على زلمد القامسي يف كتاب اذباىات حديثة يف تعليم اللغة العربية 

لناطقُت باللغات األخرى يقول ينبغي أن خيتلف الكتاب ادلدرسى لتعليم ل

                                                             
 ٔٚٙ .(, صٕٜٛٔادلشرق, , )بَتوت: دار قاموس ادلنجد يف اللغة واألعالملوس ملوف, 1

أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت ناصر عبد اهلل الغايل و عبد احلميد عبد اهلل, 2
 ٜ, )القاىرة: دار الغايل, دون السنة (, ص. بالعربية

 عن الكتاب ادراسي ٕ٘ٓٓسنة  ٔٔقانون وزارة الًتبية القومية للجمهرية إندونيسيا رقم 3
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العربية لغَت الناطقُت هبا عن الكتاب ادلدرسى لتعليم العربية ألبنائها من حديث 
الغرض والبناء والوسيلة. وعند القامسي ىناك الفرق اجلوىرى بُت الكتاب 

 ىم.ادلدرسى ادلخصص للعرب والكتاب ادلدرسى ادلخصص لغَت 
 الكتاب ادلدرسى ادلخصص للعرب:

يستعملو تالميذ ينتمون إىل احلضارة ذاهتا ويتكلمون اللغة العربية اليت  أ(
 يتعلموهنا.

ينبعي أن يقوم علي نتائج التحليل التقابلى للغة العربية الفصحى وذلجة  ب(
 التالميذ ودراسة بيئتهم.

 وأما الكتاب ادلدرسى لغَت الناطقُت هبا:
 يستعملو تالميذ ال ينتمون إىل احلضارة نفسها وال يعرفون اللغة العربية. أ(

 ٗينبغي أن ينبٌت على أساس التحليل التقابلى للغة العربية ولغة التالميذ. ب(
 . خصائص الكتاب المدرسى الجيد2

 األىداف السلوكية أ(
ينبغي أن توضع للكتاب أىداف تعليمية زلددة تصف بدقة 
السلوك النهائى للتعلم. أى الفعالية ادلنظورة الىت يؤديها الطالب بتأثَت 
ادلادة التعليمية عليو. وبعبارة أخرى ينبغي ربديد ادلستوى الذي جيب أن 
يبلغة ادلتعلم بعد االنتهاء من دراسة الكتاب ادلدرسى, وما يستطيع فهمو 
من اللغة العربية, ومقدار ادلفردات ونواع الًتاكيب الىت يستطيع فعال أن 
يستعملها.وجيب أن يقوم ادلؤلف بصياغة ىذه األىداف بطريقة تنقل 
مرامية إىل القارئ بوضوح. إذن جيب وضع األىداف التعليمية بعبارات 

                                                             
)الرياض:  ،اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرى, علي زلمد القامسيٗ

 ۹۹(, ص. ۹ٚ۹ٔجامعة الرياض, -عمادة شؤون ادلكتبان
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واضحة ربدد السلوك ادلطلوب من التلميذ بعد انتهائو من تعلم مادة 
 ٘كتاب.ال

 مة الكتاب للمتعلمُتئمال ب(
ديكن أن يهدف الكتاب إىل تعليم اللغة العربية جملموعة معينة 
من ادلتعلمُت الناطقُت بلغة ما والقاطنُت دبنطقة جغرافية وحضارية زلددة, 
حبيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية واحلياتية يف احلسبان ويبٌت ادلؤلف 

 ٙالتحليل التقابلى والتحليل الًتبوى.مادتو على نوعُت من أنواع 
 ( التحليل اللغوى التقابلىٔ

قبل الشروع بتأليف الكتاب ادلدرسى ينبغي القيام بدراسة 
وصفية منهجية  اللغة ادلتعلمُت تتناول صبيع ادلستويات اللغوية 
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية للوقوف على خصائص ىذه 
اللغة ومالزلها مث مقارنتها خبصائص اللغة العربية ومالزلها دلعرفة 

ان وماتفًتقان فيو لتلمس مواطن السهولة ماتتفق فيو ىاتان اللغت
والصعوبة الىت سيواجهها ادلتعلم عند دراسة اللغة العربية فيعمل 
ادلؤلف مثال على زيادة التمارين الىت تعاًف تلك األصوات أو 
الًتاكيب أو التعابَت االصطالحية الىت تنفرد هبا اللغة العربية ومل يعتد 

 ادلتعلم عليها ىف لغتو.  
 تحليل احلضارى التقابلى( الٕ

ينبغي أن يقوم مؤلف الكتاب ادلدرسى بدراسة وافية 
احلضارة ادلتعلمُت وخصائصها ادلميزة حبيث تتناول ىذه الدراسة 

                                                             
 ۰ٚٔص. ..., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٘
 ۰ٛٔص. ...,  باللغات األخرى, اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُتعلي زلمد القامسي, ٙ
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حضارة ادلتعلمُت جبانبها األخالقى وادلادى. اجلانب األخالقى 
للحضارة ادلعتقدات الدينية والفكرية, والتقاليد والعادات والنظم 

ة واالجتماعية والقيم األخالقية. أما اجلانب ادلادى للحضارة السياسي
فيشتمل على األزياء وادلالبس والطعام وادلأكوالت والسكن والبناء 

 ٚوطريقة ادلعيشة من زراعية أو صناعية أو ذبارية أو غَت ذلك.
 ( التحليل الًتبوىٖ

جيب أن يالئم الكتاب ادلدرسى ادلتعلمُت من حيث: 
لية, وادلستوى اللغوى والتعليمى, واولوع, والوقت الذى العمر, والقاب

 يستطيعون تكريسو لدراسة العربية.
 عمر ادلتعلم ( أ)

غة العربية لألطفال الذين ينبغي أن خيتلف تعليم الل
مسة ن اخلامسة عنو لليافعُت الذين ىم يف سن اخلاسىم يف 

عشرة, فهناك فروق بُت ىذين النوعُت من ادلتعلمُت علي 
ادلستويات اجلسمية والعقلية ومن حيث ادليول والرغبات, و 

يؤثر علي الكتاب  طريقة التعليم ادلناسبة. إن عمر ادلتعلم
 ٛالعرض.من حيث احملتويو 

 قابلية ادلتعلم اللغوية ( ب)
يتباين ادلتعلمون من حيث القابلية اللغوية أي من 

م لغة ثانية يتطلب تعل. و حيث قدراهتم علي تعليم اللغة
 عددا من القابليات أمهها:

                                                             
 ۰ٛٔص. ..., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٚ
 ٜٓٔص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, 8
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 دييل ادلشتغلون يف علم النفسي إىلالذاكرة:  (ٔ)
واع ثالثة من الذاكرة ىي بصرية التحدث عن أن

الذاكرة  حركية. فالقراءة مثال ربتاج إىلو مسعية و 
والفهم واالستماع حيتجان إىل الذاكرة البصرية, 

السمعية, أما الكتابة فتحتاج إىل الذاكرة احلركية 
األفراد من حيث قوة ىذه األنواع فيهم,  و خيتلف

فهناك من يفضل التعليم بطريقة العُت, وىناك من 
جيد من السهل عليو التعليم بواسطة األذن 
وىكذا. ويستطيع الكتاب ادلدرسي أن يفضل 
بعض ادلتعلمُت على بعض وذلك باختيار الطريقة 

 ٜاليت ينتهجها.
جها تعلم قابلية احملاكاة: ومن العمليات اليت حيت (ٕ)

اللغة الغربية قابلية التمييز بُت األصوات األجنبية 
و تقليدىا بدقة وتتصل هبذه القابلية القدرة على 
سبييز التنغيمات ادلختلفة للعبارات ادلنطوقة 

 ٓٔوزلاكاهتا.
الذكاء: أما مستوي ذكاء ادلتعلمُت فلو عالقة  (ٖ)

مؤلف الكتاب وثيقة بتعلم اللغة األجنبية وعلى 
ادلدرسي أن يضع يف احلسبان مستوي ذكاء 
ادلتعلمُت الذين يؤلف ذلم الكتاب. فادلادة 

                                                             
 ٓٔٔص....,  اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرى, علي زلمد القامسي,9

 ٓٔٔص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, 10
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التعليمية وموضوعاهتا حيب أن تناسب مع قدرات 
 ٔٔادلتعلمُت الذىنية.

من  انواعالشخصية: معروف أن ىناك أ (ٗ)
الشخصية أكثر استعدادا لتعلم اللغة األجنبية من 

متفتحة زلبة بشخصية  متعغَتىا. فالفرد الذي يت
للحديث مع األخرين يكون أكثر استخدامها 
للغة من غَته وبذلك يتمرن على استخدام 

 ٕٔاللغة.
اخللفيية: تعمل خلفية الطالب االجتماعية  (٘)

واللغوية على تيسَت تعلم اللغة األجنبية لو. 
مزدوج اللغة أو فالطالب الذي ينتمي إىل رلتمع 

تعلم لغة  متعدد اللغات من اليسَت عليو
 ٖٔجديدة.

 )ج( ادلستوى اللغوي والتعليمي
ينبغي أن يكون الكتاب ادلدرسي لتعليم اللغة العربية 

مستوى الذي بلغو الطالب يف لغَت الناطقُت هبا مالئما لل
تعليم اللغة العربية. ومستوى الطالب احلاقيقي يف اللغة 
العربية ال حيدده الصف الذي ينتمي إليو أو الدرجة اليت 

هى الطالب برنارلا حاز عليها يف آخر امتحان لو. فقد ينت
                                                             

 ٓٔٔ ص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٔٔ
 ٓٔٔ ص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٕٔ
 ٓٔٔ ص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٖٔ
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يدرس الكتاب ادلقرر وجيتاز االمتحان النهائى ا معينا و لغوي
اللغوية جيدا وال يستطيع بنجاح ولكنو مل يستوعب ادلادة 

 ٗٔليس مستعدا فعال لبدء ادلرحلة اليت تليها.استخدامها, و 
 )د( ادلتعلم ورغباتة

التالميذ ورغباهتم يف الكتاب إن االىتمام بولوع 
ادلدرسي ىو غابة ووسيلة يف آن واحد. فهو غاية ألننا نعٌت 
بتطوير قدرات التالميذ وقابلياهتم. وىو وسيلة ألننا حنصل 
عن طريقة على انتباه التالميذ واىتمامهم. وال ديكن ذلم أن 

جهوا  يو مليتعلموا ادلادة اللغوية يف الكتاب ادلدرسي ما
 إليها ويبدوا اىتماما هبا.انتباىهم 

 س الًتبوي أن االنتباه الذيوقد وجد علماء النف
 ىو شرط من شروط التعلم يتصل اتصاال وثيقا بالقدر الذي
تلي بو ادلادة التعليمية رغبات التالميذ وحاجاهتم و زبدم 
ولوعهم وىواياهتم. يقول ىيوز "إن ادلعلم ال يعلم إال حينما 

تعلم األطفال ينبغي أن حيسنوا يتعلم األطفال, ولكي ي
األنتباه. ومن مث ليس ادلعلم الناجح من يلم بأطراف مادتو 

, وجيذب انتباىهم إليها. فحسب بل من حيسن عرضها
وحُت ينتبو األطفال يتخذون موقفا ذىنيا يدل على يقظة, 

 ٘ٔفهم يسمعون ويراقبون, ويفكرون, ويسائلون.
 العربية)ه( الوقت ادلخصص لدارسة اللغة 

                                                             
 ٓٔٔ ص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٗٔ
 ٖٔٔ-ٔٔٔ ص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, ٘ٔ
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جيب أن يضع مؤلف الكتاب ادلدرسي لتدريس  
العربية لغَت الناطقُت هبا الوقت ادلخصص لدراسة الكتاب يف 

 احلسبان. وىذا يعٍت ما يأيت:
الفًتة الكلية ادلخصصة لتدريس الكتاب أو الربنامج  (ٔ)

أشهر(  ٜفهناك برامج تستغرق سنة دراسية كاملة )
أشهر(  ٗوأخرى تستغرق فصال دراسيا واحدا )

 وثالثة ال تتعدى شبانية أسابيع.
احلصص األسبوعية ادلخصصة لتدريس الكتاب, عدد  (ٕ)

ساعات يف  ٙفهل يدرس الطالب اللغة العربية 
 األسبوع أو ساعتُت فقط.

الوقت الذي يستطيع الطالب زبصيصو للتمرن على  (ٖ)
اللغة العربية أو حل سبارين الكتاب ادلدرسى 

 ٙٔادلدرسة.والواجبات البيتية خارج 
 ب.المواد التعليمية

 تعريف المواد التعليمية .1
ادلواد التعليمية أم ادلواد الدراسية إحدى العوامل لعملية التعليم وذلا 
دور ىام لعملية التعليم وهبا يعتمد التالميذ على شرح ادلعّلم قط ولكن 

ها الكتاب يستطيعون أن يتعلموا منفردين. وأن مصادر ادلواد التعليمية متنوعة من
 ٚٔادلدرسى, والشريط, واألفالم.

                                                             
 ٖٔٔص...., , اذباىات حديث يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىعلي زلمد القامسي, 16
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 رأي اخلرباء عن تعريف ادلواد التعليمية, منها:
( قال إن ادلواد التعليمية ىي ادلواد التعليمية Panen) فانُت عرفها

ادلًتتبة ترتيبا ويستخدمها ادلعلم والتالميذ يف عملية التعليم. ورأي أخر, قالت 
التعليمية فريد ومعُّت. فريد ىو يستخدمها ادلعلم إن ادلواد  (Sadjati) ساجايت

عليم. وأما معُّت ىو زلتوى من ادلواد التعليمية ادلًتتبة ترتيبا توالتالميذ يف عملية ال
لتحقيق اىداف ادلعلم والتالميذ ونظام اإليصال مناسب لطبيعة اخلصة 

علومات قال إن ادلواد التعليمية ىى صبع ادل (Keempوالتالميذ.وعرفهاكيم )
(knowledge( ومهارة )skill( وموقف )attitude.)ٔٛ 

 المبادئ العامة في اختيار المواد التعليمية .2
تيار مادة الدرس عض مبادئ عامة جيب مراعاهتا يف اخىناك ب

 وترتيبها منها: 
, ويتطلب ذلك حرصا ووعيا من ادلعلم يف اختيار ادلادة ادلعروضة, أ(صحة ادلادة

 التالميذ إال ما ىو صحيح من ناحية الفكرة واألسلوب.فال يعرض على 
من حيث مستواىا, فال تكون فوق مستواىم  ب(ومناسبتها لعقول التالميذ

وال دون مستواىم فيستهًتون هبا, وديكن مراعاة ىذا ادلبدأ فيملون منها, 
يف اختيار موضوعات التعبَت الشفوى والتحريرى وقطع االمالء والقراءة, 

 ات والنصوص األدبية.واحملفوظ
, ج(أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة التالميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها

فهنك موضوعات تعبَت  وامالء وقراءة تلقى قبوال من نفوس التالميذ 
يهتم هبا البنات أكثر من البنُت, وىناك موصوعات تصلح وأخرى 
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ٕٔ 

لزراعية, وثالث لطالب ادلدارس التجارية وأخرى لطالب ادلدارس ا
 لطالب ادلدارس الصناعية.

فال تكون طويلة حبيث ال يستطيع  د( أن تكون ادلادة مناسب لوقت اخلصة
يف احلصة, وال قصَتة حبيث ينتهى منها يف وقت ادلعلم أن ينتهى منها 

 فرصة للبعث, وضياع الوقت.قصَت  شلا يتيح للتالميذ 
حبيث يبٍت كل جزء على سابقو, ويرتبط ( جيب أن ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا ه

 .بالحقو من غَت تكلف
وليس من  ( أن تقسم مادة ادلقرر إىل وحدات توزع على أشهر السنة,و

الضرورى أن يتمشى ادلعلم يف توزيع ادلقرر مع التسلسل ادلوجودة يف  
كتاب الوزارة. بل من ادلستحسن  أن يسَت التسلسل حسب قوانُت 

بالسهل مث التدرج إىل الصعب, واستغالل ادلناسبات  التعليم, ومنها البدء
 .القطع اخلاصة هبا دينية كانت أم قومية أم اجتماعيةلتدريس بعض 

أوربط موضوع الدرس بغَته من  القدمي اجلديد دبادة الدرس دة الدرسماربط  ز(
موضوعات ادلادة, أوربطو هبا يتصل بو من ادلواد األخرى, أوربطو بادلواقف 

 ٜٔ.احليوية الىت تستدعيو
زلمود يونس وقاسم بكري يف الًتبية والتعليم, وأما ترتيب ادلادة عند  
 ىي مايلي:

 ادلادة مالئمة للزمان.جيب أن تكون  ( أ
 تكون ادلادة موثوقة بصحتها.جيب أن  ( ب

جيب ان تكون ادلادة مالئمة دبدارك التالميذ وسّنهم ما ىي سهولة ج( جيب أن 
 تذىب بفائدة تعويد العقل التفكَت.

                                                             
 ٕٕ-ٕٔ(, ص. ٜٜٚٔ, )قاىرة: دار ادلعارف, طرق التعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادر أضبد, ٜٔ



ٕٕ 

د( ينبغي أن تكون ادلادة سلتارة يقصد أن تفيد التالميذ ال لتطّهر مقدار معارف 
 ادلدرس.

ن مادة الدرس مرتبا ترتيبا عقليا ومقسمة إىل أقسام مع وجوب ه( جيب أن تكو 
 ٕٓإسبام جزء واتقانو قبل البدء يف اجلزء الذي يليو.

 . عناصر المواد التعليمية3
يقول القامسي: إن مصطلحة الكتاب ادلدرسى خيتلف عن ادلعٌت 
 الشائع ادلألوف ذلذا ادلصطلح, فأرى أن يتألف الكتاب ادلدرسى ال من مادتو
األساسية فحسب, بل كذلك من ادلواد ادلساعدة كادلعجم, وكتاب التمارين 
التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكتاب ادلطالعة ادلتدرجة وكتاب االختبارات 

 ٕٔومرشد ادلعلم.
 تنقسم عناصر ادلواد التعليمية علي قسمُت:

 ادلادة األساسية ( أ
حيتوي على األخبار ادلادة األساسية ىي العنصور األساسي الذي 

أم ادلوضوع اليت يستخدمها ادلعلم, وتشكل ادلادة األساسية على الكتاب 
 ٕٕادلدرسي غالبا.

قال علي زلمد القامسي إن ادلادة األساسية للكتاب ادلدرسى تتكون 
 شلا يأيت:

                                                             
, )بفادنج: اجلامعة وكلية ادلعلمُت اإلسالمية سابقا, الًتبية والتعليم, اجلزء األولزلمود يونس وقاسم بكري, 20

  ٙ(, ص. ٜ٘ٚٔ
 ٜص.  ...,أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية, ناصرعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, ٕٔ
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( نصوص الدروس, سواء أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو ٔ
 شعرا.

اللغوية, سواء أصيغت باللغة العربية أم بلغة التالميذ, ( قواعد الًتاكيب ٕ
 وتوضع بعد النص األصلي, يف بداية كل سبرين أو بنهاية الكتاب.

 ( سبارين, يؤديها التالميذ بإشراف ادلدرس وتقودية.ٖ
(كشاف دبوضوعات الكتاب واألصوات وادلفردات والًتاكيب اللغوية ٗ

 اليت حيتوي عليها.
سواء أكان ذلك بالعربية أم بلغة التالميذ وسواء  (مسرد بادلفردات٘

 ٖٕأوضعت مواده يف ىواش أم ال.
 ب(ادلادة ادلساعدة

أما ادلادة ادلساعدة ىي كل ما يساعد للحصول على ادلادة 
األساسية يف عملية التعليم, سواء كانت ادلادة مكتوبة أم غَت ادلكتوبة, 

 ومثلها كما تلي:
 (كتاب الطالب األساسئ

الكتا األساسى الذي يوزع على الدارسُت, بغرض ىو 
استيعاب مادتو العلمية وأداء اإلختبار النهائى فيو, حبيث نتوقع 
منو أن حيقق أىدافو اللغوية والًتبية والنفسية والثقافية يف ادلدة 

 الزمنية ادلقررة لو.
وتشتمل ىذا الكتاب على عدد من الدرس أو الوحدات, 

عرى أو حوارى, واستند مؤلفة على صيغ يف قالب نثرى أو ش
 أسس لغوية وتربوية ونفسية وثقافية.

                                                             
 ۰ٕٔ-۰ٔٔ, ..., ص. األخرى باللغات للناطقُت العربية فيتعليم حديثة اذباىاتالقامسي,  زلمد عليٖٕ



ٕٗ 

 مرشد ادلعلم (ٕ
ىو الكتاب الذي يزود ادلعلم ويرشده ويعينو على استخدام 

 كتاب الطالب بطريقة سليمة ومفيدة حيث يبُت لو اآليت:
الطريقة اليت ألف عليها الكتاب, وادلبادئ اليت استند  ( أ)

 التأليف اليها.
 ادلستوى التعليمي ادلوضوع لو الكتاب. ( ب)

)ج(  ادلهارات والقدرات وادليول واالذباىات اليت يسعي إىل 
 غرضها وتنميتها لدى الدارسُت.

 )د(  طريقة التدريس ادلناسبة.
 )ه( كيفية استخدام ادلفردات والًتاكيب على الوجو ادلطلوب.

التوضيح )و( تقدمي مناذج كاملة من دروس كتاب الطالب بالشرح و 
 مع أمثلة إضافية.

 )ز( تقدمي مناذج من التدريبات اإلضافية.
 ( تزويدة بأساليب التقومي.)ح
( تزويدة بادلرجع اليت ديكن أن يعود إليها ادلعلم بنفسو أو يرشد )ط

 التالميذ بالرجوع إليها.
 ( كراسة التدريبات.ٖ

ىي عبارة عن رلموعة من التدريبات اللغوية واذلادفة, 
وادلرتبطة دبادة الكتاب األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات 
اليت يتوقع أن يسأل فيها الطالب, وىي حيتوي على أسئلة متنوعة 

 اذلدف يطلب من الطالب حلها ومراجعتها مع ادلعلم يف الفصل.



ٕ٘ 

هتدف ىذه الكراسة اىل إعطاء مزيد من الفرص لتدريب 
اللغوية, وتعزيز مفرداهتم  الطالب على ربسُت وتنمية مهاراهتم

 وتراكيبهم اللغوية اليت مت تعليمها يف الدروس السابقة. 
 وينبغي أن ىذه الكراسة بتعليمات حبيث تشتمل على:

 بيان اذلدف منها. )أ(
 كيفية استخدامها.  )ب(
 ٕٗبيان العالقة بينها وبُت الكتاب ادلدرسى. )ج(

 ( كتاب القراءة اإلضاىفٗ
على نص أو رلموعة من النصوص ىو الكتاب يشتمل 

ادلتدرجة يف صعوبتها, سواء من حيث ادلفردات أو الًتكيب أو 
احملتوى العلمى والثقايف ويستهدف ىذا النوع من الكتب تدريب 
ادلتخرجُت يف برامج تعليم العربية على اإلستمرار يف تنمية مهارهتم 

ية. كما اللغوية وزيادة معلوماهتم عن الثقافة العربية واالسالم
يهدف ىذا الكتاب إىل تثبيت ادلفردات والًتاكيب اليت تعلمها 

 الدارسون.
 ( الوسيلة السمعية والبصرية٘

ىي الوسائل ادلعينة على فهم مادة الكتاب األساسى, من 
 ٕ٘.أشرطة تسجيلية وأفالم, ومناذج توضيحية وشرئح, وصورو ورسوم

 ( ادلعجم.ٙ

                                                             
 ٔٔ-۰ٔص. ..., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُتناصرعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, ٕٗ
 ٖٔ-ٕٔ ص...., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُتناصرعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, 25
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مفردات اللغة  فهو كتاب يضم كل أكرب عدد شلكن من 
مقرونة بشرحها وتفسَت معانيها, على أن تكون ادلواد مرتبة ترتيبا 

 ٕٙ.خاصا, إما على حروف اذلجاء وإما على ادلوضوعات
 وينبغي أن يزود ىذا الكتاب يف مقدمتو باآليت:

 طريقة الكشف عن الكلمة. )أ(
 مدى عالقتو بالكتاب األساسى. )ب(
 ٕٚتبويب كلماتو. األسس اليت اتبعها ادلؤلف يف)ج(

 إلعداد المواد التعليميةاألسس  .4
هتتم الًتبية احلديثة بالكتاب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق 

 والنظريات الًتبوية احلديثة, أما أسس إعداد التعليمية فهي ما تلي: 
 األسس الثقافية واالجتماعية ( أ

وعبد احلميد عن اجلانب الثقاىف  كما قال ناصر عبد اهلل الغايل 
كأساس من أسس إعداد ادلواد التعليمية لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا 
سوف نتناول النقاط منها مفهوم الثقافة بوجو عام ومفهوم الثقافة 
اإلسالمية بوجو خاص, خصائص الثقافة, عالقة الثقافة, األمور الىت 

لثقافة يف كتب تعليم العربية لغَت احملتوى اينبغي مراعاهتا عند إعداد 
 ٕٛالناطقُت هبا.

الثقافة ىي أفكار ومثل ومعتقدات ومفاىيم واذباىات وعادت 
وبعبارة أخرى الثقافة ىي  وتقاليد الىت تسود يف رلتمع من اجملتمعات. 

                                                             
 ٕٛٗ(, ص. ۰۰ٕٛ)قاىرة: دار االفاق العربية, ادلدخل إىل تعليم العربية, , رجب عبد اجلواد ابراىيمٕٙ
 ٘ٔص....,  التعليمية لغَت الناطقُت,اسس اعداد الكتاب عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل,  ناصر27
 ٜٔص...., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُتعبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل,  ناصر28
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كل ما صنعو اإلنسان بعقلو ويده. ويعرفها فرنسيس عبد النور قائال: 
ار وادلؤسسات والنظم االجتماعية "ونقصد بثقافة شعب كل األفك

والعادات والتقاليد الىت خلقها اإلنسان لنفسو, وبدون الثقافة يصبح 
 اإلنسان كائناً بيولوجياً فقط يسلك كما تسلك احليوانات".

والثقافة هبذا ادلعٌت ال توجد يف رلتمع دون آخر, فكل رلتمع لو 
الثقافة زبتلف باختالف أىدافو واذباىاتو وعاداتو وتقاليده, ومن مث فإن 

 ٜٕاجملتمعات.
إعطاء تصّور اإلجتماعية والتقافية يف الكتا ادلدرسى ىو أمر ظرورّي 
ألن غهم ىذه النحية سيساعد التالميذ ليفهموا استعمل العبارة والكالم 
والكلمة أو األمساء الذي يتعلق دبجتمع الثقافة صاحب ىذه اللغة. لكن 

بد دبجتمع الثقافة العريب. ألن يف احلقيقتو  ال يعٌت أن تقدمي ادلادة ال 
كتاب اللغة العربية الصحيحة للتالميذ اإلندونيسيا ىو الكتاب الذي 

 ٖٓطريقة تقدديها مساوى بصفة التالميذ اإلندونيسيا.
 ب(األسس السيكولوجية )النفسية(

من العموم أن ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف عملية التعليم, 
تركز عليو, وأنو أوال وأخَتا ىو اذلدف من عملية فهو احملور الذى 

التعليم, فما قامت ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداف معينة لدى 
ادلتعلم, ومن مث فإن معرفة خصائص ادلتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا 

 ضروريا عند إعداد زلتوى ادلناىج الدراسية.

                                                             
 ٕٓص...., , اسس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, ناصر29

30
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 107 



ٕٛ 

لنفسية والعقلية, ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها ا
بل إن األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل 
ادلرحلة العمرية الواحدة, ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية ادلتصلة بنمو 

 ٖٔادلتعلُت والذى ينبغي مراعاتو عند إعداد واختيار ادلواد التعليمية.
صميم الكتاب ادلدرسى, الشروط النفسية الىت جيب مراحاهتا عند ت

 وىي كما تلي:
 أن يكون الكتاب مناسبا دلستوى الدارسُت فكريا. (ٔ
 أن يراعى مبدأ الفروق الفردية. (ٕ
أن يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنمية دبا يساعده  (ٖ

 على اكتساب اللغة األجنبية )العربية(.
 . أن تبٌت ادلادة التعليمية وفق استعدادات الدارسُت وقدراهتم (ٗ
 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوذلم. (٘
أن يراعى عند التأليف ادلرحلة العمرية الىت يؤلف ذلا, فالصغَت  (ٙ

 غَت الكبَت يف اكتسابو للغة األجنبية.
أن يراعى التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األساسى  (ٚ

 ومصاحباتو.
 أن يعُت الكتاب على تكوين االذباىات والقيم ادلرغوب فيها (ٛ

 ٕٖلدى الدارسُت.

                                                             
ص. ..., , أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, ٖٔ

ٕٚ-ٕٛ 
 .ص..., , الناطقُت بالعربيةأسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, 32

ٖٗ-ٖ٘ 



ٕٜ 

 ج( األسس اللغوية والًتبوية
ويقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات 
وتراكيب اليت تقدم يف كتاب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا واألسلوب 
ادلناسب يف عرضها للدارسُت, ومدى سهولة أو صعوبة تلك ادلادة 

 ٖٖللدارسُت.
اللغوي يف إعداد ادلواد التعليمية لغَت الناطقُت ادلقصد عن األساس 

هبا اليت تقدمها لتالميذ ىي تتكون من عناصر اللغة ومهارات اللغة, 
 حيث كوهنا واجبة يف مادة التعليم.

إتفق الغايل وطعيمة أن اللغة اليت ينبغي أن تقوم عليها ادلادة ىي 
اث ألفاظها اللغة العربية الفصيحة ادلعاصرة. ونأخذ من فصحى الًت 

 ٖٗالسهلة البسيطة وادلألوفة الشائعة ادلتواترة االستخدام يف احلياة احلديثة.
واللغة الفصيحة ادلعاصرة ىي اللغة ذات ادلعٌت الواضح واأللفاظ ادلألوفة 
مع مراعاهتا قواعد اللغة وىي غالبا ما يكتب هبا ىف الصحف واجملالت 

 ٖ٘وغَت ذلك من وسائل اإلعالم.
 المادة ختيار. معايير ا5

أ( معيار الصدق: يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا 
 علميا, فضال عن سبشيو مع األىداف ادلوضوعية.

                                                             
ص. ..., , أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, ٖٖ

ٖ٘ 
, الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمد ناصر الناقة ورشدي اضبد طعيمة, ٖٗ

 ٕٙ(, ص. ٖٜٛٔادلكرمة, )جامعة أم قرى: مكة 
ص. ..., , أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربيةناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل, ٖ٘

ٖٚ 
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يف حياة الطالب,  ب( معيار األمهية: يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة
 مع تغطية اجلوانب ادلختلفة من ميادين ادلعرفة والقيم وادلهارات. 

ج( معيار ادليول واالىتمامات: يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات الطالب 
ىذه االىتمامات وادليول, فيعطيها األولوية دون عندما خُيتار على أساس 

 التضحية بالطبع دبا يعترب مهما ذلم.
قابال للتعلم عندما يراعي قدرات ار القابلية للتعلم: يكون احملتوى د( معي

الطالب, متمشيا مع الفروق الفردية بينهم, مراعياادلبادئ التدرج يف 
 عرض ادلادة التعليمية.

ه( معيار العادلية: يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم ال 
قدر ما يعكس احملتوى الصيغة تعًتف باحلدود اجلغرافية بُت البشر, وب

 احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب بالعامل ادلعاصر من حولو. 
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 الباب الثالث
" Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013كتاب "  عرض

 ول سالمية للفصل األبتدائية اإلفي المدرسة اإل
 الكتابعن صورة عامة  . أ

 موضوع الكتاب. ١
 Bahasa Arab Pendekatanادلوضوع ذلذا الكتاب ىو "

Saintifik Kurikulum 2013"  األول.يف ادلدرسة اإلبتدائية للفصل 
وزارة الشؤون عدد من ادلؤلفٌن وقامت بإصرارىا ىذا الكتاب  كتب

مثانية يتكون ىذا الكتاب من و . ۰ٕٔٗالدينية جلمهورية إندونيسيا سنة 
فكل باب حيتوى  للفصل الدراسى األول و الفصل الدراسى الثاىن. أبواب

الصورة اليت تناسب بالباب. والصورة ادلوجودة يف الصفحة األمامية 
فة ذلذا الصح عددوأما ادلوضوع ذلذا الكتاب  ىي صورة عمل الكشف. 

 .ٖٙالكتاب ىي 

. ٖٕٔٓج الدراسى ادلنه ىذا الكتاب تعدىا احلكومة لتطبيق
فو ويطالعو بعض العوامل حتت وزارة الشؤون الدينية, وىذا الكتاب يصنّ 

. ويكون ىذا الكتاب  ٖٕٔٓويستخدم يف تطبيق ادلنهج الدراسى 
من  ٔ الممان.تغًّن بالح والتجديد مناسبا "وثيقة حية" اليت حتتاج إىل اإلص

ستخدم للفصل األول من السابق, يعرف الباحث أن الكتاب ادل البيان
السالمية حتت وزارة الشؤون الدينية ادلبىن على ادلنهج ادلدرسة االبتدائية ا

 .ٖٕٔٓالدراسى 
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 . تقديم المدير العام للتربية اإلسالمية٢
ذا صفحة األمامية وصفحة حق النشريف ىقد كتبت ادلقادمة بعد ال

 كلمة بسم اهلل الرمحن الرحيم, وكلمة الشكر اىل اهلليشتمل فيو   الكتاب
 . والو دحممّ  لى النيبوالصلوات ع ,تعاىل

ادلتقٌن باهلل و وظيفة الرتبية اإلسالمية لتكوين اإلندونيسٌن ادلؤمنٌن 
األحد وادلتخلقٌن باألخالق الكرًن والقدرة على حمافظة الصلح بٌن األمة. 
ويشًن إىل تطور قدرة التالميذ على فهم القيم الدينية والقيام هبا والتوازن يف 

 العلم والتكنولوجيا والفنون.
لرد أنواع حاجات اجملتمع ادلعاصرين, مجيع عوامل الشعب 

عداد أجيال ادلستقبل احلماسة بواسطة أنواع االختيارات إلوعناصره, البد 
ال تنمو وتتقدم على عباد اهلل الشاملة. وىذا لتكون مجيع طاقات األجي

 احلٌن يف احلياة.الص
يام بو يف تعليمو والقلالبد  الوظيفي, االسالمكالتعليم الكامل و 

احلياة الواقعية, حيت تبتكر احلياة الصاحلة األمينة. لذلك, لتكميل خدمة 
الرتبية اإلسالمية يف ادلدرسة, كان التعليم اإلسالمي كامال وواسعا, 

 ادلتسلسلة مناسبة بادلستوى وادلرحلة.واالحتياج إىل بعض الدروس 
وتصنيف ترتيب التعليم اإلسالمية يف الدروس بادلدرسة ما يلي: 

ادلدرسة اإلبتدائية, ومرحلة ادلدرسة ادلتوسطة, ومرحلة ادلدرسة الثانوية مرحلة 
وقسم العلوم االجتماعية, وعلوم اللغة والفنون, لقسم احلسابات والطبيعة, 

العقيدة  )ب( وادلدرسة الثانوية اخلاصة حتتوى على )أ( القرأن واحلديث,
واألخالق, )ج( الفقو, )د( تاريخ الثقافة اإلسالمية.  ومرحلة ادلدرسة 

-احلديث وعلوم التفسًن, )ب(-الثانوية الدينية حتتوى على )أ( التفسًن
وأصول الفقو, )د( علم الكالم, )ه( -وعلوم احلديث, )ج( الفقو
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ينية, يستعد ولدفاع استيعاب تعليم العلوم الدينية يف قسم الداألخالق. 
 التالميذ بدرس تاريخ الثقافة اإلسالمية واللغة العربية.

يف ادلدرسة, أعدت وزارة  ٖٕٔٓكدليل تطبيق ادلنهج الدراسى 
الشؤون الدينية إندونيسيا أسالب منهج تعليم الرتبية اإلسالمية يف ادلدرسة 

دليل يعين ونشرت دليل التالميذ ودليل ادلعلم. وبوجود ىذا الكتاب 
أصبح حاجة رئيسية يف تطبيق ادلنهج الدراسى  تالميذ أم دليل ادلعلم,ال

 .يف ادلدرسة ٖٕٔٓ
كما يوجد يف قاعدة أصول الفقو, "ما ال يتم الواجب إال بو فهو 

". لوائواجب". أو يف قاعدة أصول الفقو األخرى, "األمر بالشيء أمر بوس
إحداىا الكتاب األمر يف طلب العلم أمر يف إعداد الوسائل الدافعة, 

الدراسى. لذلك, دليل ادلعلم ودليل التالميذ ادلألف بادلدخل العلمي, 
 يشتمل على عملية ادلالحظة, السؤال, والعرض, والربط, واإليصال.

يف  ٖٕٔٓوجود الكتاب الدراسى يف تطبيق ادلنهج الدراسى 
ذ قادران ريا, ألن دليل ادلعلم ودليل التالميادلدرسة اإلسالمية أمرا ىاما ضرو 

على معرفة القيم ادلستقلة, والبحث والوجدان اإلدلهامي, والتحفيم, 
والتشجيع, بل الكتاب الدراسى القدرة على تنمية العمم  والشجاعة 

 ٕاالبتكارية االبتداعية النافعة يف ادلستقبل.
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 الكتاب وياتمحت. ٣
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikحيتوي كتاب "

Kurikulum 2013كما ,وىي  علي الثامن درسا " يف ادلدرسة األبتدائية
 يلى:

 محتويات للفصل الّدراسى األول
Semester 1 

 ص ادلوضوع الّدرس
 Kegiatan عمل الكشف األّول

mengabsen 
2 

 Berkenalan 8 الّتعارف الثّاين

 Peralaran menulis 14 أدوات كتابّية الثّالث

 Peralatan sekolah 22 أدوات مدرسيّة الرّابع

 29 مترينات عاّمة

 
 محتويات للفصل الّدراسى الثّانى

Semester 2 

 ص دلوضوعا الّدرس

 اخلامس
إىل  ٔالرقم من 
ٔٓ 

Mengenal angka 

dari 1-10 
34 

 Nama-nama hari 40 يّاماأل الّسادس

 Buah-buahan 45 الفواكو الّسابع

 Warna-warna 51 األلوان الثّامن

 57 مترينات عاّمة
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 ةالتواصلي اتالتعبير . ٤
 اللغة العربية انشطة تعليملتؤيد  ات التواصليةالتعبًن  دفرت

Ungkapan Arti 

 ! Berdirilah قف !

 ! Duduklah إجلس !

 ! Kemarilah تعال !

 ! Bacalah إقرأ !

-Mari kitabaca bersama ىيّا نقرأ

sama 

 ! Perhatikanlah إىتم !

 ! Ulangilah !أعد 

 ! Dengarkan baik-baik إستمع جّيدا !

 ! Buka buku إفتح الكتاب !

 ! Tutup buku أغلق الكتاب !

 ! Lihat ke papan tulis أنظر إىل الّسّبورة !

 ?…Dimana أين...؟

 Ada موجودة

 ?Kalian sudah paham فهمتم؟ !

 kami sudah paham (ya) فهمنا
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 الكتاب. مواد ٥
 التمهيدأ( 

بالصورة, والصورة تتعلق كما عرف الباحث أن الباب يبدأ 
للدرس األول  الصورة ادلوضوع الباب يف التمهيد . مثالبادلوضوع

 باادلوضوع عمل الكشف:

 
 

 ادلفردات ب(
قد كتب موضوع كانت ادلفردات موجودة يف كل الباب. 

. "!ayo membaca kosakata" يف ىذا الكتاب بلفظ" "ادلفردات
الباحث فيها ادلفردات باللغة العربية. ادلفردات اللغة العربية فهي  وجد
مفردة يف قوائم  ٔٔ-ٚ. وأما عدد ادلفردات ىي إلسم ادلفردمن ا

 ادلثال مفردات يف الدرس الثالث ما يلي :  ادلفردات.
 ِمَْحاٌة  –ِمْسَطَرٌة  –قَ َلٌم  –ُكرَّاَسٌة   –ِكَتاٌب 

َراٌة  –قَ َلُم الرََّصاِص   َىِذهِ  -َىَذا  –َوَرٌق  –ِمب ْ
 

 ج( القراءة
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كانت القراءة موجودة يف كل الباب. قد كتب موضوع 
. أما "!ayo membaca gambar" يف ىذا الكتاب بلفظ"القراءة" 

ادلادة فيها ىي ادلفردات. الصورة موجودة فوق ادلفردات اليت تتعلق 
ىداف تعليم القراءة يف تعليم العربية أن أ ومن ادلعروف,بادلفردات. 

ادلثال يف على سبيل ىي ليسهيل التالميذ أن حيفيظوا ادلفردات, 
 الدرس الرابع:

         
 َفْصلٌ                    َمْدَرَسٌة                

                            
 ِمَْسَحةٌ     َسب ُّْوَرٌة                                                   

                              
 َمْكَتٌب                        َخرِْيطَةٌ                              
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 َرفٌ                     ِخَمانٌَة                                      

 د( االستماع
وضوع كان اإلستماع موجودة يف كل الباب. قد كتب ادل

ادلادة ىنا ىي  ."!ayo menyimakذلذا الكتاب بلفظ " "ستماع"اإل
ادلفردات واحلوار اليت سيقرأىا ادلعلم علي التالميذ. ويستخدم ادلعلم 

على سبيل الوسيلة لبيان ادلعىن ادلتعلق مثل الصورة وأداة التحقيق. 
ادلثال يف الدرس السادس والدرس السابع. أما االستماع يف الدرس 

 السادس ىي:
 Ahad/minggu َاأْلََحدُ 

ثْ نَ ٌْنِ   Senin َاإْلِ

 Selasa اَلثُّاَلثَاءُ 

 Rabu َاأْلَْرِبَعاءُ 

 Kamis َاخْلَاِمْيسُ 

 Jumat َاجلُُْمَعةُ 

 Sabtu اَلسَّْبتُ 
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 ىي:وأما االستماع يف الدرس السابع 
 تُ فَّاحٌ  بُ ْرتُ َقالٌ 
 ُجَواَفةٌ  فَ َرْوَلةٌ 
 ِعَنبٌ  أَنَانَاسٌ 
 ِبطَّْيخٌ  َمْوزٌ 

 
 التدريبات (ه

قد كتب ادلوضوع ة يف كل الباب.التدريبات موجود
كان الباب ".!ayo berlatih"التدريبات" يف ىذا الكتاب بلفظ "
ادلثال قبل التدريبات. وفيها  ,حيتوى على ثالت إىل أربع تدريبات

 .واحلوار والكتابة التدريبات من ادلفردات ىذه تتكونو 
 التدريبات على ادلفردات يف الدرس الثامن ما يلي:

 ثال!ا يف ادلصل كلمتٌن مناسب كم
 أمحٌر            بُ ىنى                  أسواٌد             أزرقٌ 

 
 أزرٌق            أسوادٌ    أسواٌد          بُ ىّن                

 التدريبات على احلوار يف الدرس األول ما يلي:
 ىذا احلوار بٌن ادلعلم والتالميذ يف عمل الكشف:

Guru Mengabsen Siswa Menjawab 

 وعليكم الّسالم الّسالم عليكم
 حاضر أمحد!
 غائب حسن!
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 حاضرة عائشة!
 مريضة فاطمة!

 
 :الدرس الثالث والدرس الرابع ما يلييف التدريبات على الكتابة 

يل اذكر الكلمة ادلناسبة بالصورة مستخدمة )َىَذا/َىِذِه(, على سب
ية" تعين: صورة قلم الرصاص + َىَذا ادلثال من ادلوضوع "أدوات كتاب

 =  َىَذا قَ َلُم الرََّصاِص.

           
 َىَذا: قَ َلُم الرََّصاص               َىِذِه . . . . 

           
 َىِذِه . . . .        َىَذا . . . .                 

           
 َىِذِه . . . .              َىَذا . . . .           
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بيل اذكر الكلمة ادلناسبة بالصورة مستخدمة )ذلك/تلك(, على س
ية" تعين: صورة ادلكتب + َذِلَك = ادلثال من ادلوضوع "أدوات مدرس

 َمْكَتبٌ  َذِلكَ 

                         
 َذِلَك . . . .               تِْلَك . . . .  

       
 َذِلَك . . . .                تِْلَك . . . .         

       
 َذِلَك . . . .               تِْلَك . . .          

 التمرينات  (و
التالميذ يف إتقان  التمرينات ىو مادة التقييم على حتصيل

مترينات عامة للفصل وىذا الكتاب توجد ادلواد للفصل الدراسى معٌن.
الّدراسى األّول و مترينات عامة للفصل الّدراسى الثاين. ولكل 

 التمرينات مخسة من أسئلة.
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 ما يلي: مترينات عامة للفصل الّدراسى األّول
 !االستماع (ٔ

 ك!الذي ذكر أستاذمناسبة للصوت ادلفردات  (√)أعط ايات 
 مثل:

ايات من قول أستاذك, ضع « َحاِضٌر » أنت تستمع الصوت 
 «َحاِضٌر » على الكلمة  √))

 َحاِضٌر              َحِضَرٌة                          َغائَِبةٌ     
 .....(√)......   ).............(        ).............( 

 الكلمات كما يلي:غًن الرتتيب يقراء ادلعلم     
 ُمَدرىسٌ        َمرِْيٌض                  َغِئٌب             

 .......(..)...       )............(     ).............( 
 َغائَِبكَ         ِإْْسَُك                  ِإْسِْى             

.....(. )...... ..(       )............()........... 
 َغائَِبكَ                َحاِضَرٌة            َحاِضٌر        

...(.)........    ).............(        )............( 
 ِكَتابٌ                 َوَرٌق        قَ َلٌم                  

 ....(.).......     ).............(         )............( 
 َخرِْيَطةٌ                  َسٌة             َسب ُّْوَرٌة   َمْدرَ    

.....(.)......      ).............(         )............( 
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 .خالل الصورمعرفة معىن ادلفردات من  (ٕ
 دائرة الكلمات ادلقابلة بالصورة ما يلى!

                           َرٌف( -َسب ُّْوَرٌة  –)َمْكَتٌب      

 تِْلِمْيَذٌة(                               -تِْلِمْيٌذ  –)ُمَدرىٌس     

 َفْصل(                             -َخرِْيطَة –)ِخَمانَة      
 صل الكلمات بالصورة الصحيحة!  (ٖ

 َكْشُف احلُُْضْورِ 

 
َراةٌ   ِمب ْ

 ِمَْحاٌة 
 الرََّصاصِ قَ َلُم 

 
 ُكْرِسي  
 ُكرَّاَسةٌ 

 
صل ادلفردات على فرقة ) أ ( بادلفردات ادلناسبة على فرقة ) ب  (ٗ

!) 
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 ) ب (                      ) أ (           
 َمااْْسَُك؟                              أَنَا تِْلِمْيذٌ 

 َسب ُّْوَرةٌ                            َىَذا         
 ِاْسِْى أمْحَدٌ                      َمْن أْنَت؟        

 قَ َلٌم                         تِْلَك؟               
 كما يلي!فردات  ىذه ادلإقراء بالصوت اجلهرية  (٘

 َمرِْيضٌ  –َغاِئٌب  –تِْلِمْيٌذ  –ُمَدرىٌس  –َكْشُف احلُُْضْوِر 
 َوَرقٌ  –ِمَْحاٌة  –ِمْسَطَرٌة  –قَ َلٌم  –ُكرَّاَسٌة   –ِكَتاٌب 
 َخرِْيطَةٌ  –ِخَمانٌَة  –َرٌف  –ُكْرِسٌي   –َمْكَتٌب 

 
 ما يلي: مترينات عامة للفصاللّدراسى الثّاىنوأما 

 االستماع! (ٔ
 ك!الذي ذكر أستاذمناسبة للصوت ادلفردات  (√)أعط ايات 

 مثل:
ايات من قول أستاذك, ضع «  َواِحدٌ » أنت تستمع الصوت 

 « َواِحدٌ » على الكلمة  √))
 َثاَلثَةٌ  إثْ َنانِ  َواِحدٌ 

........(√.......
). 

...............(
). 

...............(
). 

 غًن الرتتيب الكلمات كما يلي:يقراء ادلعلم 
 َعْشَرةٌ  ِتْسَعةٌ  مَثَانَِيةٌ 

)................( )................( )................( 
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 اَلثُّاَلثَاءُ  َاإِلثْ نَ ٌْنِ  َاأْلََحد
)................( )................( )................( 

 فَ َرْوَلةٌ  أنَانَاسٌ  بُ ْرتُ َقالٌ 
)................( )................( )................( 

 أَْزَرقٌ  َأْحَضرٌ  أَبْ َيضٌ 
)................( )................( )................( 

 مَتْرٌ  َمْوزٌ  أْسَودٌ 
)................( )................( )................( 

 
 .خالل الصورمعرفة معىن ادلفردات من  (ٕ

 على الصورة ادلناسبة للمفردات! (√)أعط ايات 
                                                           

    ).............( 

  ُجَواَفٌة            )............(          

)...........( 

 َأْصَفٌر)...........(
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)...........( 
                                                             

       )...........( 
 

 الكلمات الصحيحة! ب صورةالصل  (ٖ

 بُ ْرتُ َقالٌ 
 َمْوزٌ 
  مَتْرٌ 

 أَنَانَاسٌ 
 ِعَنبٌ 
  ُجَواَفةٌ 

 فَ َرْوَلةٌ 
 ِبطَّْيخٌ 
  تُ فَّاحٌ 
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 ُجَواَفةٌ 
 َمْوزٌ 
  ِعَنبٌ 

 أَنَانَاسٌ 
 ُجَواَفةٌ 
  تُ فَّاحٌ 

 
 
 

 صل ادلفردات على فرقة ) أ ( بادلفردات ادلناسبة على فرقة ) ب (! (ٗ
 ) ب ( ) أ (
 ِتْسَعةٌ  َاجلُُْمَعةُ 
 اَلثُّاَلثَاءُ  ُجَواَفةٌ 
 َعْشَرةٌ  ِتْسَعةٌ 
 َاجلُُْمَعةُ  اَلثُّاَلثَاءُ 
 ُجَواَفةٌ  َعْشَرةٌ 

 
 كما يلي!فردات  ىذه ادلإقراء بالصوت اجلهرية  (٘

 مَخَْسةٌ  - أَْربَ َعةٌ  –َثالَثَةٌ  –ِإثْ َناِن   –َواِحٌد  
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َعٌة  –ِستٌَّة    َعْشَرةٌ  –ِتْسَعٌة   –مَثَانَِيٌة   -َسب ْ
 ُجَواَفٌة  -مَتٌْر  –أَنَانَاٌس  –ِعَنٌب  –َمْوٌز 
 َأْسَودٌ  –أَْزَرٌق  –َأْخَضٌر  –أَبْ َيٌض  –َأمْحٌَر 

 ادلراجع (ز
ليف ىذا ادلستخدمة يف تأادلراجع ذلذا الكتاب ىي ادلراجع 

الكتاب. كما ىو ادلعروف للباحث بعد تنظر ىذا الكتاب يف الصحيفة 
 األخًنة. عددىا اربعة ُكُتٍب, كما يلى:

حممد صالح فرج وحممد عبد احلميد غراب, ىيا نتواصل: اللغة العربية 
عليم قطاع الكتب, مجهورية مصر للصف األول اإلبتدائى, وزارة الرتبية والت

  ٕٓٔٓ/ٕٔٔٓالعربية, ط 
وزار الرتبية والتعليم قطاع الكتب, مجهورية مصر العربية, الرياضيات, 

  ٕٓٔٓ/ٕٔٔٓللصف األول اإلبتدائى, ط 
d.hidayat, pelajaran bahasa arab kelas 1,2,3 mi. penerbit 

pt. karya thoha putra, 2012 

atabik ali, a zuhdimuhdlor, kamus al-ashri kamus 

kontemporer arab-indonesia, penerbit multi karya grafika
ٖ

 

 
 ب. نموذج مواد الكتاب

 أما منوذج مواد الكتاب يف ىذا الكتاب, ما يلي:
 يف الفصل الدراسى األول

 عمل الكشف: ولالدرس األ .ٔ
 كما ادلذكور السابق.   تمهيداليُبدأ ب

                                                             
3
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 الدرس ىي ادلفردات والقراءة واالستماع والتدريبات.ادلادة يف ىذا 
 مفردة. ٓٔتتكون من  ادلفردات ( أ

 القراءة ( ب
 ج( االستماع
 د( التدريبات

 أما الدرس األول يف ىذا الكتاب فهو كما يلي:
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 (١الدَّْرُس ْاأَلوَُّل )
 َعَمُل اْلَكْشفِ 

 

 
 

Ayo membaca kosakata berikut ini berulang-ulang: 

 َحاِضرٌ  –تِْلِمْيَذٌة  –تِْلِمْيٌذ  –ُمَدرىٌس  –َكْشُف احلُُْضْوِر 
 َمرِْيَضةٌ  -َمرِْيضٌ  -َغائَِبٌة  –َغاِئٌب  –َحاِضَرٌة  –
 

 
Ayo membaca gambar! 

                  

 احلُُْضْورِ                             ُمَدرىٌسَكْشفُ 
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 تِْلِمْيَذةٌ               تِْلِمْيٌذ       

        

 َغاِئبٌ                    َحاِضرٌ      

       

 َمرِْيَضةٌ           َمرِْيٌض                         
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Ayo menyimak! 

Tunjukkan (dengan alat penunjuk) kata yang sesuai dengan 

bunyi yang diperdengarkan, laluucapkan! 

 َكْشُف احلُُْضْوِر    ُمَدرىٌس 
 تِْلِمْيَذةٌ         تِْلِمْيذٌ 

 َحاِضَرةٌ       َحاِضرٌ 
 َغائَِبةٌ       َغاِئٌب 
 َمرِْيَضةٌ        َمرِْيضٌ 

 
Ayo berlatih! 

Mempraktikkan dialog kegiatan mengabsen siswa 

 

Guru Mengabsen SiswaMenjawab 

 وعليكم الّسالم الّسالم عليكم
 رٌ اضِ حَ  !دٌ محَْ أَ 
 بٌ ائِ غَ  ن!سَ حَ 
 ةٌ رَ اضِ حَ  !ةُ شَ ائِ عَ 
 ةٌ ضَ يْ رِ مَ  !ةٌ مَ اطِ فَ 

 
Hubungkan dua kata yang sama seperti contoh! 

 َغاِئبٌ     تِْلِمْيٌذ                  ُمَدرىٌس       َمرِْيٌض           َحاِضَرٌة    
 

 َمرِْيٌض        َغاِئٌب               َحاِضَرٌة       تِْلِمْيٌذ            ُمَدرىٌس    
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Jodohkan kata-kata dibawah ini seperti contoh! 

 رٌ اضِ حَ                                           فَاِطَمةٌ        
 بٌ ائِ غَ                                         دٌ محَْ أَ       
 َمرِْيضٌ                                       نسَ حَ       

 
Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang benar! 

 
 
 
 
 
 

       ُمَدرىسٌ                 َكْشُف احلُُْضْورِ     
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 الباب الرابع
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulumكتاب "التحليل عن  

 تدائية االسالمية للفصل األول ب" في المدرسة اال2013
 

 مادة الكتاب . أ
تيار مادة الدرس كترتيبها خكىناؾ بعض مبادئ عامة جيب مراعاهتا يف ا

 منها: 
 صحة ادلادة. ٔ

 كمناسبتها لعقوؿ التالميذ. ٕ

 تكوف ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة التالميذ كبالبيئة اليت يعيش فيها أف. ٖ

 أف تكوف ادلادة مناسب لوقت اخلصة .ٗ
جيب أف ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٍت كل جزء على سابقو, كيرتبط  .٘

 بالحقو من غَت تكلف
دة أف تقسم مادة ادلقرر إىل كحدات توزع على أشهر السنة, كربط ادلا .ٙ

 1التعليمية اجلديدة مبادة الدرس القدمي.
كأما ترتيب ادلادة عند حممود يونس كقاسم بكرم يف الًتبية كالتعليم, 

 ىي مايلي:
 .جيب أف تكوف ادلادة مالئمة للزماف .ٔ
 .جيب أف تكوف ادلادة موثوقة بصحتها .ٕ

                                                             
(, ص. ٜٜٚٔحممد عبد القادر أمحد, طرؽ التعليم اللغة العربية, )قاىرة: دار ادلعارؼ, ٔ

ٕٔ-ٕٕ 
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بالصعبة اليت  مالئمة مبدارؾ التالميذ كسّنهم ما ىيجيب اف تكوف ادلادة  .ٖ
 سهولة تذىب بفائدة تعويد العقل التفكَت.بال فهمها كال ىييعترب 

ينبغي أف تكوف ادلادة خمتارة يقصد أف تفيد التالميذ ال لتطّهر مقدار  .ٗ
 معارؼ ادلدرس.

جيب أف تكوف مادة الدرس مرتبا ترتيبا عقليا كمقسمة إىل أقساـ مع  .٘
 ٕزء الذم يليو.كجوب إمتاـ جزء كاتقانو قبل البدء يف اجل

من البيانات السابقة فتحليل الباحث أف ادلواد التعليمية يف ىذا 
مرتبطة ادلواد التعليمية ىي ادلواد األساسي ك  الكتاب مناسبة دلبائ ادلذكورات.

حبياة التالميذ كبالبيئة اليت يعيش فيها ألف ادلواد التعليمية ادلوجودة حوؿ التالميذ 
كلكن ادلواد يف كالبيئة الذم يعيشوف فيها حيت يكونوا السهولة يف عملية التعليم, 

كإذا نظر الباحث إىل ادلواد ىذا الكتاب غَت مناسب بقدرة عقوؿ التالميذ. 
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikكتاب "  التعليمية اليت قدمتها

Kurikulum 2013كتاب ما يلي:تول ال" فيحلل الباحث عن ما حي 
 .  قراءة المفردات1

كعدد ادلفردات يف  كجدت ادلفردات يف كل الدرس باللغة العربية.
تضح للباحث أف عدد ادلفردات يف كل , كيالدرس على سبعة مفردة فأكثر

مفردة, كالدرس  ٚمفردة, كالدرس الثاين  ٓٔالدرس ىي الدرس األكؿ 
 ٓٔمفردة, كالدرس اخلامس  ٔٔمفردة, كالدرس الرابع  ٓٔالثالث 

مفردة, كالدرس  ٜمفردة, كالدرس السابع  ٜمفردة, كالدرس السادس 

                                                             
الًتبية كالتعليم, اجلزء األكؿ, )بفادنج: اجلامعة ككلية ادلعلمُت اإلسالمية سابقا, حممود يونس كقاسم بكرم, 2

  ٙ(, ص. ٜ٘ٚٔ
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واد التعليمية كاستيعااها يسهل التالميذ على فهم ادلحىت مفردة.  ٛالثامن 
 كحتفيظها.

 الصورة قراءة .2
أما ادلادة فيها ىي القراءة موجودة يف كل الباب. , أف ناكما عرف

ادلقصوده,  ادلفردات. الصورة موجودة فوؽ ادلفردات اليت تتعلق بادلفردات.
من ادلعركؼ, أف يستخدـ ادلعلم الصورة لبياف ادلعٌت يف كل ادلفردة. 

ل التالميذ أف حيفيظوا لقراءة يف تعليم العربية ىي ليسهىداؼ تعليم اأ
ىذا الكتاب للتالميذ كيفية القراءة كلكن  يعلمالكلكن . ادلفردات

 فلذا يشعر التالميذ بالصعبة يف عملية التعليم., يعلمالقراءة مباسرة
 اإلستماع .3

اليت  كما عرفنا, مواد اإلستماع يف ىذا الكتاب ىي ادلفردات
 كاف اإلستماع موجودة يف كل الباب.. سيقرأىا ادلعلم علي التالميذ

يف كيستخدـ ادلعلم الوسيلة لبياف ادلعٌت ادلتعلق مثل الصورة كأداة التحقيق.
 ىذه ادلادة, يستمعوف التالميذ القراءة ادلذكورة كيتحدثوف عنها.

من االستماع السابق, خيلص الباحث أف االستماع تتكوف من 
ادلفردات اسم ادلفرد, كاللغة ادلستعملة فيها ىي اللغة السهولة حىت تناسب 

 التالميذ يف مرحلة اإلبتدائية. لعقوؿبا
 التدريبات .4

التدريبات ىو أمر مهم للتالميذ, راجع التالميذ دركسهم ادلاضية 
بالتدريبات.كيذكرىم ادلواد اليت قد تعلم قبلها. التدريبات يف ىذا الكتاب 

نوعة ككانت التدريبات يف ىذا الكتاب قليلة كمت عد كل باب.بموجودة 
يف يف عملية التدريب.كفيها ادلثاؿ قبل التدريبات,حيت يسهل علي التالميذ 
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كتتكوف ىذه التدريبات من ادلفردات كاحلوار ىذا الكتاب التدريبات, 
 مثال التدريبات على ادلفردات يف الدرس األكؿ:كالكتابة. 

 كما يف ادلثاؿ!  صل كلمتُت مناسب
 ُمَدرٌِّس     َمرِْيٌض           َحاِضَرٌة           تِْلِمْيٌذ                َغاِئبٌ 

 
 َحاِضَرٌة     تِْلِمْيٌذ            ُمَدرٌِّس           َغاِئٌب               َمرِْيٌض  

بالدرس, التدريبات على احلوار, يشتمل احلوار على احلوار البسيط ادلتعلق 
 س األكؿ فقط يعٍت عمل الكشف, كالبياف ما يلي:در احلوار ادلوجود يف ال

 التالميذ                       مّدرس
 كعليكم الّسالـ              الّسالـ عليكم

 أمحد!                         حاضر
 حسن!                        غائب

 حاضرة                      عائشة! 
 مريضة                     فاطمة!  

, ديارس التالميذ بتدريبات الكتابة ادلناسبة بالصورة. التدريبات على الكتابة
كالبياف ما ,يف الدرس الثالث كالدرس الرابعالتدريبات على الكتابة موجدة 

 يلي:
اذكر الكلمة ادلناسبة بالصورة مستخدمة )َىَذا/َىِذِه(, على سبيل ادلثاؿ 

ادلوضوع "أدكات كتابية" تعٍت: صورة قلم الرصاص + َىَذا =  َىَذا من 
 قَػَلُم الرََّصاِص.

مناسبة التدريبات يف ىذا الكتاب  بعض أفمن البياف السابق, 
ىي السؤاؿ كىذا التدريبات  .ادلهارات اللغوية كإحدلبادلواد التعليمية 

 على الكتابة غَتكلكن ىذه التدريبات كاجلواب البسيط باستخداـ الصورة.
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مناسب بادلواد ألف ال يعلم ىذا الكتاب للتالميذ كيفية الكتابة مثل تعرؼ 
حىت ىذه  .احلركؼ كترتيب احلركؼ كلمة, كلكن يعلم الكتابة مباشرة

التدريبات على الكتابة صعبة للتالميذ فصل األكؿ يف ادلرحلة 
التدريبات  خيلص الباحث أف أىداؼ ىذا من ىنا, يستطيع أفاإلبتدائية.

 ادلفردات.فهم  كىي لتقدـ
 التمرينات .5

التمرينات ىو مادة التقييم على حتصيل التالميذ يف إتقاف ادلواد 
مترينات عامة للفصل الّدراسى  كىذا الكتاب توجد للفصل الدراسى معُت.

من األّكؿ ك مترينات عامة للفصل الّدراسى الثاين. كلكل التمرينات مخسة 
 .كفيها ادلثاؿ قبل التمرينات أسئلة

 :عامة للفصل الّدراسى األّكؿ ما يليالأما التمرينات 
 !االستماع ( أ

 ؾ!الذم ذكر أستاذلصوت ادلفردات لمناسبة  (√)أعط ايات 
 مثل:

 √))ايات وؿ أستاذؾ, ضع من ق« َحاِضٌر » أنت تستمع الصوت 
 «َحاِضٌر » على الكلمة 

 َحِضَرٌة                           َغائَِبةٌ َحاِضٌر                 
.....(√..  )....          ).............(      ).............( 

 غَت الًتتيب الكلمات كما يلي:يقراء ادلعلم 
 .خالؿ الصورمعرفة معٌت ادلفردات من ب( 

 دائرة الكلمات ادلقابلة بالصورة ما يلى! 
 الصحيحة!ج( صل الكلمات بالصورة 

 ادلناسبة على فرقة ) ب (!د( صل ادلفردات على فرقة ) أ ( بادلفردات 
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 كما يلي!فردات  ىذه ادلإقراء بالصوت اجلهرية ق( 
 للفصل الّدراسى الثاين ما يلي:كأما التمرينات عامة 

 اإلستماع! ( أ
 مناسبة للصوت ادلفردات الذم ذكر أستاذؾ! (√)أعط ايات 

 مثل:
 √))ايات من قوؿ أستاذؾ, ضع « َكاِحٌد » أنت تستمع الصوت 

 «َكاِحٌد » على الكلمة 
 يقراء ادلعلم غَت الًتتيب الكلمات كما يلي:

 معرفة معٌت ادلفردات من خالؿ الصور. ( ب
 على الصورة ادلناسبة للمفردات! (√)أعط ايات 

 صل الصورة بالكلمات الصحيحة! ج( 
 أ ( بادلفردات ادلناسبة على فرقة ) ب (!صل ادلفردات على فرقة ) ( د

 ق( إقراء بالصوت اجلهرية ىذه ادلفردات كما يلي!  
يف ىذا الكتاب  من التمرينات السابقة, يعرؼ الباحث أف التمرينات

مناسب للمواد التعليمية, لكل درس مترينات من ناحية االستماع كادلفردات 
 كالقراة.

 ادلقررمناسبة ادلادة بادلنهج كأما     
قبل أف خيضي الباحث مناسبة ادلادة بادلنهج ادلقرر, فيأخذ أكال بشرح 
اصطالح تعليم اللغة العربية اإلبتدائية حتت كزارة الشؤكف الدينية للجمهورية 
إندكنيسيا. كتعبَت درس اللغة العربية من ادلواد الدراسية األساسية اليت البد 

إىل كتصنيف ترتيب التعليم اإلسالمية يف الدركس بادلدرسة للتالميذ تعلمها. 
ما يلي: مرحلة ادلدرسة اإلبتدائية, كمرحلة ادلدرسة ادلتوسطة, ثالث مرحلة, 
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كمرحلة ادلدرسة الثانوية. كلذلك يوجد ادلنهج ادلقرر اخلاص لو كىو ادلنهج 
 .ٖٕٔٓكتصنيف ادلواد مناسب للمنهج الدراسى  ٖٕٔٓالدراسى 

 Bahasa Arabالبياف السابق, جيد الباحث أف بناء كتاب "من 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 من ادلنهج الدراسى "ٕٖٓٔ .
كادلواد الكتاب ادلقرر للفصل األكؿ بادلدرسة اإلبتدائية ىو التعارؼ ككل الشيئ 
بيئة البيت كادلدرسة. كأما موضوع ادلادة يف ىذا الكتاب ىي عمل الكشف, 

, كاألياـ, ٓٔإىل  ٔالتعارؼ, كاألدكات الكتابية, كاألدكات ادلدرسية, كالرقم ك 
 كالفواكو, كاأللواف

 
 لغة الكتاب . ب

س لتعليم كرشدم أمحد طعيمة يف كتاب "األس كامل الناقة  عند حممود
ـ االلغة العربية للناطقُت بلغات أخرل" أف اللغة تقسيم إىل أربعة نظم كىي نظ

ـ ادلعٌت. ككلهم البد من اـ الًتاكيب, كنظااألشكاؿ, كنظـ ااألصوات, كنظ
 ٖاحلصوؿ على موافقو ادلعينة.

 نظاـ األصوات .ٔ
تأكد يف تقدمي األصوات مع ادلعٌت ذلا يعٌت يف أشكاؿ الكلمة 
ألف من ادلفضل يف تعليم اجلانب الصويت حماكلة ربط احلركؼ بأصواهتا يف  

التالميذ من تعرؼ كمتييز كلمات مألوفة كاضحة ادلعٌت كذلك لتمكُت 
 Bahasa Arabالكلمات اجلديدة. كأما تعليم األصوات يف كتاب "

                                                             
, (ٕٙٓٓ, إسيسكو, )للناطقُت بلغات أخرلتعليم اللغة ل األسس شدم أمحد طعيمة كحممود كامل الناقة,ر  3

 ٜٚص 
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Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 موجودة يف مادة القراءة "
 كاالستماع, بطريقة ادلباشرة "يقراء ادلعلم كيردد التالميذ".

 كمن ناحية نظاـ األشكاؿ .ٕ
 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikأف كتاب " 

Kurikulum 2013 يتضمن كلمة كمجلة من ادلفردات االسم. كىذا "
يدؿ على أف يف ذكر األشكاؿ أك ادلفردات يستخدـ عنصرا  متنوعا 

 .ميذ سرعة التناكؿ كسهوؿ االستيعابكجيعل التال
 أما يف نطاـ الًتاكيب .ٖ

أما تدريس الًتاكيب يف ىذا الكتاب غَت موجودة ألف ىذا 
 لتالميذ يف ادلرحلة اإلبتدائية. الكتاب تقدـ 

 كمن ناحية نظاـ ادلعٌت .ٗ
أف ىذا الكتاب يقدـ ادلعاين باستخدـ الصور يف نصوص القراءة  

 كالتدريبات.  
ادلواد يف ىذه الناحية للمادة اللغوية ادلكونة من األصوات كادلفردات الىت 

سهولة  تلك تقدـ يف الكتب كاألساليب ادلناسبة يف عرضها للتالميذ. كمدل 
 ادلادة للتالميذ.

كيظن الباحث أف ىذا الكتاب يستويف ادلبادئ كاألسس كالشركط اللغوية 
ادلراعاة, مثل اعتماد ادلواد باللغة العربية الفصيحة, كاعتماد ادلواد دمثلة يف قائمة 
مفردات شائعة معتمدة. أكبعبارة بسيطة, خيلص الباحث أف ىذا الكتاب 

 ة ادلوجودة يف النظرية. مناسب باألسس اللغوي
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 ج. مطابقة الكتاب باستعداد التالميذ
 Bahasa Arab Pendekatanيستعمل كتاب ",كمن البياف السابق

Saintifik Kurikulum 2013 يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية للفصل "
من األسس اليت تقـو عليها ىذه اللغة األكؿ اللغة البسيطة. قد أصبحت 

الطريقة العادلية احلديثة لتعليم اللغات األجنبية عنها. كأف تقـو مادة ىذا 
. يعٌت بالصورة الواضحدات ادلعٌت الكتاب على اللغة العربية الفصيحة ألهنا 

كباستعماؿ اللغة البسيطة كالفصيحة الحيتاج التالميذ إىل كبَت التفكَت يف الفهم 
 لم كقتا طويال يف حماكلة شرح ادلعٌت.كالينفق ادلع

أف تعرؼ احلركؼ كتعرؼ ادلفردات كمها ادلدخل الطبيعي كالضركرم 
لتعلم اللغة. كما نعرؼ أف اخلطوات األكىل لتعليم اللغة تعرؼ حركفها كأصواهتا 

ىذا الكتاب ىي  نظر الباحث إىل لغة .كمفرداهتا تعرفا بصريا كصوتيا كإدراكيا
التالميذ,كاف كل الدرس  ة بنمو نفسمناسبيف ىذا الكتاب  ادلستخدمةاللغة 

 ىذا الكتابأف , نافكما عر . قريبا عن معرفة التالميذ يف يومهم كبيئتهم
اليعلم ىذا الكتاب للتالميذ  يعٍت للصف األكؿ,  يف ادلرحلة اإلبتدائية للتالميذ

احلركؼ اذلجائية( كترتيب  كيفية القراءة كالكتابة مثل تعرؼ احلركؼ )فهم
الميذ كلمة, كلكن يعلم القراءة كالكتابة مباشرة. فلذا يشعر التاحلركؼ إىل  

مواد الكتاب غَت من ىنا خيلص الباحث أف ىذه  .بالصعبة يف عملية التعليم
 مناسب باستعداد التالميذ.

فصل األكؿ يف ادلدرسة لللتالميذ دل ىذا الكتاب ل ُتطبقكما عرفنا, 
أف حيفظوا ادلفردات  اإلبتدائية, كلكن بؤرة ىذا الكتاب ىي ليسهل التالميذ

حيتاج ىذا الكتاب الباب عن تعارؼ احلركؼ اذلجائية أكتعلم كمعنها. كلذلك,
لذلك كجب على ىذا الكتاب أف حيتوم ادلواد ادلرتبة أك , القراءة كالكتابة

ن ع م اللغة العربيةيف تعليدأ تبثل , مادلتدرجة من ادلواد البسيطة إىل ادلواد ادلعقدة
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حركفاذلجاء يف اللغة العربية تسعة كعشركف حرفا, ىي رؼ احلركؼ اذلجائية )تع
: اذلمزة "ء", كاأللف "ا", كالباء "ب", كالتاء "ت", كالثاء "ث", كاجليم "ج", 
كاحلاء "ح", كاخلاء "خ", كالداؿ "د", كالذاؿ "ذ", كالراء "ر", كالزام "ز", 
كالسُت "س", كالشُت "ش", كالصاد "ص", كالضاد "ض", كالطاء "ط", 
كالظاء "ظ", كالعُت "ع", كالغُت "غ", كالفاء "ؼ", كالقاؼ "ؽ", كالكاؼ 

اء "ق", كالواك "ك", كالياء "ؾ", كالالـ "ؿ", كادليم "ـ", كالنوف "ف", كاذل
لغة, كتوجد أحرؼ اللغة العربية األساسية اليت تبٌت منها كلمات ال,ك ("م"

أصوات أخرل ثانوية تصاحب نطق ىذه األصوات مثل الفتحة كالضمة 
قراءة م يكلمة, كبعدىا تعل  إىل مثكيفية ترتيب احلركؼكاصواهتا, ٗ,كالكسرة

 ادلفردات, إىل آخره.الكلمات أككتابة 

 ه. مزايا الكتاب ونقائصه
 Bahasa Arabلكل كتاب مزايا كنقائص ككذلك كتاب "

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 يف ادلدرسة اإلبتدائية "
 :أما مزايا ىذا الكتاب فهي ما يلي اإلسالمية للفصل األكؿ.

 .مقدمة يف ىذاالكتاب .ٔ
ادلناسبة بادلوضوع حىت يسهل التالميذ  أنواع الصورةتقدمي مادة الدرس على  .ٕ

 على فهم ادلواد التعليمية.
 كانت التدريبات بعد كل الدرس. .ٖ
 ىذا الكتاب االغة البسيطة.يستخدـ  .ٗ
  ىذا الكتاب غَت موجودة.القواعد يف .٘

                                                             
(, ص. ٕٛٓٓحممود عكاشة, مبادئ تعليم اللغة العربية قواعد النطق كالكتابة, )القاىرة: دار النشر للجامعات, ٗ

ٚ 
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 شّكل ادلواد التعليمية لتسهل التالميذ ليقراءكا ادلواد. .ٙ
 كأما نقائص يف ىذا الكتاب فهي:

 ادلواد يف ىذا الكتاب غَت مناسب باستعداد التالميذ. .ٔ
 عدـ بياف معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية يف كل الدرس. .ٕ
مثل تعرؼ احلركؼ  ىذا الكتاب للتالميذ كيفية القراءة كالكتابةاليعلم  .ٖ

 .)فهم احلركؼ اذلجائية( كترتيب احلركؼ كلمة
 ال يًتتب عدد مسرد ادلفردات لكل الدرس. .ٗ
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 الباب الخامس
 االختتام

 
 Bahasa Arab قد حبث الباحث ىذا البحث ىو مادة كتاب "

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية "
ذ(, فينبغي للباحث أن للفصل األول )دراسة حتليلية من ناحية اللغة واستعداد التالمي

 .البحث واالقًتاحات واالختتام يف ىذا البحث يقوم بنتائج
 نتائجال  . أ

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifikها كتاب "تادلادة اليت قدم .1

Kurikulum 2013 فصل األول تتكون من لل" يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية
والتدريبات والتمرينات عامة. وحيتوى واالستماع  الصورة قراءةات و ادلفردقراءة 

, ل الكشف, والتعارف, وأدوات كتابيةالكتاب على مثانية دروس وىي عم ىذا
 , واأليام, والفواكو, واأللوان.11إىل  1أدوات مدرسية, والرقم من و 

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik يف كتاب "اللغة ادلستخدمة  .2

Kurikulum 2013ىي اللغة  بتدائية االسالمية للفصل األول" يف ادلدرسة اال 
   .والبسيطة الفصيحة

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik كتاب "  أن ىذا الكتاب ىو .3

Kurikulum 2013 "يف ادلدرسة االبتدائية  باستعداد التالميذ غري مناسب
 .االسالمية للفصل األول
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 مزايا الكتاب ونقائصو .4
 Bahasa Arab لكل كتاب مزايا ونقائص وكذلك كتاب "

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 يف ادلدرسة اإلبتدائية "
 اإلسالمية للفصل األول. أما مزايا ىذا الكتاب فهي ما يلي:

 الكتاب مقدمة. يف ىذا ( أ
تقدمي مادة الدرس بأنواع الصورة ادلناسبة بادلوضوع حىت يسهل التالميذ  ( ب

 على فهم ادلواد التعليمية.
 كانت التدريبات بعد كل الدرس. ( ج
 ىذا الكتاب االغة البسيطة.يستخدم  ( د
 القواعد يف ىذا الكتاب غري موجودة. ( ه
 شّكل ادلواد التعليمية لتسهل التالميذ ليقراءوا ادلواد. ( و

 وأما نقائص يف ىذا الكتاب فهي: 
 ادلواد يف ىذا الكتاب غري مناسب باستعداد التالميذ. ( أ

 عدم بيان معيار الكفاءة والكفاءة األساسية يف كل الدرس.  ( ب
يعلم ىذا الكتاب للتالميذ كيفية القراءة والكتابة مثل تعرف احلروف ج( ال 

 )فهم احلروف اذلجائية( وترتيب احلروف كلمة.
 د( ال يًتتب عدد مسرد ادلفردات لكل الدرس.

 
 تراحاتقاال  . ب

 Bahasa Arab Pendekatan Saintifik " كتابعن  وبعد أن حلل الباحث 

Kurikulum 2013"  ,يريد من ناحية اللغة واستعداد التالميذ يف ىذا البحث
 تقدمي االقًتاحات التالية: الباحث أن
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من العوامل يف عملية التعليم اليت يستخدم ادلعلم  عاملكان الكتاب ادلدرسى  .1
ينبغي علي ادلعلم  فلذلك .والتالميذ كمصدر اإلعالم والوسيلة يف عملية التعليم

اجات التالميذ يف اختيار مواد التعليمية اليت تناسب حب أن تكون منتقية
 ينجح التالميذ يف عملية التعليمية اللغة العربية.حيت  واستعداد التالميذ,

وينبغي أن يكون معلم اللغة العربية والتالميذ ادلشاركة والتعاون يف استخدم  .2
 الكتاب ادلدرسى لتحصيل إجناز التعلم ادلقتنع. 

لم لتطوير تقنية التعليمية اللغة العربية وينبغي عليهم أن يتقّدم وينبغي علي ادلع .3
أعماال خاصة بادلوضع ادلفرحة علي التالميذ, حيت يستطيع أن يدافع التالميذ يف 

 تعليمهم.
 

 االختتامج. 
هتدي لوال أن ىدانا اهلل. حنمده على مجيع لذى ىدانا ذلذا وما كنا لناحلمدهلل ا

باحث أن تتم ىذا البحث بكل حتصى وبعونو وفضلو يستطيع الالنعم اليت ال تعد وال 
طاقة. وأصلى و أسلم علي خري اخللق سيدنا وموالنا حممد وعلى آلو جهد و 

 وأصحابو والتابعني ومن تبعهم بإحسان  إىل يوم الدين.
ىذا البحث للقراء  فيدوقد متت كتابة ىذا البحث البسيط, نرجو أن ي

اعدىم على تعميق تعليم اللغة العربية من ناحية حتليل والباحثني حيت ديكن أن يس
ادلستخدم يف عملية تعلم وتعليم  2113الكتاب ادلدرسى ادلبٌت على ادلنهج الدراسي 

 االسالمية. اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية
يدرك , كما أن الباحث إنسان عادي فال خيلو من خطاء ونسيان, و وأخريا

ولذلك, يتوقع الباحث االقًتاحات والنقد ن الكمال. بعيد عالباحث ىذا البحث 
 البناء.
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 312105319130 :        رقم احملمول
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 تيكال -
 -ليبكسيو  - . املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ببكان1

 تيكال
. قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة 0

 مسارانج وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية
 

 5331مسارانج,   مايو 
 

 نوراألنوار
 311533311رقم القيد : 


