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اللغاة العربياة  حمتويات كتااب مدرساي تعلايمحتليل مناسبة  يفقد مت هذا البحث 
. والعار  يف معاايري الرتبياة الوينياة جملاسمتوساطة ممدياة عناد للصف الساابع مبدرساة 

 الساااابع للصاااف العربياااة اللغاااة هااال كتااااب مدرسااايهاااذا البحاااث اإلجاباااة عااان السااا ال: 
معاااايري الرتبياااة  جملاااسعناااد  جااادوحمل امتوياااات يناساااب مبعياااار ممدياااة متوساااطة درساااةمب

 الويانية؟"
ولالجاباة عان هاذ   (library research) حبث مكتيبالبحث هو  هذا نوع

 content) ياااتحتلياال امتو يريقااة و  وصاافيال نااوعي ماانهجة حثااااملشااكلة اسااتخدم الب

analysis).  ياااتحتلياال امتو يريقااة  تساتخدم الباحثااة ( يف رأيMustika Zed) .
ب اهي بيانات أدبياة مصادرها الكتا ةها الباحثتالبيانات اليت مجع ستخدامهذا البحث ي

 العربياااة اللغاااة كتااااب مدرسااايومهاااا:   ناااوعنيإىل  بيانااااتالمصاااادر  مجلسيااان .املدرساااي
 مااواد مصااادركمصااادر البيانااات األساسااية و   ممديااة متوسااطة درسااةمبالسااابع  للصااف
 كمصادر الثانوية.  القراءة

 السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب أنمن هذا البحث هي  التحليل نتائج
 العالية و للوسطى املركزية اممدية التعليم جملس نشرها اليت مديةم متوسطةة درسمب
(Majlis Dikdasmen Muhammadiyah) عايريمب مناسب 2131 عام يف 

 هناك كان مهما. معايري الرتبية الوينية جملسعند  املدرسية للكتبجدوحمل حمتويات 



 ز

 املواد، اكتمال عدم: منها. الكتاب هذا نقصا يف هناك تزال ال مبعايري، مناسب أكثرهم
 املتسلسلة غري التوضيحية والرسوم الصور وختطيط متساوق، غري املصطلحات واستخدام

 مهاراتعن  تتعلم اليت املواد ليس هناكو  والغر  املعىن إىل تفتقر اليت ةالصور  هناكو  ،
 .االستماع
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 "ما العلم إاّل بالتعّلم و ماالحلم إاّل بالّتحّلم"

“Tiada ilmu kecuali dengan belajar dan tiada kesabaran 

kecuali dengan menyabar” 1 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصرف األمور مكور الليل على 
القلوب واألبصار الذي  أيقظ من خلقه من أصطفا  فأدخله يف مجلة النهار تبصرة ألوىل 

األخيار و وفق من اجتبا  من عبيدة فجعله من املقربني األبرار وبصر من أحبه فزدهم يف هذ  
الدار فاجتهدوا يف مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه واحلذر من عذاب النار 

ومالزمه ذكر  بالعشي واإلبكار وعند تغاير تاأحوال ومجع  وأخذوا أنفسهم باجلد يف ياعته
أناء الليل والنهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار أمحد  أبلغ احلمد على مجيع نعمة وأسأله 

 املزيد نت فضله وكرمه.

وأشهد أن ال إله إاّل اهلل العظيم الواحد الصمد العزيز الكرمي وأشهد أن حممد عبد  
وحبيبة وخليلة أفصل املخلوقني وأكرم السابقني والالحقني صلوات اهلل  و رسوله وصفية

 وسالمة عليه وسائر النبيني وسائر الصاحلني. اّما بعد

 اليسعين يف هذا املقام أال أن أقدم الشكر جيزيل الشكر والعرفان مع ألف سرور أىل:

وقوة حىت أستطيع أن اهلل سبحانه وتعاىل الذي أنعمين نعمة كثرية والذي أعطاين صحة  .3
 أذوق نعمة الدراسة يف هذ  اجلامعة.

 ساعا جبامعة وايل والتدريس الرتبية علم كلية كعميد املاجسرت الدكتور راهرجا السيد .2
 مساراع. كوميةحلا اإلسالمية

 
 



 ي

مث  العربية و كمشرَفيت اللغة تعليم جملس كرئيس الدكتور أمحد امسعيل املاجستريالسيد  .1
 إرشادات على العربية اللغة تعليم جملس قرة العني املاجسرت كسكرتريةالسيدة ت يت 
 .وترقيتها اللغوية املهارات ىف استيعاب وتشجيعهما

 العلمي، البحث هذا إمتام ىف للباحثة ولاأل كمشرف  األستاذ الدكتور إبن حجر املاجس .3
 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء ىف إخالصه على

 البحث هذا إمتام ىف للباحثة ثاينكمشرف ال أمحد امسعيل املاجستريالدكتور السيد  .0
 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء ىف إخالصه على العلمي،

 .حيايت نواحي شىتىف  ودعامتهما ورضامها ودعائهما أوالدمها تربية ىف جهدمها والدي .6
 –أحسن اهلل حياهتم  –تعليم اللغة العربية  لسو أصدقائي امبوبني يف فصل "ب" جمل .1

 اللذين يتعاملون يف كل وقت يف الدراسة.
, هم يرافقين يف تعليم 6ب رقم و السكان  21مهك رقم مجيع أصدقائي يف السكان  .7

 حياة الرشد والفكرة اجليدة.

 هلم ويسهل حسنا جزءا جيزيهم اهلل أن التقدير، وبالغ الشكر جزيل هلم فمين
 العلمي البحث هذا جيعل أن اهلل أسأل .به قاموا ما أضعاف األجر هلم وجيعل مجيعاأمورهم 
 الباحثة خيتم وأخريا، .العربية اللغة وتثقيف تعمق ىف وإيا  ويوفقنا عليه ايلع وملن نافعا لنا
 .واملعني إىل أقوم الطريق و إليه أستعني املوفق واهلل بقول:

 2132 يناير 31مسارانج,     
        
    عفيفة زين   
 311233131رقم القيد:  
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 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث العلمي إىل:

  حبييب يوال حيايت, والدي اللذين صبباين رمحة ورأفة فلم أقدر على اجلزاء, جزامها اهلل
 أحسن اجلزاء.

 .عشرييت وأقاريب الذين يشجعونين وقتا بعد وقت, أعاهنم اهلل على كل خري 

  أساتذي واماضرين الذي بذلوا جهدهم يف تأدييب وتعليمي علوما واسعا, نفعنا مجيع
 اهلل هبم وبلومهم يف الدارين.

  هم يرافقين يف تعليم 6السكان ب رقم و  21السكان مهك رقم  مجيع أصدقائي يف ,
 حياة الرشد والفكرة اجليدة.

, خاصة جلميع 2131 التعلم اللغة العربية يف عام الدراسي جملسمجيع الطالب يف 
 ڠااالعضاء فصل ب االحياء الذين يصاحبوين يف يلب العلوم جبامعة وايل سا

 .ڠاالسالمية احلكومية مسارا
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 الباب األول

 المقدمة
 خلفية البحث .أ

فعالية وكفاءة.  تكون تنفيذ التعليم ,باالكتبب جزء من استمرار التعليم. االكت
 قولي ذالك. لو الطالب يستطعون أن يتبعوا عمالية التعليم بالنشاط و السهل

هناك أنواع  education without book is unthinkable”.1" األوروبية
دراسي. امل كتابال منها حدوام ، ييف عملية التعل ةاملستخدمخمتلفة من الكتب 

عملية هو واحد من مواد التدريس املطبوعة و املستخدمة يف  دراسياملكتاب ال
. بشكل عام كتاب املدرسي حيتوي علي ثالثة أشياء وهي املعرفة )احلقائق و ميالتعل

األشياء  قيم(. هذه ثالثةاملواقف )ال( و املهارات و اإلجراءاتو  املبادئالفكرة و 
 2م.يمت حتديدها يف التعل الكفاءات النواة اليتو  الكفاءة جيب أن تدعم حتقيق معايري

موضوع التعليم أو جماالت  عنأوصاف  على تويحي باكت هو املدرسي الكتب
اليت مجعت بطريقة خاصة و قد خمتارة علي أساس أهداف حمددة   معينةالدراسية 

 مجليس و جلفي شرح .استيعاهبم يتم الطالب حىت تطوير و ميالتعل وتوجيه

(Chambliss dan Calfee)  لفهم للطالب تاو أد وه املدرسي باالكت أن 
 من سلسلة هو املدرسي باالكت 3.العامل لفهم تقرأ اليت األشياء من موالتعل  

 تدعم اليت األنشطة من سلسلة هناك و ميالتعل أهداف تدعم اليت املادية األوصاف
 حيقق أن املدرسي باالكت استخداممن  املتوقع ,وبالتايل. الكفاءات بعض حتقيق

                                                             
1 Masnur Muslich, Text Book Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, 

Penulisan dan Pemakaian Buku Teks, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

hlm.23 
2Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovativ,(Yogyakarta :Divapres, 2011), hlm.43 
3 Masnur Muslich, Text Book Writing..., hlm.50 
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 باكتبال. التعليم عامل يف هام دور املدرسي باكتال 4.والكفاءات ميالتعل أهداف
 تعترب. كفاءةو ال فعاليةأسهل يف عملية ال و أخف تكون ميالتعل عملية ,املدرسي

 تقدمي يف تسهل املعلمني اليت الرئيسية اإلعالم وسائل أيًضا املدرسي باالكت
 .ميالتعل أهداف حتقيقيف تسهل  و للطالب املواضيع
 عملية يف مهمان مها التعليم وطريقة دراسية مواد أن ,السابق الوصف من
 وطريقة كاملة تعليمية بدادة اجليد الدراسي الكتاب إىل تاج حي   ولذلك ,التعليم
 الدراسية الدواد مصدر كأحد والكتاب .التعليم أىداف لتحقيق مناسبة تعليمية
 ركائزه أحد وىو ,التدريسي الدهنج مكونات من بل التعليم عملية يف أساسي عنصر

 والكتاب تعليمية مرحلة أي يف األساسية
 .5الدراسية الدادة على ي توي الذي الدمهة التعليم وسائل إحدى ىو التعليمي

أهداف تعليم اللغة العربية توجه إىل الوصول أربع مهارات و هي مهارة 
اإلستماع و مهارة القراءة و مهارة الكالم و مهارة الكتابة. لتحقيق أربع مهارات 

 اخلطابات حتليل على قادراً  يكون أن إىل العربية اللغة ميتعل تصميم يشري أن جيب
 أن( Mulyanto) موليانتو. شرح ملستواها املوافق العربية اللغة ميتعل دفهل الواردة
 شفهيا اللغة ستخدمي أن هو أجنبية لغة يدرس الذي للشخص النهائي اهلدف
 الذين األشخاص مع لتواصلال وحري   فصيح و و صحيح بشكل وكتابيا

 6.اللغة يستخدمون

                                                             
4 Masnur Muslich, Text Book Writing..., hlm.23-24 

 ,بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس ,اهلل عبد احلميد وعبد الغايل اهلل عبد ناصر5
 55 .ص ,)اإلعتصام دار :رياض(

6 Mulyanto sumardi, Pengajaran Bahasa Asing;Sebuah Tinkaian 

Metodologis, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974),  hlm.56. 
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 يف يساعد أن ميكن كتابال إىلحنتاج  ، األربع املهارات هذه حتقيق أجل من
 الذي العربية اللغة كتاب وهو ةالباحث االنتباه جذبالذي  كتاب هناك. احتقيقه

حتت  يوجياكارتا يف حملمديةا رئيس املنطقة والثانوي االبتدائي التعليم جملس نشره
 ملدرسة املتوسطةاحلكومية أو ا املتوسطة للمدرسة العربية اللغة تعليم" املوضوع

من  املؤسساتيف مجيع  املدرسي الكتاب هذا ي ستخدم ".السابع للصف اإلسالمية
 الصف يف احملمديةاإلسالمية  املتوسطةاحلكومية أو املدرسة  املتوسطةاملدرسة 

حروف : وهي عام ملدة ميالتعل لعملية وضوعاتم مثانية الكتاب هذا يقدم .السابع
التعارف و بييت و أسريت و مدرسيت و األدوات املدرسية و الوظيفة و  اهلجائية و

املفردات و القراءة و احلوار و : وهيفصول فرعية  هناكموضوع  كل يفاهلمة. 
 املطالعة و القاعدة التدريبات و التمرينات و القموس. 

أن يستجب  اجليد باالكت جيب (BSNP)عند قسم معايري الرتبية الوطانية 
 و اللغة جدوى و تقدميال جدوى جدوى احملتويات و وهي اجلدوى معايري ربعةأل

بقسم  طورت قد ، املدرسي باالكت بتقييم يتعلق فيما 7.جدوى الصورة البيانية
 ، األربعة جدوى معايري من. املدرسي باالكت تقييم أدواتمعايري الرتبية الوطانية 

 .ياتاحملتو  جدوى حتليل على البحث هذا على ةالباحث كزرت س
 للمدرسة العربية اللغة التعليمراقب و حتليل الباحثة عن احملتويات الكتاب 

 عملية يف .السابع للصفاإلسالمية احملمدية  ملدرسة املتوسطةاحلكومية أو ا املتوسطة
الباحثة وصف معيار اجلدوى ل حتليل  ستخدماليت تقوم هبا الباحثة, ت التحليل

 .صدر عن قسم معايري الرتبية الوطانية الذيي احملتويات الكتاب املدرس
صدر عن قسم معايري الرتبية  اليت املدرسي باالكت تقييم تاو أد على أساس

 للمدرسة العربية اللغة درسىاملعن "هل الكتاب  راجعةمب ةالباحث قومت الوطانية,
                                                             

7 Masnur Muslich, Text Book Writing..., hlm.292 
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 قد السابع للصف اإلسالمية احملمدية ملدرسة املتوسطةاحلكومية أو ا املتوسطة
 لذلك. عند قسم معايري الرتبية الوطانية؟" جدوى احملتويات يناسب بوصف املعيار

 اللغة تعليمكتاب   املدرسي باالكت احملتويات حتليل املوضوعب ثو بحال ةالباحث إجراء
قسم معايري الرتبية  معايريعند  حملمدية املتوسطة مدرسةمن السابع  للصف العربية

 .الوطانية
 تحديد المسألة .ب

ي " هل  هتبحثها الباحثة  اليت الرئيسية املشكلة فإن ,البحث خلفية إىل استناداً 
يناسب  حملمدية املتوسطة درسةمن امل السابع للصف العربية اللغة كتاب مدرسي

 عند قسم معايري الرتبية الوطانية؟" جدوى احملتويات مبعيار
 ثالبح أهداف .ج

 املدرسي باالكت حمتوياتجدوى  عرفةمل هوالبحث  هذا كتابة من الغرض
ملدرسة احلكومية أو ا املتوسطة مديةحمل احلكومية مدرسة املتوسطة من السابع للصف

 اإلسالمية عند قسم معايري الرتبية الوطانية املتوسطة
 البحث فوائد .د

 العربية اللغة من كتاب مدرسي جدوى احملتويات عرفةمل:  النظرية .1
عند قسم معايري الرتبية مدية حمل  املتوسطة درسةمن امل السابع للصف

 الوطانية.
 : التطبيقية .2

 العربية اللغة مدرس ملساعدة إضايف مرجعك : درسللم .أ
اجليد  املدرسي باالكت ياتحمتو  جدوى حتليل دراسة يف خاصة

 .قسم معايري الرتبية الوطانية عند
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جدوى  حتليل للطالب على إضافية ظرةكن : للطالب  .ب
 قسم معايري الرتبية الوطانية عنداملدرسي  كتابال حمتويات

 جدوى حمتويات حتليل: كاملواد املكتبية عن  للمدرسة .ج
 .املدرسي باالكت

: لزيادة املعرفة يف حتليل الكتاب املدرسى و  للباحثة .د
 خاصة من ناحية حتليل جدوى احملتويات.

 السابقة اتالدراس .ه

 بتحليل ثيقو  ارتباط لذا الىت ثو البح الباحثة وجدت, االستكشاف وبعد
 :كمايلى يدرسى وهامل باالكت

 يهو  مسارنج احلكومية االسالمية ڠاسا وايل جبامعة لطالبة علمي حبث .1
 ليليةحت دراسةع "وضو امل تحت133211345 :الطلبة قيد ورقم ناءه سيت
 يغري  أغينج كي درسةمل الثامن للصف العربية اللغة مدرسي كتاب عن

 ".والطريقة ادةامل ناحية من دمياك نيمرنغ توسطةامل
 اللغة مدرسي كتاب يف ادةامل توياتحم نع فهي البحث ذاه نتائج وأما

. دمياك نيمرنغ توسطةامل يغري  أغينج كي درسةمل الثامن للصف العربية
 نيمرنغ وسطةتامل يغري  أغينج كي درسةمل الدراسي نهجامل على تعتمد
الدراسي األول  وهو يشمل على ستة أبواب. فثالثة أبواب للفصل .دمياك

و ثالثة أبواب تليها للفصل الدراسي الثاين. وهو موافق باملبادئ يف اختيار 
 الكفاءة معاير بتحقيق التعليمية وادامل ارتباط مبدأ مادة التعليمية وهي

 الكفاءة ومبدأ( consistency) ومبدأ اإلنسجام األساسية والكفاءة
(adequacy .)العربية اللغة مدرسي كتاب يف ستخدمةامل الطريقة 

 الطريقة يه دمياكني مرنغ توسطةامل يغري  أغينج درسةكيمل الثامن للصف
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 يف وادامل تقدمي يهو  (united system) الوحدة بنظام و اإلنتقائية
 تضلع كي واحملفوظات والكتابة والتاكيب احلوار من تتكون واحد كتاب

هذا الدراسة بدراسة  معادلة. 8رريرياحتو  شفهيا العربية اللغة درس التالميذ
و أما فرقها هو  العربية اللغة ب مدرسيامن حيث حتليل كتالباحثة هي 

 من حيث املشاكل و الكتاب. 
 يهو  مسارنج احلكومية االسالمية سوجنو وايل جبامعة لطالبة علمي حبث .2

 وضوعامل تحت113111361   :الطلبة قيد ورقممنار اللباب 
"Analisis kelayakan isi buku teks siswa pendidikan 

agama islam dan budi pekerti SMA/Ma kelas X 

kurikulum 2013 terbitan kementrian pendidikan dan 

kebudayaan tahun 2014." 
و األداب ملدرسة عالية  ةاإلسالمي بيةرت ال املدرسي باالكت حمتويات حتليل

 2313احلكومية أو مدرسة عالية لفصل العاشر يف املنهج الدراسي 
 بحثال اهذ من. 2314يف السنة  والثقافة والتعليم الرتبية وزارة من نشرت

و األداب  ةاإلسالمي بيةرت ال املدرسي باالكت أن نستنتج أن ستطيعي
اشر يف املنهج الدراسي ملدرسة عالية احلكومية أو مدرسة عالية لفصل الع

 ستحقم 2314يف السنة  والثقافة والتعليم الرتبية وزارة من نشرت 2313
 حيث منو أما املعادلة من هذا البحث هي  9.تعليمية كمواد ملستخدمةا

                                                             

 غريي أغينج كي ملدرسة الثامن للصف العربية اللغة مدرسي كتاب عن حتليلية دراسة  ,هناء سيت8 
 ,احلكومية االسالمية واليسوجنو جامعة :مسارنج( ,والطريقة  املادة ناحية من دمياك مرنغني املتوسطة
2314) 

9 Manarul Lubab, Analisis Kelyakan Isi Buku Teks Siswa Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/Ma Kelas X Kurikulum 2013 Terbitan 
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فرق من هذا ال أما و املدرسي الكتاب جدوى حمتويات حتليل كيفية
 . للبحث املستخدم املدرسي الكتاب من البحث هو

 به تقام الذي البحث بني تشابه هناكي عرف أن  السابقة اتالدراس من
من هذا البحث  الفرقو أما  املدرسي الكتاب حتليل حيث منهي  و ةالباحث

 البحث على الرتكيز وو الكتاب الذي تبحثها الباحثة  البحث املشاكلهو من 
 البحثهذا  أن باحثةال يعتقد ، وبالتايل. املدرسي باالكت حتليل كيفية و

  .اخلاصة الصلة وله تكرارال ويتجنب أصلي

 مناهج البحث .و

 عرفةامل حصول املعرفة و حبث والعلم  يجدل وسيلة هي البحث مناهج 
 و تفكريال طريقة هي البحث مناهج نأ القي 13.تربيرهااليت ميكن ديدة اجل

 لتوضيح 11.البحث أهداف تحقيقالعمل اليت مستعدة لبحث البحوث و ل
 :لذالك سيشرح الباحثة مما يلي املستخدمة البحثمناهج 

 البحث نوع .1

 و( وهlibrary research) حبث مكتيبالبحث هو  هذا نوع
دراسة هتدف إىل مجع البيانات واملعلومات مبساعدة املواد املختلفة 
املوجودة يف املكتبة ، مثل الكتب واجملالت والصحف واملذكرات والوثائق 

 12وغريها.

                                                                                                                                   
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 , Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang, 2015. 
10 Erna Widodo dan Muhtar, Konstruksi Kearah Penelitian 

Deskriptif, (Jogyakarta: Evyrous, 2000)  hlm.7 
11 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996) hlm.20 
12 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset..., hlm. 26 
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 content) ياتحتليل الوثيقة أو حتليل احملتو يستخدم  بحثال اهذ

analysis يفستخدم الستخالص النتائج طريقة ت وه يات(. حتليل احملتو 
 13منهجي. موضوعي و بعمل و عىخصائص امل يجدل حماولة

 بوغدانكما قال . نوعي هنج هوالبحث  هذه يف املستخدم النهج
(Bogdan) تيلور و (Taylor) هو طريقة البحث لفهم  النوعي البحث

 فهم وحماولة الكلمات من تتكون شاملة صور إنشاء أساس على املشاكل
 نوعيال نهجامل الباحثة ستخدمت14.علمية بيئة يف النص معى وتفسري

 طريقعمل ب و دراسي كتاب حتليل إىل هدفي بحثال هذه وصفي ألنال
 .النوعي البحث خصائص هو نفسه الوصف. البحث أهداف وصف

 كتاب مدرسي تعليم جدوى تحليلال احثةالبعملت  لبحثا اهذ يف
ا البحث هذ يف وحملمدية  املتوسطة ملدرسةيف  السابع للصف العربية اللغة

 اليت إحدى من أربع اجلدوى وهي جدوى احملتوياتعلى  لباحثةا كزتر 
 .عند قسم معايري الرتبية الوطانية تناسب مبعيار

 نطاق البحث .2
عند  راسيدحمتويات الكتاب املجدوى  حتليل هوبحث ال انطاق هذ

 15. يف هذه احلالة هناك ستة مؤشرات ، وهي:قسم معايري الرتبية الوطانية
 والكفاءات األساسية. الكفاءات النواةو املواد ب الوصف مناسبة .أ

 على: ؤشراتامل هذهتضمن ت

                                                             
13 Lexy J. Moleo, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1999) hal.220 
14 Bogdan & Taylor, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001)  hlm. 81 
15 www.bsnp-indonesia.org 
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 يةميالتعل هدافباأل املناسبة .1
 املواد اتساع .2

 على: ؤشراتامل هذهتضمن ت ,املواد دقة .ب
 قواعد العرابيةال دقة .1
 الكلمة اختيار صطلح وامل دقة .2
 التوضيحية الرسوم و الصور دقة .3

 على: ؤشراتامل هذهتضمن ت ,املواد حتديث .ج
 العربية اللغة تطورب املواد مناسبة  .1
 االتاحلو  مثلةاألدقيقة  .2
 التوضيحية الرسوم و الفعلية الصور .3
 املكتبة حتديث .4

 على: ؤشراتامل هذهتضمن تة, الثقافيناسبة امل .د
 اتاملوضوعحمتويات  .1
 الوطنية البصرية .2

 على: ؤشراتامل هذهتضمن ت ,تقييمال والتمرينات  .ه
  التمرينات تقوية .1
 اتالقدر  تقييم .2

 على: ؤشراتامل هذهتضمن ت ,ختصيب .و
 (املفردات) املفردات ختصيب مواد .1
 القواعد ختصيب مواد .2
 املهارات ختصيب مواد .3

  بياناتال مصادر .3
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ب اهي بيانات أدبية مصدرها الكت ةها الباحثتالبيانات اليت مجع
 ينقسم يف هذا البحثاملدرسي ، باإلضافة إىل مصادر البيانات األخرى. 

 16نوعني ، ومها:إىل  بياناتالمصادر 
 احلصول مت اليت البيانات مصادر هي األساسية البيانات مصادر .أ

 بحثال اهذ يف ةاألساسي البيانات مصدر. امليدان من مباشرة عليها
احلكومية  املتوسطة للمدرسة العربية اللغة كتاب مدرسي يه

 .السابع للصف حملمديةاإلسالمية 
 أو كتبمنها   القراءة مواد مصادر وهي الثانوية البيانات مصادر .ب

 اليت املشاكل يف تتقاطع إلكرتونية لوسائ يف مواقع أو نصية مقاالت
 ةالباحث عليها رصحت

 البيانات حتليل طريقة .4
 طريقة يه بحثال هذه يف املستخدمة البيانات حتليل طريقة إن
 من الغرض قتصري  . وتقيمها املرئية الظروف طبيعة صفوهي و  وصفية
 17.هو كما ما شيء خصائص وصف على الوصفي البحث

 18:التايل النحو على البحث خطوات أما
 البحث مواضيععن  عامة فكرة اهل .أ

 الداعمة املعلومات عن بحثال .ب
 القراءة مادة تنظيم و( ضيق/  توسيع) الرتكيز تأكيد .ج

                                                             
16 S. Nasution, Metode Research : Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011) hlm.143 
17 Syamsuddin A.R Dan Vismaia S Damaianti, Metode Penelitian 

Pendidikan Bahasa, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 24 
18 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2008), hlm.81 
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 الالزمة املكونات على والعثور بحثلا .د
 البحث الحظاتم وتقدمي املواد تنظيم إعادة .ه
 القراءة مادة وإثراء مراجعة .و
 .الكتابة وبدء املالحظات أو املواد تنظيم إعادة .ز

 :هي ةالباحث اهتجراا اليت البحث خطوات فإن ، أعاله التوضيح من
 حتليلوهي  البحث موضوععن  العامة الفكرة ةالباحث تحدد .أ

من السابع  للصف العربية اللغة تعليم مدرسي باكت حمتويات
 .حملمدية املتوسطة ملدرسةا

 درسيامل الكتابعن  الداعمة املعلومات عن ةالباحث تحبث .ب
 .عند قسم معايري الرتبية الوطنية باالكتجدوى  ومعايري

 جدوى دراسةعلى  البحث تركيز على ةالباحث توشدد .ج
من  السابع للصف العربية اللغة تعليم مدرسي باكت حمتويات

 .عند قسم معايري الرتبية الوطنيةحملمدية  املتوسطة ملدرسةا
 .حتديده مت الذي باملوضوع تتعلق حبثية مذكرة ةالباحث تقدمت .د
 تعليم مدرسي كتاب  حمتويات جدوى حتليل يف ةالباحث تبدأ .ه

عند قسم  السابع للصفحملمدية  املتوسطة للمدرسة العربية اللغة
 .معايري الرتبية الوطنية

 حسب املالحظات من املزيد ضيفتو  ةالباحث ستعرضتو  .و
 .احلاجة

.الكتابة الباحثة وبدأ املالحظات أو أخرى مرة املادة تنظيم ةالباحث تأعاد  
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 باب الثانيال
 الهيكل النظري

 الكتب المدرسية .أ
 فهم الكتب املدرسية .1

الكتب املدرسية هي شكٌل من أشكال مواد التعليمية املطبوعة وهي أكثر 
أشكال املواد التعليمية استخداًما يف عملية التعليم. حتتوي املواد التعليمية 

واملهارات بشكل عام على حمتوى يتضمن على ثالثة أشياء وهي املعرفة 
واملواقف. جيب أن تدعم هذه األشياء الثالثة حتقيق معايري الكفاءة والكفاءات 

 1النواة اليت مت حتديدها يف عملية التعليم.
"أن الكتاب املدرسي هو كتاب حيتوي على مواد  A.J Loveridgeعند 

خمتارة فيما يتعلق مبجال دراسي معني و يف شكل مكتوب يليب متطلبات معينة 
 2أنشطة التعليم والتعلُّم ، وترتيبها بشكل منهجي ليكون استيعاهبم". يف

 22و  22اية  1فقرة  2112سنة  22يف نظام وزارة الرتبية و الثقافة رقم 
يقال أن الكتب التعليمية هي أن الكتب املدرسية هي كتب مرجعية 

إلميان الستخدامها يف املدرسة اليت حتتوي على مواد تعليمية من أجل زيادة ا
إتقان املعرفة والتكنولوجيا واحلساسية والقدرات اجلمالية  والتقوى والشخصية و

واإلمكانات املادية والصحية اجملمعة على أساس معايري الرتبية الوطنية 
(SNP.)2 

                                                             
1 Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovativ. 

(Jogyakarta: Divapres, 2011) Hal .43 
2 Masnur Muslich, Text Book Writing..., hlm.50 
3 Peraturan Pemerintas no.32 tahun 2013 pasal 1, ayat 22 dan 23, 

(Jakarta:2013) 
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 4كتاب املدرسي هو :  H.G. Tariganعند 
الكتاب املدرسي هو كتب مدرسية خمصصة للطالب يف مستويات  .أ

 التعليم.معينة من 
 يرتبط الكتاب املدرسي دائًما مبجال دراسي معني. .ب
الكتاب املدرسي هو كتب مرجعية وجودة وعادة ما يكون هلا عالمة  .ج

 على تصريح من جهة خمولة ، على سبيل املثال وزارة الرتبية والتعليم.
 الكتاب املدرسي ينظم و يكتب اخلرباء يف جماالت ختصصهم .د
 ض تعليمية حمددةتكتب الكتاب املدرسي ألغرا .ه
 الكتاب املدرسي جمهزة بتدريس سارة .و
 كتاب املدرسي مكتوبة ملستويات معينة من التعليم .ز
 ُتكتب الكتاب الدرسي دائًما لدعم برنامج تعليمي. .ح

بشكل عام حيتوي الكتاب على معلومات حول مشاعر املؤلف أو 
يف شكل أفكاره أو معارفه ليتم نقلها لآلخرين باستخدام الرموز البصرية 

رسي املبادئ لمداب الكتاتعمل حروف أو صور أو أشكال أخرى. 
على ب لطالايس رللمعلمين لتدولتعّلم ب يف اية لطالاليدوجيهية التو
 5معينة.اد موت أو لموضوعااسة درا

 
 
 

                                                             
4 Tarigan. D Dan H.G. Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa 

Indonesia, (Bandung: Angkasa, 2009), Hlm. 17-18. 
 

5 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 20-21 
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 ةب املدرسيأنواع الكت .2
ختتلف الكتب املستخدمة يف عامل التعليم. ومع ذلك ، عند النظر 

اهتا ووظائفها ، تقسيم الكتب التعليمية إىل سبعة إليها من حيث حمتوي
 6أنواع, هي:

كتاب مرجعي هو كتاب حيتوي على معلومات أساسية حول  .أ
حقول أو أشياء معينة. هذه املعلومات األساسية كمرجع 

 مشكلة من ناحية نظرية.
الكتيب هو كتاب حيتوي على أوصاف مفصلة وتقنية حلقل  .ب

أ توجيهي حلل املشكالت معني. يستخدم هذا الكتاب كمبد
 اليت سيتم تدريسها للطالب وحتليلها ومعاجلتها.

الكتاب املدرسي هو كتاب حيتوي على أوصاف مادية  .ج
ملوضوعات أو جماالت دراسية معينة واليت يتم ترتيبها بشكل 
منتظم ومت اختيارها بناًء على أهداف حمددة ، وتوجيه التعلم 

استيعاهبم. يستخدم هذا الكتاب  وتطوير الطالب ، حىت يتم 
 كأداة تعليمية يف أنشطة التعلم ويف أنشطة التعلم يف املدارس.

كتاب التمرين هو كتاب حيتوي على مواد تدريبية للحصول  .د
على قدرات ومهارات معينة. هذا الكتاب يستخدمه الطالُب 

 بشكل دوري حبيث يكون لدى املعنيني كفاءة يف جمال معني.
كتب األنشطة وهي كتب يستخدمها الطالب املصنفات أو   .ه

لتدوين نتائج العمل أو نتائج الواجبات اليت يقدمها املعلم. 
 ميكن كتابة هذه املهام يف املصنف أو بشكل مستقل.

                                                             
6 Masnur Muslich, Text Book Writing..., hlm.24-25 
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دفرت املالحظات ، وهو عبارة عن كتاب مستخدم لتسجيل  .و
املعلومات أو األشياء املطلوبة يف دراسة الطالب. من خالل 

الحظات، يستطيع الطالب ان يستكشفوا ويفهموا هذا دفرت امل
 مرة أخرى عن طريق إعادة قراءة يف مناسبة أخرى.

الكتاب القراءي هو كتاب حتتوي على جمموعة من القراءات أو  .ز
املعلومات أو األوصاف اليت توسع معرفة الطالب مبجال معني. 
يدعم هذا الكتاب بعض جماالت الدراسة يف تقدمي نظرة ثاقبة 

 البللط
من الوصف أعاله ميكن االستنتاج أن الكتاب املدرسي حيتوي 

أنواع وهي الكتب املرجعية والكتيبات والكتب املدرسية  7على 
وكتب التمارين وكتب العمل وكتب األنشطة و دفرت املالحظات 

 وكتب القراءة.
 وظيفة الكتب املدرسية .2

فإن وظيفة الكتب املدرسية  (Masnur Muslich) مسنور مسلحشرح 
 هي:

 كوسيلة لتطوير املواد والربامج يف املناهج التعليمية .أ
 كوسيلة لتسهيل املهام الدراسي للمعلمني .ب
 كوسيلة لتسهيل حتقيق أهداف التعلم .ج
 كوسيلة لتسهيل كفاءة وفعالية أنشطة التعليم .د

ة التعليم وبالتايل فإن وظيفة الكتب املدرسية هي أداة تساعد على تسهيل عملي
 والتعلم يف املدارس مما يسهل على املعلمني حتقيق أهداف التعليم كما هو متوقع.
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 كتاب مدرسي لتعليم اللغة العربية .ب
يف تعليم اللغة العربية تستهدف أهداف التعليم لتحقيق أربعة مهارات وهي 

جيب أن  مهارات االستماع والقراءة والكالم والكتابة. ولتحقيق هذه املهارات األربع
يشري تصميم التعليم اللغة العربية إىل أن يكون قادرًا على حتليل اخلطابات الواردة 

( أن اهلدف Mulyantoلغرض تعليم اللغة العربية وفقًا ملستواها. ذكر موليانتو)
النهائي للشخص الذي يدرس لغة أجنبية هو أن يتمكن من استخدام اللغة شفهيا 

التواصل مع األشخاص الذين يستخدمون اللغة. وكتابيا بشكل صحيح و حر يف 
( بأن الكتب العربية جيب أن Dr. Ali Qasimyوشرح الدكتور علي القسمي )

 تشمل:
 قراءات .1

لكي تكون أكثر تواصاًل ، قراءات هلا شكل احلوار حول األمور 
 املتعلقة حبياة الطالب ، سواء يف املدرسة أو املنزل أو اجملتمع.

 العربيةقواعد اللغة  .2
القواعد هنا ليست ملزمة مع صيغة اللغة العربية ألنه إذا مل يكن من 
املمكن أهنا سوف تبطئ فهم الطالب، ليس هناك ضرر يف استخدام 

 صيغة اللغة للطالب املعين.
 التمرينات .2

جيب أن يتم التدريبات الشفوية والكتابية من قبل الطالب بتوجيه 
 املعلم املعين.
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 املواد باللغة العربيةمراحل تقدمي  .4
جيب النظر بعناية يف مراحل تقدمي املواد يف عمالية التعليم كي ال 
يوجد ارتباك يف مراحل تقدمي املواد. لذلك يف تقدمي املواد جيب أن 

 يكون هناك اختيار وتدريج مناسبني.
 قاموس قصري .5

قاموس قصري حيتوي على كلمات جديدة وصعبة الواردة يف كتاب دراسي 
تم وضع كل مفردات مباشرة بعد القراءة أو وضعها يف الصفحة و ي

 األخرية من الكتاب املدرسي.
 

 ( واجبات وسلطاتBSNPقسم معايير التربية الوطنية) .ج
 فهم واجبات وسلطات من قسم معايري الرتبية الوطنية فيما يلي :

 قسم معايري الرتبية الوطنية  .1
مستقلة ومهنية ومستقلة حتمل قسم معايري الرتبية الوطنية هي مؤسسة 

مهمة تطوير ومتابعة تنفيذ وتقييم معايري الرتبية الوطنية. رئيس قسم معايري 
الرتبية الوطنية  خمتار من األعضاء على أساس أكثر األصوات. من الفرتة 

 Bambangحىت اآلن كان رئيس قسم معايري الرتبية الوطنية هو 2117

Suryadi, Ph.D   و سكرتريه هيDr. Ir. Kiki Yuliati M.Sc .
يتألف أعضاء قسم معايري الرتبية الوطنية من خرباء يف جمال القياسات النفسية 
وتقييم التعليم واملناهج الدراسية وإدارة التعليم الذي يتمتع بالبصرية واخلربة 

 وااللتزام بتحسني جودة التعليم.
ن قبل سكرتارية يف أداء واجباهتا مدعوم قسم معايري الرتبية الوطنية م

( يعينه Depdiknasحبكم املنصب يرأسها مسؤولون من قسم الرتبية الوطنية )
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(. قسم معايري الرتبية الوطنية  إظهار فريق Mendiknasوزير الرتبية والتعليم )
 من اخلرباء الذي هو خمصصا حسب احلاجة.

 واجبات وسلطة قسم معايري الرتبية الوطنية .2
الرتبية الوطنية هو مساعدة وزير الرتبية الوطنية ولديه من واجبات قسم معايري 

 السلطة:
 تطوير معايري التعليم الوطنية .أ

 تنظم امتحان الوطين .ب
 تقدمي توصيات للحكومة واحلكومة احمللية يف ضمان ومراقبة جودة التعليم .ج
 صياغة معايري التخرج يف وحدة التعليم للتعليم االبتدائي والثانوي .د

 ت واللغة والعرض والرسومات للكتب املدرسيةتقييم جدوى حمتويا
 

 خصائص جدوى كتاب مدرسي عند قسم معايير التربية الوطنية .د
 1بشأن الكتب املدرسية يف املادة  2112سنة  2نظام وزير الرتبية الوطنية رقم 

"الكتب املدرسية هي كتب مرجعية إلزامية الستخدامها يف التعليم االبتدائي والثانوي 
اجلامعة اليت حتتوي على مواد تعليمية من أجل زيادة اإلميان والتقوى واألخالق أو 

الكرمية والشخصية و إتقان العلم والتكنولوجيا وزيادة احلساسية والقدرات اجلمالية 
وحتسني القدرات احلركية والصحية مجعت على أساس معايري الرتبية الوطنية ". 

"أن الكتب املدرسية على مستوى التعليم  على 4من املادة  1وكذلك يف الفقرة 
االبتدائي والثانوي تقييم جدوى استخدامه بقسم معايري الرتبية الوطنية قبل 

 استخدامها من قبل املعلمني أو الطالب كمصادر تعليم يف مستوى التعليمية".
هذه البيانني من نظام وزير الرتبية الوطنية معروف أنه لدراسة جدوى الكتاب 

اجة إىل األحكام اليت وضعتها قسم معايري الرتبية الوطنية. يف هذه احلالة، هناك ح
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حدد قسم معايري الرتبية الوطنية  أربعة عناصر جيب حتليلها يف دراسة جدوى 
الكتاب وهي اجلدوى احملتويات و واجلدوى العرض واجلدوى اللغوية واجلدوى 

م معايري الرتبية الوطنية تتعلق الرسومية. لتوضيح، هذه هي األحكام اليت وضعتها قس
 بدراسة اجلدوى حملتويات الكتاب املدرسي:

 مناسبة الوصف باملواد والكفاءات النواة والكفاءات األساسية. .1
املناسبة باألهداف التعليمية : تتضمن املواد املقدمة مجيع املواد الواردة يف  .أ

لتعاليم الدينية ، الكفاءات النواة والكفاءات األساسية. يف تقدير وممارسة ا
 واليت تتحقق يف روح التعلم.

اتساع املواد : تعكس املادة الوصف الذي يدعم حتقيق مجيع الكفاءات  .ب
األساسية )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(. يتم تطوير املواد مبا 
يتناسب مع التوسع احللزوين والذي يتضمن عناصر لغوية وثقافية، لذلك 

 املواد، سواء بني الفصول وبني الطبقات. ال يوجد تداخل يف
 دقة املواد .2

الدقة القواعد العرابية : تطبيق مفهوم القواعد النحوية )علم الصوت،  .أ
املورفولوجيا، الرتكيب اللغوي ، علم الداللة ، واملعجم( بالفهم واملنطق 
والعرض يف اجملاالت احلقيقة واجملردة ، وتستطيع على استخدام 

العربية، يناسب بلموضوع وشرح باللغة اإلندونيسيا القواعد اللغة 
 فصحى، أو فصحى معاصر.

دقة مصطلح و اختيار الكلمة : املصطلح واختيار الكلمة اللغة  .ب
املستخدمة مناسب مبصطلح و اختيار الكلمة اللغة العربية، ، 

 ومناسب باملوضوع واملشاكل.
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الشمسية  دقة الصور و الرسوم التوضيحية : تقدم الصور والصورة .ج
 والرسوم مناسب باملوضوع ويسهل يفهمها الطالب.

 حتديث املواد .2
مناسبة املواد مع تطور اللغة العربية : املواد املقدمة تناسب  بتطور  .أ

 اللغة العربية.
دقيقة أمثلة وحاالت : املواد، واألمثلة والتمارين، الصحيحة واحلقيقية  .ب

 تناسب بالواقعة و األحداث تناسب بالسياق.
الصور الفعلية والرسوم التوضيحية : الصور والرسوم التوضيحية تظهر  .ج

الواقعي، و جمهزة أيًضا بشروحات كافية من خالل االهتمام العناصر 
 الثقافية بشكل صحيح.

حتديث املكتبة : وتعكس املكتبة املستخدمة كمرجع لعرض الكتب  .د
عناصر اللغوية املادية املنشورات ذات الصلة واحلديثة، و هتتم مناسبة ال

 الالزمة لدعم مرجع الكتاب.
 مناسبة الثقايف .4

حمتويات املوضوعات : تتناول املوضوعات مواضيع تتعلق بالثقافة  .أ
العربية واإلندونيسيا كما وردت يف الكفاءات النواة والكفاءات 
األساسية اليت الواردة إىل الكفاءات النواة: املواقف الروحية واملواقف 

 قف املعرفة واملواقف واملهارات.االجتماعية وموا
البصرية الوطنية : أن املادة تفتح نظرية الطالب من أجل احرتام  .ب

االختالفات الثقافية والعادات والدين وجتنب مشاكل العنف العنصري 
وحقوق اإلنسان والتحيز ضد املرأة. جيب أن تتوافق العناصر الثقافية 
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لثقافة اإلندونيسيا اليت تعزز مع عناصر الثقافة العربية )اإلسالمية( وا
 حس الطالب باجلنسية.

 

 التمرينات و التقييم .5
تقوية التمرينات: تقدمي التمارين يف شكل هياكل حنوية  .أ

( ومتارين التواصل  (pattern practiceوأمناط
(communicative drill.إلتقان وتطبيق املواد اليت تدريسها ) 

طالب على بعض املواد اليت تقييم القدرات : لتقييم مستوى قدرة ال .ب
 تدريسها يف هناية كل درس ويف هناية كل فصل دراسي.

 ختصيب .6
مواد ختصيب املفردات : حتتوي مواد اإلثراء على تطوير املفردات اليت  .أ

تتطلبها الكفاءات النواة والكفاءات األساسية، وهي موجهة املفردات 
 إسم، والفعل.

اإلثراء على تطوير القواعد منابس مواد ختصيب القواعد : حتتوي مواد  .ب
 مبستوى الطالب، مورفولوجيا )صرف( أو بناء اجلملة )حنو(

مهارات  4مواد ختصيب املهارات : حتتوي مواد اإلثراء على تطوير  .ج
 لغوية خاصة املهارة الكالم والقراءة.

 



22 
 

 باب الثالثال

محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربية للصف السابع من المدرسة المتوسطة 
  لمحمدية

 العامة الصورة .أ
 حملمردية اليت املتوةطة ردسةةامل من السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب كان

 Majlis Dikdasmen) العالية و للوةطى املركزية احملمردية التعليم جملس نشرها

Muhammadiyah)  هذا الكتاب مصنوعة. بحثال اهذالبخث يف  الرئيسيهو 
 ةنة ISMUBA  ملنهاج وفًقا العالية و للوةطى احملمردية التعليم املعياس جملس على

هو   الردساةي الكتاب هذا. 7102 والثقافة والتعليم الرتبية وزاسة ومناهج 7102
 العام من يبردأ احملمردية املتوةطة املردسةة مجيع يف املستخردمة األول إلزامي كتاب

 .7102/7102 الردساةي
احملمردية  املتوةطة مردسةة من السابع لصفل العربية اللغة مردسةي كتاب تو حي

 S.Pd.I  (Nanik,) هاسياين دو  نانيككتبها  الكتاب وهذا صفحة 011 من

Dwi Haryani ة )ليردياخل ونوس(Nurul Cholidiah, S.H.I  تكمل من قبل
بردسوالردين  و (.Ahmad Muhammad, M.Ag) حممرد أمحرد ومهااحملرسين 

(Badrudin ARK., S.Ag., M.Si.) . هو جملس الكتاب هذا ناشرالذ  و 
 يف 7102 عام يف األوىل الطبعة طُبعت. العالية و للوةطى املركزية احملمردية التعليم
 ".Gramasurya" احملمردية مطبعة

 الرئيسي هلردف الرتكيز هو األةاةية اليت اجلوانب بعض الكتاب هذا حيتو 
 وحفظ وفهم قراءة على القردسة(0: )وهي احملمردية، املرداسس يف ISMUBA التعليم
 وفقا العبادة وتنفيذ فهم على القردسة(2) اإلةالمية العقيردة حترديرد(7) جيردا القرآن
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 النيب حب تطوير(1) الكرمية األخالق تشكيل تعزيز(4) حممرد النيب لتوجيهات
 املردسةية الكتبب.  يةعربال اللغة مهاسات(2) باحملمردية العاطفة و احلب تطوير(6)

 املرداسس يف ISMUBA تعليم حيسنيستطيع أن  األكفاء املعلمني أيرد  ويف اجليردة
 .احملمردية
 

 المدرسي الكتاب محتويات عام وصف .ب
 اليت املتوةطة احملمردية مردسةة من السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب

: هيالألبواب  2 على حيتو  العالية و للوةطى املركزية احملمردية التعليم جملس نشرها
 و املردسةية دواتاأل و مردسةيت و أةريت و بييت و التعاسف و اهلجائية احلروف
 :وهي ، حصص عردة إىل الباب كل ينقسم. اهلمة و الوظيفة

 مؤشر .0
بعرد تعلم  الطالب احلصول ما على حتتو  تعلم مؤشرات هناك الباب كل يف

 .هذخ املادة
 املوضوع فهم .7
 ميالتعل أهرداف .2

 .هبا املوصى ميالتعل طريقة باةتخردام معنيمواد  دساةة منأهرداف  على حيتو 
 دليل الذ  يتعلق باملادة التعليم .4
 ميالتعل طريقة خطوات .1

 تسليم يف املعلم ةيستخردمها اليت ميالتعل طريقة خلطوات شرح على حيتو 
 .املواد

 مقردمة املادة .6
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 تناةب مع صوسب ويرافقهكل املادة  يف ةنتعلم ما يشرحمادة و  كل افتتاح إنه
 .ةنردسةها اليت املادة

 املفردات .2
 النهاية ويف كتفسريات بالصوس اليت ةنستعملها يف املادة مفردات على حيتو 
 .تعلمها مت اليت املفردات على التماسين إعطاء ةيتم

 القراءة .2
 ، قبل من دساةتها متت اليت املفردات باةتخردام املواد حول قراءات على حيتو 
 .قراءهتا متت اليت القراءات على ريناتمتهناك  ذلك وبعرد

 احلواس .9
 جيب أةئلة وهناك دساةتها ، يتم اليت باملواد تتعلق حمادثات على حيتو 

 .دساةتها مت اليت اخليواس باخلواس تتعلق عليها اإلجابة
 املطالعة .01

 .دساةتها يتم اليت للمواد ملخص من قراءات على حيتو 
 القاعردة .00

 مترينات هناك مث دساةتها يتم اليت باملواد املتعلقة األةاةيةالقاعردة  على حيتو 
 .تعلمها مت اليت عردةلقامناةب ب

 التمرينات .07
 ومها قسمني إىل تنقسم و دساةتها يتم اليت املواد حول األةئلة مماسةة على حيتو 
 .املقاالت و االختياس أةئلة

 القموس .02
 .دساةتها مت اليت باملادة املتعلقة معانيها مع العربية املفردات على حيتو 
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 المادة كتاب مدرسي وصف .ج
 املتوةطة احملمردية مردسةة من السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب تكون

 2 على حيتو  العالية و للوةطى املركزية احملمردية التعليم جملس نشرها الذ 
 :التالية التفاصيلب الألبواب

 الردسس األول : احلروف اهلجائية .0
 تعلم بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو :  مؤشر .أ

 العربية اللغة بتعلم والتمتع العربية للثقافة املتحمسني: منها احلجيج حروف
 احلروف أصوات وفهم العربية اللغة تعلم يف االنضباط على والتعود

 .إخل اهلجائية ، احلروف موقف متييزو  اهلجائية
 الطريقة وفق اهلجائية احلروف تعليم أهرداف على حيتو :  ميالتعل أهرداف .ب

 وهي ، اهلجائية روفاحل لتعلم مقرتحة تعلم طرق 2 هناك. املستخردمة
 .احلفر وطريقة السوق نشاط وطريقة ، عال بصوت القراءة طريقة

 دليل الذ  يتعلق علي الردسس احلروف اهلجائية .ج
 (reading aloud) عال بصوت القراءة ميالتعل طريقة خطوات .د

 . drill يةطرقو   market place activityيةوطرق
 اهلجائية احلروف التعرفاملقردمة عن أمهية  .ه
 مماسةة و اإليقاع مع اهلجائية احلروف تقرأ: احلجاية احلروف على تعرف .و

 .اهلجائية روفاحل كتابة
 تغيري مماسةة و الرتقيم عالمات على التعرف: اهلجائية احلروف كتابة .ز

 عالمات إعطاء مماسةة و املقردمة الرتقيم لعالمات وفقا اهلجائية حروف
 املوقع أةاس على اهلجائية احلروف كتابة و املقردمة للكلمات وفقا الرتقيم

 .مستمرة عربية كلمة إىل اهلجائية احلروف كتابة مماسةة و
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 واملتعردد  أةئلة االختياس منعن احلروف اهلجائية  0تمرينات للباب ال .ح
 .مالءاإل

 الردسس الثاين : التعاسف .7
باب  تعلم بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو  :مؤشر .أ

 عو مبوض املتعلقمن القراءة  الرئيسية األفكاس على تعرف: التعاسف منها
 .إخل العربية، باللغة بنشاط والتواصل ،التعاسف

 التعاسف املوضوع فهم .ب
 لطريقةا وفقاً  التعّرف تعلم أهرداف على حيتو : ميالتعل أهرداف .ج

 make a) مناةبة طريقة حترديرد وهي تعليمية طرق 4 هناك. املستخردمة

match) ، عال   بصوت   القراءة طريقة (reading aloud)،  قوة طريقةو 
 snow ball) الثلج كرة سمي وطريقة (the power of two) أةلوبني

throwing). 
 دليل الذ  يتعلق باملادة التعاسف. .د
 القراءة طريقة ، (make a match) مناةبة طريقة ميالتعل طريقة خطوات .ه

 the power) أةلوبني قوة طريقةو  ،(reading aloud) عال   بصوت  

of two) الثلج كرة سمي وطريقة (snow ball throwing). 
 التعاسف أمهيةاملقردمة عن  .و
. التعّرف مادة يف خردامهاستةتاليت  مفردات 6 من يتكوناملفردات:   .ز

 كتمثيل صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات تقردمي
 .مفردات كل ملعىن
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 خالل من السؤال على تمريناتوال التعاسف باملوضوع قراءةالقراءة: ال .ح
القراءة  حول السؤال على تمريناتوال اخلطأ/  الصواب على عالمة إعطاء
 .قبل من قراءته متت الذ 

 وعزيزة  بني حمادثة 7 احلواس عايل وخالرد، بني حمادثة 0 احلواس: احلواس .ط
 مع حتيات قراءةو مترين بال ،ةاعردو  فريردة بني حمادثة 2 فاطمة، احلواس

 املماسةة ، توفريها مت اليت الكلمات مع نفسك تقردمي مماسةة األصردقاء،
 احلواس باةتخردام احملادثة تطبيقب املعطى، املثال حسب األصردقاء أعرض
 .املقردم

 ما غالًبا اليت األةئلة حول قصرية وأجوبة أةئلة على حيتو  املطالعة: . 
 .التعرف يف تستخردم

قياصي  بطريقة القاعردة تعلم يتم ،ضمري منفصل على تعرفالقاعردة:  .ك
ضمري  حولمن  دساةتها ةيتم اليت للقواعرد شرح إعطاء من يبردأ الذ 

 مع اجلرداول باةتخردام ضمري كل اةتخردام وكيفية مثاال قردم مث منفصل
 :التايل النحو على أمثلة

Dhamir 

munfasil 
Arti Contoh 

 تلميذ أنا saya أنا

 حول إضايف تفسري تقردمي ةيتم املادة هناية ويفخر  األ بضمري تستمر مث
 ضمري كتابةمترينات   يتبعها. مؤنث و ذكرمل وفقا ضمري اةتخردام كيفية

 .املقردمة ضمري مع تتوافق اليت الكلمات اختياس حول متريناتو 
 .مالءاإل واملتعردد  االختياس أةئلة منعن التعرف  7 التمرينات للباب .ل
 القموس .م
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 الردسس الثالث: بييت .2
 بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو : املؤشر: مؤشر .أ

 املتعلقمن القراءة  الرئيسية األفكاس على تعرف: مادة بييت منها دساةة
إةم  عناصر حترديرد ،إةم اإلشاسة عناصر على حتتو بييت اليت  عو مبوض

 مبوضوع املتعلق القراءة يف املفردات حفظ ،بييت مبوضوعيف القراءة  اإلشاسة
 .إخل ،بييت

 لطريقةا وفقاً  التعّرف تعلم أهرداف على حيتو  :ميالتعل أهرداف .ب
 سمي طريقة(، drill) احلفر طريقة وهي تعليمية طرق 4 هناك. املستخردمة

 عال   بصوت   القراءة طريقة( snow ball throwing) الثلج كرة
(reading aloud)، احلردود  وخط (the firing line و )طريقة 

 (.make a match)مناةبة 
 بييت املوضوع فهم .ج
 باملادة التعليم بييتدليل الذ  يتعلق  .د
 snow) الثلج كرة سمي طريقة(، drill) م احلفريالتعل طريقة خطوات .ه

ball throwing )عال   بصوت   القراءة طريقة (reading aloud)، 
 make a)مناةبة  طريقة( و the firing line) احلردود  وخط

match.) 
 البيت أمهيةاملقردمة عن  .و
 تقردمي. بييت مادة يف خردامهاستةتاليت  كلمات 01 من يتكوناملفردات:  .ز

 ملعىن كتمثيل صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات
 إعطاء الطالب وطلب صوس شكل على ريناتمتهناك  مث. مفردات كل

 .الصوسة يطابق الذ  املفردات
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 إعطاء خالل من السؤال على تمريناتوالبييت  باملوضوع قراءةالقراءة: ال .ح
 .اخلطأ/  الصواب على عالمة

 ومحيردة  بني حمادثة)7 احلواس ،( ومحيرد حممرد بني حمادثة) 0احلواس احلواس: .ط
 .احملادثة إكمالبعرد ذلك هناك مترينات  و( فاطمة

البيت  يف باألشياء املتعلقة األةئلة عن وأجوبة أةئلة على حيتو املطالعة:  . 
 .بالصوس مصحوبة

 بابال هذا تقردمي يتم القاعردة تعليم يف. إةم اإلشاسة على تعرفالقاعردة:  .ك
 هناك. شرحها مث أوال مثاال تقردمي خالل من وهيإةتنباطية  طريقة مع

 .إةم اإلشاسة اةتخردامعن  املفهوم خريطة أيضا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ة املفيردةاجلمل يف إةم اإلشاسة اةتخردام ماسةةمب يتبعها
 .مالءاإل واملتعردد  االختياس أةئلة منعن مادة بييت  2التمرينات للباب  .ل
 القموس .م

 

 للبعيرد للقريب

 مذكر مؤنث
 

 مذكر مؤنث

 ذلك تلك هذه هذا

 اةم اإلشاسة
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 الردسس الرابع : أةريت .4
مادة  دساةة بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو  :مؤشر .أ

أةريت  عو مبوض املتعلقمن القراءة  الرئيسية األفكاس على تعرف: أةريت منها
ضمري املنفصل يف  عناصر حترديرد ،ضمري املنفصل عناصر على حتتو اليت 

 ،أةريت مبوضوع املتعلق القراءة يف املفردات حفظ ،أةريت مبوضوعالقراءة 
 .إخل

. املستخردمة لطريقةا وفقاً  أةريت تعلم أهرداف على حيتو : ميالتعل أهرداف .ب
 طريقة( make a match)مناةبة  طريقة وهي تعليمية طرق 4 هناك

 التوضيحي العرضوطريقة  ،(reading aloud) عال   بصوت   القراءة
(demonstration و )القصرية البطاقة طريقة (card short) 

 أةريت املوضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق باملادة التعليم .د
 القراءة طريقة( make a match)مناةبة  طريقة ميالتعل طريقة خطوات .ه

 التوضيحي العرضوطريقة  ،(reading aloud) عال   بصوت  
(demonstration و )القصرية البطاقة طريقة (card short). 

 األةرة أمهيةاملقردمة عن  .و
 تقردمي. أةريتمادة يف خردامهاستةتاليت  كلمات 01 من يتكون املفردات: .ز

 ملعىن كتمثيل صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات
 إعطاء الطالب من ويطلب صوس شكل على التمرين مث. مفردات كل

 .املقردمة للصوسة وفقا املفردات
 مت الذ  لقراءةا حولمن  ألةئلةواأةريت  عن املوضوع قراءةالقراءة: ال .ن

 .قبل من قراءته
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عائشة  بني حمادثة)7 احلواس ،( وفريردة علي بني حمادثة)0 احلواس: احلواس .ح
 .احلواس اةتكمال يف والتردسيب( فاطمةو 

 .اجلناة من لكثري وفقامؤنث  و مذكر على تغيريات على حيتو املطالعة:  .ط
 طريقة مع عرضت. ضمري منفصل )مثين و مجع( على تعرفالقاعردة:  . 

 هذا يف دساةتها ةيتم اليت للقواعرد شرح إعطاء من تبردأ واليت ،قياةية
 قسم إعطاء مثضمري منفصل )مثين و مجع(  حول يردوس الذ  بابال

 اختياس مشكلة مماسةة مث. اجلردول شكل يف ضمري منفصل )مثين و مجع(
 .املقردمة بضمري تتوافق اليت الكلمات

 .مالءاإل واملتعردد  االختياس أةئلة منعن مادة أةريت  4التمرينات للباب  .ك
 القموس .ل

 الردسس اخلامس: مردسةيت  .1
عن  تعلم بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو : مؤشر .أ

 املتعلق للخطاب الرئيسية األفكاس على التعرف على القردسة: مردسةيت منها
 عناصر حترديرد ،ضمري املنفصل عناصر على حتتو اليت  مردساةيت مبوضوع

 القراءة يف املفردات حفظ ،مردسةيت مبوضوعضمري املنفصل يف القراءة 
 .إخل ،مردسةيت مبوضوع املتعلق

 للطريقة وفقا املردسةي التعلم أهرداف على حيتو : ميالتعل أهرداف .ب
 وهي ،مردسةيت مادة تعلم يف مقرتحة تعلم طرق 4 هناك. املستخردمة

 reading) عال   بصوت   القراءة طريقة( و drill) م احلفريالتعل طريقة

aloud أةلوبني قوة طريقة( و (the power of two)  مناةبة  طريقةو
(make a match.) 

 مردسةيت املوضوع فهم .ج
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 دليل الذ  يتعلق باملادة التعليم .د
 عال   بصوت   القراءة طريقة( و drill) م احلفريالتعل ميالتعل طريقة خطوات .ه

(reading aloud و )أةلوبني قوة طريقة (the power of two) 
 (.make a match)مناةبة  طريقةو 

 مردسةيت املادة حول االفتتاحية اجلملةمقردمة املادة:  .و
. مردسةيت مادة يف خردامهاستةتاليت  كلمات 01 من يتكوناملفردات:  .ز

 كتمثيل صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات تقردمي
 الطالب من ويطلب صوس شكل على التمرين مث. مفردات كل ملعىن

 ومترينات لرتمجة املفردات. املقردمة للصوسة وفقا املفردات إعطاء
 من قراءته مت الذ  لقراءةا حولمن  ألةئلةوامردسةيت  املوضوعالقراءة: عن  .ح

 .قبل
محيرد  بني حمادثة) 7 احلواس ،محيردة( وزينب  بني حمادثة)0 احلواس: احلواس .ط

 مترينات أن تكمل احلواس.و  األصردقاء مع احملادثات مماسةة ،(فهميو 
ضمري  تغيريها مت تنيكلم هناك واملكتب  صوسة على حيتو املطالعة:  . 

 .ّتصلم و لمنصف
 مماسةة. القياةية بطريقة يقردم الذ  ّتصلم ضمري على تعرف: القاعردة .ك

 .اجلمل سبط ومماسةة كلمة إىل ّتصلم ضمري تطبيق
 واملتعردد  االختياس أةئلة منعن مادة مردسةيت  1التمرينات للباب  .ل

 مالء. اإل
 القموس .م

 الردسس السادس: األدوات املردسةية .6
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عن  تعلم بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو : مؤشر .أ
 الرئيسية األفكاس على التعرف على القردسة: األدوات املردسةية منها

 ،عنرد عناصر على حتتو اليت  األدوات املردسةية مبوضوع املتعلق للخطاب
 املفردات حفظ ، األدوات املردسةية مبوضوععنرد يف القراءة  عناصر حترديرد

 .إخل ،األدوات املردسةية مبوضوع املتعلق القراءة يف
األدوات  التعلم أهرداف على حيتو : التعلم أهرداف: ميالتعل أهرداف .ب

 تعلم يف مقرتحة تعلم طرق 4 هناك. املستخردمة للطريقة وفقا املردسةية
 القراءة طريقة( و drill) م احلفريالتعل طريقة وهي ، األدوات املردسةية مادة

( the firing line) احلردود  وخط( reading aloud) عال   بصوت  
 .(card short) القصرية البطاقة طريقةو 

 األدوات املردسةية املوضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق باملادة التعليم .د
 عال   بصوت   القراءة طريقة( و drill) م احلفريالتعل طريقة خطوات .ه

(reading aloud )احلردود  وخط (the firing line و )طريقة 
 .(card short) القصرية البطاقة

 .ادة األدوات املردسةيةامل حول االفتتاحية اجلملةمقردمة املادة  .و
األدوات  مادة يف خردامهاستةتاليت  كلمات 00 من يتكون املفردات: .ز

 صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات تقردمي. املردسةية
 من ويطلب صوس شكل على التمرين مث. مفردات كل ملعىن كتمثيل
 .املقردمة للصوسة وفقا املفردات إعطاء الطالب
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 من السؤال على تمريناتوال باملوضوع األدوات املردسةية قراءةالقراءة: ال .ح
 حول السؤال على تمريناتوال اخلطأ/  الصواب على عالمة إعطاء خالل

 .قبل من قراءته متت الذ القراءة 
 بني حمادثة)7 احلواس ،( بوالطال ردسةةامل بني حمادثة)0 احلواس: احلواس .ط

 حمتويات كامالتو  األصردقاء مع احملادثات ومماسةة ،( شريفو  املفت
 .احلواس

 "عنرد". كلمة باةتخردام قصرية قراءة على حيتو املطالعة:  . 
 مترينات ،عنرد كلمة بعرد وضعي  ذال ّتصلم ضمري عن تعلمالقعردة:  .ك

 عشوائية كلمة وترتيب السابقة للجملة وفقا الصحيح ضمري اختياس
 .مجلة لتصبح

املتعردد  االختياس أةئلة من عن مادة األدوات املردسةية 6التمرينات للباب  .ل
 مالء.اإل و

 القموس .م
  الردسس السابع : الوظيفة .2

مادة  دساةة بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو  :مؤشر .أ
 عو مبوض املتعلقمن القراءة  الرئيسية األفكاس على تعرف: منها الوظيفة
مجلة إمسية يف  عناصر حترديرد ،مجلة إمسية عناصر على حتتو اليت  الوظيفة

 مبوضوع املتعلق القراءة يف املفردات حفظ ،الوظيفة مبوضوعالقراءة 
 .إخل ،الوظيفة

 لطريقةا وفقاً  الوظيفة تعلم أهرداف على حيتو : ميالتعل أهرداف .ب
 (drill) احلفر ميالتعل طريقة وهي تعليمية طرق 4 هناك. املستخردمة
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 التوضيحي العرضوطريقة  (reading aloud) عال   بصوت   القراءة
(demonstration و )مناةبة  طريقة(make a match.) 

 الوظيفة املوضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق باملادة التعليم .د
 عال   بصوت   القراءة (drill) م احلفريالتعل طريقة ميالتعل طريقة خطوات .ه

(reading aloud)  التوضيحي العرضوطريقة (demonstration )
 (.make a match)مناةبة  طريقةو 

 الوظيفة أمهيةاملقردمة عن  .و
. الوظيفة مادة يف خردامهاستةتاليت  كلمات 01 من يتكون املفردات: .ز

 كتمثيل صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات تقردمي
 الطالب من ويطلب صوس شكل على التمرين مث. مفردات كل ملعىن

 .املقردمة للصوسة وفقا املفردات إعطاء
 مت الذ  لقراءةا حولمن  ألةئلةوا الوظيفة عن املوضوع قراءةالقراءة: ال .ح

 .قبل من قراءته
 وعلي  بني حمادثة)7 احلواس ،( ةحسن و نبيلة بني حمادثة)0 احلواس: احلواس .ط

 .احلواس اةتكمال يف والتردسيب( يوغ
 .قصرية قراءة على حيتو املطالعة:  . 
 من تبردأ واليت ،قياةية طريقة مع عرضتمجلة إمسية.  على تعرفالقاعردة:  .ك

 حول يردوس الذ  بابال هذا يف دساةتها ةيتم اليت للقواعرد شرح إعطاء
 مث .مجلة إمسية اةتخردامعن  املفهوم خريطة أيضا هناكو  مجلة إمسية

 مفيردة.مترينات صنعة مجلة إمسية حيت تكون مجلة 
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 واملتعردد  االختياس أةئلة من عن مادة الوظيفة 2التمرينات للباب  .ل
 .مالءاإل

 القموس .م
 الردسس الثامن : اهلمة .2

مادة  دساةة بعرد الطالب عليها ةيحصل اليت األشياء على حيتو  :مؤشر .أ
 عو مبوض املتعلقمن القراءة  الرئيسية األفكاس على تعرف: اهلمة منها

نعت و  عناصر حترديرد ،نعت و منعوت عناصر على حتتو اليت  الوظيفة
 مبوضوع املتعلق القراءة يف املفردات حفظ ،اهلمة مبوضوعمنعوت يف القراءة 

 .إخل ،اهلمة
 للطريقة وفقا املردسةي التعلم أهرداف على حيتو  : ميالتعل أهرداف .ب

 طريقة وهي ،اهلمة مادة تعلم يف مقرتحة تعلم طرق 4 هناك. املستخردمة
 عال   بصوت   القراءة( وطريقة true and false)صحيح أو خطاء 

(reading aloud و )أةلوبني قوة طريقة (the power of two) 
 (.make a match)مناةبة  طريقةو 

 اهلمة. املوضوع فهم .ج
 دليل الذ  يتعلق باملادة التعليم. .د
وطريقة  (true and falseصحيح أو خطاء ) ميالتعل طريقة خطوات .ه

 the) أةلوبني قوة طريقة( و reading aloud) عال   بصوت   القراءة

power of two)  مناةبة  طريقةو(make a match.) 
 مقردمة املادة اهلمة .و
 تقردمي. اهلمة مادة يف خردامهاستةتاليت  كلمات 9 من يتكوناملفردات:  .ز

 ملعىن كتمثيل صوسةب ا ولكناإلنردونيسي للغةا معىن إعطاء دون مفردات
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 إعطاء الطالب من ويطلب صوس شكل على التمرين مث. مفردات كل
 .املقردمة للصوسة وفقا املفردات

 مت الذ  لقراءةا حولمن  ألةئلةوا اهلمة عن املوضوع قراءةالقراءة: : ال .ح
 .قبل من قراءته

 وعلي  بني حمادثة)7 احلواس ،( ةمسري  ومرمي  بني حمادثة)0 احلواس: احلواس .ط
 .احلواس اةتكمال يف والتردسيب( عزيز

 حيتو  على الصوسة عن اهلمة و معين من كل الصوسة. املطالعة: . 
 مماسةة. القياةية بطريقة يقردم الذ نعت و منعوت  على تعرف القعردة: .ك

نعت و منعوت و التردسيبات أن تصل الطالب بني املنعوت املناةبة  تطبيق
 .بالنعت

 .مالءاإل واملتعردد  االختياس أةئلة من عن مادة اهلمة 2التمرينات للباب  .ل
 موسالق .م
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 الباب الرابع

محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربية للصف السابع من  مناسبة تحليل
 المدرسة المتوسطة لمحمدية عند قسم معايير التربية الوطنية 

 شؤرااتملا هذهتضمن ت والكفاءات األساسية. الكفاءات النواةباملواد  الوصف مناسبة .أ
 على:

 املواد املقامة مجيع املواد الواردة يفتتضمن ية : ميالتعل هاا باأل املناسبة .1
والكفاءات األساسية. يف تقايا وممارسة التعاليم الاينية ، واليت   الكفاءات النواة

 التعلم.محاسة تتحقق يف 
 التحليل نتائج حتليل الباب

 - - احلاو  اهلجائية

 التعار 

 الكفاءات أهاا  مجيع على حيتوي
 اياحت وهي ، الث و الاابعالث األساسية

 ابيةالع اجلمل أو الكلمات  وتالوة وإجياد
 علنيوعاض على العبارة و  وكتابيا رفهيا
 :اللفظية املعلومات خمتلف

 ملاجل أو الكلمات  الصوت حتاياراح 
( و احلوار 32يف املادة املفادات )صفحة 

 (32-32)صفحة 

الوصف املواد مناسب 
 بالكفاءات النواة

ألن  والكفاءات األساسية
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
 ادةهذا امل يف وجات العابية
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 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

 32تاريبات صفحة ال يف موضح

 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
 .32و 32، 32يف التاريبات صفحة 

موضح عاض على العبارة يف التاريبات 
 32و  32صفحة 

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 32-32موضح يف املادة احلوار صفحة 

 بييت

 لاجلم أو الكلمات الصوت حتاياراح 
( و 33و32يف املادة املفادات )صفحة 

 (32-32احلوار )صفحة

 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

 32و33تاريبات صفحة ال يف موضح

 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
 .32-32يف املادة احلوار صفحة 

الوصف املواد مناسب 
بالكفاءات النواة 

ألن  األساسيةوالكفاءات 
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية

 املعلومات خمتلف يعلنو 
هذا  يف وجات  اللفظية

 املادة
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 الكتاب يف فصول 2 فإن عليه، احلصول مت الذي التحليل إىل استنادا  
ا قتعليم اللغة العابية للصف السابع من املارسة املتوسطة حملماية  املارسي

موضح عاض على العبارة يف التاريبات 
 32-32صفحة 

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 32موضح يف املادة احلوار صفحة 

 أسايت

 لاجلم أو الكلمات الصوت حتاياراح 
( و احلوار 21يف املادة املفادات )صفحة 

 (22-23)صفحة

 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

 23تاريبات صفحة ال يف موضح

 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
 .22-23يف املادة احلوار صفحة 

موضح عاض على العبارة يف التاريبات 
 22صفحة 

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 22-23موضح يف املادة احلوار صفحة 

مناسب الوصف املواد 
بالكفاءات النواة 

ألن  والكفاءات األساسية
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية

 املعلومات خمتلف يعلنو 
هذا  يف وجات  اللفظية

 املادة
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 مارسيت

 لاجلم أو الكلمات الصوت حتاياراح 
( و احلوار 22يف املادة املفادات )صفحة 

 (21)صفحة 

 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

 28و22تاريبات صفحة ال يف موضح

 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
 21يف املادة احلوار صفحة

موضح عاض على العبارة يف التاريبات 
 23صفحة 

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 21موضح يف املادة احلوار صفحة 

الوصف املواد مناسب 
بالكفاءات النواة 

ألن  والكفاءات األساسية
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية

 املعلومات خمتلف يعلنو 
هذا  يف وجات  اللفظية

 املادة

 األدوات املارسية

 لاجلم أو الكلمات الصوت حتاياراح 
( و احلوار 22يف املادة املفادات )صفحة

 (22)صفحة 

الوصف املواد مناسب 
بالكفاءات النواة 

ألن  والكفاءات األساسية
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية
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 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

 22تاريبات صفحة ال يف موضح

 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
 22يف املادة احلوار صفحة 

موضح عاض على العبارة يف التاريبات 
 188صفحة 

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 22موضح يف املادة احلوار صفحة 

 املعلومات خمتلف يعلنو 
هذا  يف وجات  اللفظية

 املادة

 الوظيفة

 لاجلم أو الكلمات الصوت حتاياراح 
( و 112يف املادة املفادات )صفحة

 (112احلوار )صفحة

 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

و 112تاريبات صفحة ال يف موضح
113 

الوصف املواد مناسب 
بالكفاءات النواة 

ألن  والكفاءات األساسية
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية

 املعلومات خمتلف يعلنو 
هذا  يف وجات  اللفظية

 املادة
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 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
 112يف املادة احلوار صفحة 

ات العبارة يف التاريبموضح عاض على 
 112صفحة 

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 112موضح يف املادة احلوار صفحة 

 اهلمة

 لاجلم أو الكلمات الصوت حتاياراح 
( و 122يف املادة املفادات )صفحة 

 (122احلوار )صفحة 

 من األفكار أو املعىن علىإجياد 
 وه العابية  واجلمل والعبارات كلماتال

و 123تاريبات صفحة ال يف موضح
122 

 يةالعاب اجلمل أو الكلمات تالوة موضح
  122يف املادة احلوار صفحة

موضح عاض على العبارة يف التاريبات 
 122صفحة 

الوصف املواد مناسب 
بالكفاءات النواة 

ألن  والكفاءات األساسية
 وتالوة وإجياد حتايا

 واجلمل والعبارات الكلمات
ة و عاض على العبار  العابية

 املعلومات خمتلف يعلنو 
هذا  يف وجات  اللفظية

 املادة
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 تختلفةملا متينات فصل كل قام. الكفاءات األساسية النواة و الكفاءاتمناسب ب
(. ولكن هناك 1 املافق يف األساسية الكفاءات) األساسية الكفاءات حتقيق لاعم

، خرب مقام 188-1 األرقامبعض املواد اليت ال توجا يف هذا الكتاب منها 
 )اجلهات(، مبتااء مشؤخا و فعل املضارع.

 املواد اتساع .3
الذي ياعم حتقيق مجيع الكفاءات األساسية  الوصف   تعكس املادة  

)االستماع والكالم والقااءة والكتابة(. يتم تطويا املواد مبا يتناسب مع التوسع 
يف املواد،  تااخل احللزوين والذي يتضمن عناصا لغوية وثقافية، لذلك ال يوجا

 سواء بني الفصول وبني الطبقات.
 :التحليل نتائج

 لبسيطةا اللفظية املعلومات خمتلف يعلن
 122موضح يف املادة احلوار صفحة 

 الرتكيب

 هذا يف نوقشت الرتكيب أو القاعاة اليت
ي ضمري منفصل )مفاد(، اسم ه الكتاب

اإلرارة، ضمري منفصل )مثين و مجع(، 
ضمري متصل، ضمري متصل )عنا(، 

 اجلملة اإلمسية، نعت منعوت.

الرتكيب مناسبببببببببب بالرتكيب 
 الببنبببواة و الببكبببفببببببباءات يف 

ولكن  الكفاءات األسببباسبببية
هنببباك بعض املواد البببذي ال 
توجببببببا يف الكتبببببباب منهببببببا 

، خببببببببرب 188-1األرقببببببببام 
مقببببام )اجلهببببات(، مبتبببببااء 

 مشؤخا و فعل املضارع.
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 وه كماالكفاءات األساسية   مجيع إىل الكتاب هذا يف املادة وصلت
 من ملوادا تاتيب يتم. النقائص بعض وجود رغم أن السابقة النقطة يف موضح
كمثل يف الباب التعار  عاض املادة من مادة املفادات مث   .الصعباىل  السهل

 امتق. املواد كل فهم على الطالب سهلي هذا القااءة مث احلوار مث القاعاة.
 الثقافة مثال انيسياإلناو  والثقافة العابية الثقافة الكتاب هذا يف الثقافية العناصا

 هي ااإلناونيسي الثقافة و أما ومصا، مكة اينةامل اسم هي املستتخامة العابية
 .(33صفحة ) وبايل سوراكارتااسم املاينة 

 
 تمت املادة ألن الطبقات بني أو الفصول بني املواد يف تااخل يوجا ال 

 .احللزوين التوسيع حالة مع بالتناسب تطوياها
 

 على: شؤرااتامل هذهتضمن ت ,املواد دقة .ب
 قواعا العاابيةال دقة .1

النحوية بالفهم واملنطق والعاض يف اجملاالت تطبيق مفهوم القواعا 
وضوع ملااحلقيقة واجملادة ، وتستطيع على استتخاام القواعا اللغة العابية، يناسب ب

 .ةفصحى معاصا  اللغة العابية وراح باللغة اإلناونيسيا فصحى أو
 :التحليل نتائج
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 النحوية االقواع مع مناسب املستتخامة ميالتعل طايقة ، الكتاب هذا يف
 طايقة قياسيةب كتابال يفمنفصل عاض ضمري  قاعاة مثال ويعاض ، العابية للغة

 قام مث ضمري منفصل حولمن  دراستها سيتم اليت للقواعا راحتعين إعطاء 
 كاة مير  طايقة الستتخاام الكتاب ويقرتحه ضمري كل استتخاام وكيفية مثاال
 ااونيسياإلن مع املقامة املادة. ميالتعل تنفيذ يف (snow ball throwing) الثلج

 .املعاصاة ةالعابي اللغة أيضا وتستتخام الفهم وسهلة وصحيحة جياة هي فصحى
 الكلمة اختيار صطلح وامل دقة .3

املصطلح واختيار الكلمة اللغة املستتخامة مناسب مبصطلح و اختيار 
 .الكلمة اللغة العابية، ، ومناسب باملوضوع واملشاكل

 :التحليل نتائج
اب ب يف احلال هو كما متسق غري الكتاب هذا يف لكلمةا اختيار إن

"تلميذ"  العايب صطلحمب "muridكلمة " يستتخام ،مادة مفادات من التعار 
 كما. "طالب" العايب صطلحمب "murid" كلمة يستتخام بعاها املادة يف ولكن
 يف مث"مارس"  العايب املصطلح ستتخامي املادة بااية يف" guruكلمة " يف توجا
 جيعل حبيث. "أستاذ" العايب صطلح" مبguruكلمة " يستتخام بعاها املادة

 .ماتبكني الطالب
 

 التوضيحية الاسوم و الصور دقة .2
تقام الصور والصورة الشمسية والاسوم مناسب باملوضوع ويسهل 

 يفهمها الطالب.
 :التحليل نتائج
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، ابالكت هذا يف املستتخامة التوضيحية والاسوم الصور منكسري 
 وموالاس الصور ناسبت. املطالعة واحلوار  ،مفادات ،يف املقامة املواد منها:

 يفا نقص هناك ولكن. فهمها الطالب على ويسهل موضوعبكل  التوضيحية
 إىل 3 بابال منباب  كل يفمفادات  مادة مثل متسلسلة غري الذي صور وضع

نفعة نقصن امل اليت ةالصور يف هذا الكتاب هناك  صور من الكثري ألن. 2 لبابا
 (.23)صفحة املطالعة مواد من 2 بابال يف كتبامل صورة مثل

 

 
 على: شؤرااتامل هذهتضمن ت ,املواد حتايث .2

  العابية اللغة تطورب املواد مناسبة .أ
 بتطور اللغة العابية املواد املقامة تناسب

 :التحليل نتائج
 وه الكتاب هذا ألن العابية، اللغة تطور إىل الكتاب هذا يشري ال

 .ساسيةأ أرياء جماد املناقشة تكون. لذلك للمبتائني العابية اللغة كتاب
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 االتاحلو  مثلةاألدقيقة  .ب
املواد، واألمثلة والتمارين، الصحيحة واحلقيقية تناسب بالواقعة و 

  األحااث تناسب بالسياق.
 :التحليل نتائج

املواد، واألمثلة والتمارين، قا مناسب ب والتماريناملواد، واألمثلة 
ملثال يف ا الصحيحة واحلقيقية تناسب بالواقعة و األحااث تناسب بالسياق.

. مادة عن اسم اإلرارة و 32الباب بييت من مادة القاعاة اسم اإلرارة صفحة 
ا  32)كصورة يف صفحة  املفهوم ايطةتكمل خب من هذا البحث( و األمثلة : هذ 

ٌة، ذِلك  ِمْصبا ٌح و تِْلك  ِمْاآٌة. ومتاينات :  با ٌب، هِذِه نا ِفذ 

 
 التوضيحية الاسوم و الفعلية الصور .ج

الصور والاسوم التوضيحية تظها الواقعي، و جمهزة أيض ا بشاوحات  
 بشكل صحيحكافية من خالل االهتمام العناصا الثقافية 

 :التحليل نتائج
 من ةذو خاملأالصور  هييف هذا الكتاب  التوضيحية والاسوم الصور

 .للصورة حماد تفسري يوجا اإلنرتنت وال
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 ااجعامل حتايث .د
املستتخامة كماجع الكتب املادية املنشورات ذات  ااجعامل تعكس

 الصلة واحلايثة و هتتم مناسبة العناصا اللغوية الالزمة لاعم ماجع الكتاب.
 :التحليل نتائج

-1222 ةسن بني الكتاب هذا يف كماجع املستتخامة املكتبة ختتلف
 كتاب مارسي تعليم اللغة العابية للصف السابعااجع من  املمبعين أن  .3811

 .األحاث ليست من املارسة املتوسطة حملماية
 على: شؤرااتامل هذهتضمن تة, الثقافيناسبة امل .3

 اتاملوضوعحمتويات  .أ
تتناول املوضوعات مواضيع تتعلق بالثقافة العابية واإلناونيسيا كما 
وردت يف الكفاءات النواة والكفاءات األساسية اليت الواردة إىل الكفاءات املواقف 

 االجتماعية ومواقف املعافة واملواقف واملهارات. واملواقفالاوحية 
 :التحليل نتائج

 وتعكس الكفاءات النواة والكفاءات األساسيةب مناسباملوضوع 
مجيع  .يةالسلوك واملهارات املعافة ومواقف االجتماعية واملواقف الاوحية املواقف

 كل الباب.   مشؤرااملواقف مكتوب يف 
 الوطنية البصرية .ب

أن تتوافق العناصا الثقافية مع عناصا الثقافة العابية )اإلسالمية( جيب 
 .والثقافة اإلناونيسيا اليت تعزز حس الطالب

 :التحليل نتائج
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 ليللاا إدراج خالل من (اإلسالمية)العابية  للثقافةمناسب  الكتب
تكم ن صالاملثال دليل ملادة بييت "اجعلوا يف بيوتكم م .باب كل يف باملادة املتعلقة

 وال تتتخذوها قبورا")رواه خباري(. 
 على: شؤرااتامل هذهتضمن ت ,تقييمال والتماينات  .2

  التماينات تقوية .أ
(  (pattern practiceتقامي التمارين يف ركل هياكل حنوية وأمناط

إلتقان وتطبيق املواد اليت ( communicative drillومتارين التواصل )
 تاريسها.

 :التحليل نتائج
 خيارات لرك يف بعضها. مناسب املواد وتطبيق إلتقان املمارسة متارين أو كل

  .كلمات ربط و أمناط ،أإلمالء  ، متعادة
 :  ركل هياكل حنوية -

 
 : ( (pattern practiceأمناط -
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 : (communicative drillمتارين التواصل ) -

 
 اتالقار  تقييم .ب

 اهاية  اليت تاريسها يفلتقييم مستوى قارة الطالب على بعض املواد 
 .كل درس ويف اهاية كل فصل دراسي

 :التحليل نتائج
 هناك ليسفقط و  درس كل اهاية يف الكتاب هذا يف التقييم إعطاء يتم

 .يةئاهااألسئلة لإلمتحان 
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 على: شؤرااتامل هذهتضمن ت ,ختصيب .2
 (املفادات) املفادات ختصيب مواد .أ

ات النواة اليت تتطلبها الكفاءحتتوي مواد اإلثااء على تطويا املفادات 
 إسم، والفعل والكفاءات األساسية، وهي موجهة املفادات

 :التحليل نتائج
ادات ملفاليس هناك  و االسم ملفاداتا علىباب  كل حيتويألن  مناسبغري 

 .الفعل
 . القواعا ختصيب مواد .ب

حتتوي مواد اإلثااء على تطويا القواعا مناسب مبستوى الطالب، 
 .مورفولوجيا )صا ( أو بناء اجلملة )حنو(

 
 :التحليل نتائج
ألن القواعا يف هذا الكتاب . الطالب ملستوىمناسب  قواعاال املواد

 متصل و اسم اإلرارة و مجلةضمري  وضمري منفصل  مثلهو القواعا األساسية 
إمسية لذلك املواد القواعا قي هذا الكتاب مناسب للمبتائني كطالب فصل 

 السابع.
 مواد ختصيب املهارات .ج

مهارات لغوية خاصة املهارة الكالم  3حتتوي مواد اإلثااء على تطويا 
 والقااءة.

 :التحليل نتائج
 مهارات لىع التأكيا يتم ولكناملهارات اإلستماع  تاريس يتم ال باالكت هذا يف

 . لكالموا والكتابة القااءة
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة .1
 السابع لصفل العربية اللغة تعليم كتاب أن تبني املقدم، التحليل نتائج من 

 و للوسطى املركزية احملمدية التعليم جملس نشرها اليت املتوسطة احملمدية مدرسة من
 مناسب 7102 عام يف (Majlis Dikdasmen Muhammadiyah) العالية

 هناك كان مهما. عند قسم معاير الرتبية الوطنية املدرسية للكتبجدوى  عايرمب
 اكتمال عدم: منها. الكتاب هذا نقصا يف هناك تزال ال مبعاير، مناسب أكثرهم
 غر التوضيحية والرسوم الصور وختطيط متساوق، غر املصطلحات واستخدام املواد،

 ليست، مراجع الكتاب والغرض املعىن إىل تفتقر اليت ةالصور  هناكو  ، املتسلسلة
 .االستماع مهاراتعن  تتعلم اليت املواد ليس هناكو  األحدث

 
 االقتراحات .2

 يسهلل املستخدمة العربية اللغة املصطلحات اختيار إىل االنتباه جيبللمؤلف :  .أ
 يتم اليت الصورة جودة حتسني املؤلف على وجيب .الدرس فهم الطالب على

 وسهل لالهتمام إثارة أكثر الكتاب يكونكالصورة التوضيحية كي  استخدامها
 .الفهم

التعليمية  للمواد كمصدر استخدامها سيتم اليت الكتب دراسة جيبللمعلم :  .ب
 على تؤثر أن ميكن أخرى وأشياء أخطاء هناك الكتب يف النادر من ليس ألنه
 .العربية اللغة تعلم جناح

عند  فهمهااليت صعبة ل أشياء هناك كان إذا املعلم تسأل أن جيبللمتعلم :  .ج
 .العربية اللغة يةميتعل عملية
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 احلال بسبب البحوث من مزيد إجراء إىل احلاجةلبحث علمي املستقبل :  .د
 .بحثال هذه يف بحثال من ختتلف جديدة مشاكل تنشأ سوف

 
 االختتام .3

 إ الباحثة ووفق اإلميان وروة اإلسالم نعمة الباحثة أعط الذي هلل وشكرا محدا 
 حتت البحث ىذا أكملت أن استطعت حىت السليم العقل الباحثة ورزق اإلسالم دين
ة للصف السابع محتويات كتاب مدرسي تعليم اللغة العربي مناسبة تحليل " الدوضوع

كمامن المدرسة المتوسطة لمحمدية عند قسم معايير التربية الوطنية "   الباحثة أن 
 .والتمام الكمال عن بعيد البحث ىذا ولذلك والنسيان األخطأ من ختلو فال عادي   إنسان
 .السبيل رشد إ يوف قنا أن اهلل وعس البحث هبذا اخر شخص وستفيد أن الباحثة فًتجو
 .بالصواب أعلم اهلل إن   الدعلوم، ىو وكما
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DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN 1 
 

PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA ARAB  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / MADRASAH ALIYAH (MA) 

 

 

I. KELAYAKAN ISI 
 
A.  KESESUAIAN URAIAN DENGAN MATERI DENGAN KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)  
 

Butir 1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Deskripsi Materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). dalam 
 penghayatan dan pengamalan ajaran agama, yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

Butir 2 Keluasan materi 

Deskripsi Materi mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua KD (mendengar, berbicara, membaca, dan menulis). Materi 
 dikembangkan secara proporsional sesuai dengan spiral mengembang, yang mencakup unsur kebahasaan dan budaya, 
 sehingga tidak ada tumpang tindih materi, baik antarbab maupun antarkelas. 

Butir 3 Kedalaman materi 

Deskripsi Materi memberikan ketuntasan belajar  sesuai dengan tingkat pendidikan dan sesuai dengan KI dan KD Tingkat kesulitan konsep 
 sesuai dengan perkembangan peserta didik, dengan kemampuan memahami dan menerapkan, serta memperhatikan struktur 
 kebahasaan, dan unsur budaya yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 

   
 

 

B. KEAKURATAN MATERI  
 

Butir 4 Keakuratan Gramatika 

Deskripsi Menerapkan konsep gramatika (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon), dengan memahami, menalar, menyaji 
 dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah gramatika  bahasa Arab, sesuai dengan 
 pokok bahasan dan dipaparkan dengan bahasa Indonesia Baku, maupun Arab Standar kontemporer (Fusha Mu’ashirah) 

Butir 5 Keakuratan Istilah dan Diksi 

Deskripsi Istilah dan diksi bahasa yang digunakan sesuai dengan istilah - diksi bahasa Arab, sesuai dengan pokok bahasan dan 
 permasalahan. 

Butir 6 Keakuratan Gambar dan Ilustrasi 

Deskripsi Gambar, foto, dan ilustrasi yang ditampilkan sesuai dengan tema pokok bahasan dan mudah dipahami peserta didik.   
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C.  KEMUTAKHIRAN MATERI 
 

Butir 7 Kesesuaian materi dengan perkembangan Bahasa Arab 

Deskripsi Materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan bahasa Arab . 

Butir 8 Contoh dan kasus akurat 

Deskripsi Materi, contoh dan latihan, tepat dan benar mencerminkan kesesuaian peristiwa, dan kejadian serta sesuai konteks. 

Butir 9 Gambar dan ilustrasi aktual 

Deskripsi Gambar dan ilustrasi yang disajikan diutamakan yang aktual, juga dilengkapi penjelasan yang memadai dengan memperhatikan 
 unsur budaya secara benar. 

Butir 10 Menggunakan contoh dan kasus Indonesia dan Arab 

Deskripsi Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan budaya Indonesia dan budaya  Arab yang benar. 

Butir 11 Kemutakhiran pustaka 

Deskripsi Pustaka yang dijadikan acuan penyajian buku materi, mencerminkan pustaka yang relevan dan mutakhir,  dengan memperhatikan 
 kesesuaian unsur kebahasaan yang diperlukan untuk mendukung acuan buku tersebut. 

D.  KESESUAIAN BUDAYA 
  

Butir 12 Cakupan tema 

Deskripsi Tema mencakupi tema-tema yang terkait budaya Arab dan Indonesia sebagaimana terdapat dalam  KI dan KD yang mengacu 
 kepada kompetensi inti: sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. 

Butir 13 Wawasan kebangsaan 

Deskripsi Materi dapat membuka wawasan peserta didik untuk menghargai perbedaan budaya, adat istiadat, agama, serta menghindari 
 persoalan SARA, HAM, dan bias gender. Unsur-unsur budaya harus sesuai dengan unsur budaya Arab (Islami) dan budaya 
 Indonesia yang meningkatkan rasa kebangsaan peserta didik 

E. LATIHAN DAN EVALUASI 
  

Butir 14 Latihan penguatan 

Deskripsi Latihan-latihan yang disajikan berupa struktur gramatika, pola (pattern practice), dan latihan komunikatif (communicative drill) untuk  
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  menguasai dan menerapkan materi-materi yang  diajarkan. 

Butir 15  Evaluasi kemampuan 

Deskripsi  Penyajian evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kemampuan peserta didik terhadap beberapa materi yang telah 
  diajarkan diberikan pada tiap akhir dars (pelajaran), dan pada tiap akhir semester. 

F.  PENGAYAAN  

Butir 16  Materi pengayaan kosakata (mufrada:t) 

Deskripsi  Materi pengayaan berisi pengembangan kosakata  yang dituntut oleh KI dan KD, yang berorientasi pada kosakata nomina (isim), 
  dan verba (fi’il) 

Butir 17  Materi pengayaan gramatika (qawa:id) 

Deskripsi  Materi pengayaan berisi pengembangan gramatika sesuai dengan tingkat dan jenjang peserta didik, baik morfologi (sharaf), 
  maupun sintaksis (nahwu) 

Butir 18  Materi pengayaan keterampilan 

Deskripsi  Materi pengayaan berisi pengembangan 4 (empat) keterampilan berbahasa, khususnya berbicara, dan membaca.  
 

 

II. KELAYAKAN PENYAJIAN 

A. TEKNIK PENYAJIAN 
 

Butir 19 Konsistensi sistematika penyajian 

Deskripsi Sistematika penyajian dalam bab memuat pendahuluan/prolog, isi/materi, latihan dan evaluasi ditampilkan secara konsisten dalam 
 tiap bab. 

Butir 20 Keruntutan penyajian 

Deskripsi Konsep yang disajikan secara runtut dari hal yang mudah ke yang sulit, sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari 
 lingkungan terdekat ke lingkungan yang jauh dari kehidupan peserta didik. Latihan dan contoh menampilkan masalah sosial atau 
 fenomena sosial dalam bentuk tema agar peserta didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan secara terintegrasi 
 dan holistik sesuai tuntutan KI dan KD. 

Butir 21 Keseimbangan sajian materi (substansi) antarbab dan antarsubbab 

Deskripsi Uraian substansi antarbab (tercermin dalam jumlah halaman) proporsional dengan mempertimbangkan KI dan KD yang didukung 
 dengan beberapa ilustrasi dan gambar secara seimbang  sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pokok bahasan. 

Butir 22 Sistematika dalam Bab 

Deskripsi Dalam tiap bab terdapat sistematika penyajian yang memuat : KI – KD, pengantar bab, dialog/bacaan, kosa kata, kaidah bahasa, 
 menulis, latihan dan evaluasi.  
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Butir 23 Ragam Latihan 

Deskripsi Terdapat  latihan, dan evaluasi umpan balik secara bervariasi dengan frekuensi yang cukup memadai pada tiap pelajaran (dars), 
 dengan mempertimbangkan aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
 
 

 

B. PENDUKUNG PENYAJIAN 
 

Butir 24 Pengantar 

Deskripsi Uraian pada awal buku berisi tujuan penulisan, cara belajar yang harus diikuti, mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan 
 memahami materi yang akan dipaparkan, sehingga dapat menarik peserta didik untuk belajar  lebih jauh tentang isi buku. 

Butir 25 Pendahuluan 

Deskripsi Ada uraian singkat yang mendeskripsikan isi bab sesuai dengan KI dan KD (biasanya ditampilkan dalam kotak) tanpa 
 mengeksplisitkan judul pendahuluan. 

Butir 26 Daftar transliterasi Arab – Latin 

Deskripsi Ada daftar transliterasi Arab – Latin yang bersumber pada acuan ilmiah tertentu, dan dipakai secara konsisten, misalnya huruf ب 
 /ba’/ ditransliterasikan /b/, ت /ta’/ ditransliterasikan /t/, ط  /to’/ ditransliterasikan /th/, dst. 

Butir 27 Glosarium 

Deskripsi Ada glosarium yang berisi daftar istilah Arab maupun istilah umum penting dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, dan 
 disusun secara alfabetis. 

Butir 28 Indeks 

Deskripsi Indeks merupakan daftar kata penting dan istilah bahasa Arab produktif yang diikuti dengan nomor halaman pemunculannya. 

Butir 29 Daftar pustaka 

Deskripsi Daftar pustaka  yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan buku tersebut disusun menurut aturan yang baku, 
 misalnya diawali dengan nama pengarang (yang disusun secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku / majalah / makalah / artikel , 
 tempat, dan nama penerbit, nama dan lokasi situs internet serta tanggal akses situs (jika memakai acuan yang memiliki situs). 
 Pustaka berbahasa Arab disajikan dan dikelompokkan secara terpisah dengan tulisan atau font Arab. 

 Contoh Daftar Pustaka: 

 Abdullah, Muh. 2010. Belajar Bahasa Arab 24 Jam. (Edisi revisi) Bandung: Nur el Syam 

 Al-faozan, Abd Al-Rahman Ibrahim. Al-Arabiyah Baina Yadaik. http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 juli 2009 
    

 Hidayat, HD. 2008. Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah. Jilid 1. Semarang: CV. Toha Putra 

 Tharik, Afdol. 2008. “Kongruensi dan Reksi Gramatikal dalam Bahasa Arab”. Dalam Arabia. Vol. 8.  
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Edisi April-September. Hal 1 -18. 

 Pustaka Arab ( برعال ال جارم ع ةي  ) 

برعال  ال ي تاك : راد ب الة رعال. رهاق غل ب برعال ري عت ةي ل ي شم م ك ع. 1966. ةل ل دحال, ي دي  ي

سا  ي س ال: وك ر ال اهب . طاب قطان ي غل ن برعال ري عت ةي ل ي شر دمحأ. 1989 . م د عط, ى ي  ةم
  

Butir 30 Materi Audio 

Deskripsi Materi audio disajikan sebagai sarana penunjang yang tidak terpisahkan dari isi buku, dengan ikon audio (gambar kaset/CD, dll) 
 yang materinya dapat dituliskan dalam bab. Materi audio memberi motivasi dan solusi, baik bagi siswa maupun guru dalam 
 mengatasi kesulitan belajar. Penyajian materi audio dapat membantu peserta didik mempelajari lafal (dari lafal fonem, kata sampai 
 kalimat) bahasa Arab yang baik dan benar. 
 
 
 

 

C.  STRATEGI PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN  
 

Butir 31 Pembelajaran berbasis aktivitas (Interaktif – Partisipatif) 

Deskripsi Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif, 
 sehingga  uraian dalam buku dapat mendukung kegiatan yang mampu membentuk kemandirian dalam proses pembelajaran 
 misalnya melalui tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya: dalam pelajaran 
 membaca; siswa diminta melakukan aktivitas membaca nyaring. 

Butir 32 Mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok yang interaktif dengan sumber belajar 

Deskripsi Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di sekitar peserta didik, menggunakan contoh-contoh/gambar  yang 
 diambil dari lingkungan lokal, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 

Butir 33 Mendorong berfikir kritis, kreatif, dan inovatif 

Deskripsi Penyajian materi dapat memotivasi peserta didik untuk bertanya kepada guru, orang tua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah 
 maupun yang sedang dipelajarinya. Ilustrasi, dan soal latihan mendorong dan memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, 
 dan inovatif. 

Butir 34 Pendekatan Saintifik dan Unsur Antarbudaya 

Deskripsi Penyajian materi berdasarkan pada pendekatan saintifik ( mengamati, menanya, mengeksplor/mencoba, menalar, dan 
 mengkomunikasikan ) dengan unsur-unsur budaya Arab yang menarik dan relevan.  
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D.  KOHERENSI DAN KERUNTUTAN ALUR PIKIR  
 

Butir 35 Ketertautan antarbab, subbab, dan alinea 

Deskripsi Penyampaian materi antara bab dengan subbab yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi (kohesif). 

Butir 36 Keutuhan dan keterpaduan makna dalam bab, subbab, alinea 

Deskripsi Materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus mencerminkan kesatuan makna dan menunjukkan kesinambungan 
 makna sehingga membentuk kesatuan makna yang utuh (koherensif).  
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