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 للفصل 3102 الدراسي المنهج ناحية من العربية اللغة في المقرر بالكتا تحليل
 العالية بالمدرسة عشر الحادي

  البحث إقتراح 
 للحصول المقررة الشروط إلكمال مقدم

 العربية اللغة تعليم في   (S.1)الليسانس درجة على 

 
 :إعداد

 أنيق محمد
 0012132011:  القيد رقم

 
 

  والتدريس التربية علوم كلية
 سمارنج الحكومية اإلسالمية سونجو والى جامعة
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 التصريح
 :البحث هذا أدىن ادلواقع
 أنيق مدزل:       اإلسم

 َََُُِّْٓٔ:   الطلبة رقم
 العربية اللغة تعليم:          القسم
 على يشتمل كال يتضمن ال العلميٌ  البحث هذا أف كاألمانة بالصدؽ الباحث  صرح
 مراجع تكوف أف إال الباحثوف كتبها أك الناشر نشرها اليت ادلادة أك ادلتخصصُت من اآلراء

 . العلميٌ  البحث ذلذا مصادر أك
 

 ۸۱۰۲ نوفمبَت        ڠمسارا
                 الباحث

 
 
 

 أنيق محمد
َََُُِّْٓٔ : الطلبة رقم
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 ملخص

 َُِّالكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ناحية ادلنهج الدراسي ربليل :    ادلوضوع 
 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العلية 

 : زلمد أنيق    سماإل

   َََُُِّْٓٔرقم الطالبة :

مصدر ادلعلومات يف التعلم لزيادة كربسُت فعالية كتاب التدريس هي كسيلة ك 
التعلم. فائدة اك غياب ادلواد يف التعلم عل قدرة ادلدرس, حبيث يتم تطوير مواد تعليمية 
جيدة مؤهلة دبعايَت كتاب جيد كتدبَت مجل عربية جيدة كصحيحة كربقيق الشركط يف هذا 

الكتاب ادلقرر يف  ربليل" ةع. لذلك الباحث مهتم بادلراجَُِّادلنهج الدراسي عاـ 
 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية " َُِّاللغة العربية من ناحية ادلنهج الدراسي 

كهذا البحث هو حبث نوعي, حبث ادلكتبة, كتقنيات مجع البيانات يف شكل 
صل التناسب بُت مادة الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية للفدلعرفة  هاغراضك ق كادلقابلة. الوثائ

 ادلزايا كالعيوب لكتابككشف  َُِّاحلادم عشر دبعايَت األهداؼ ادلنهج الدراسي 
للفصل احلادم عشر بادلدرسة  َُِّادلقرر ىف اللغة العربية من ناحية ادلنهج الدراسي 

 .العالية

"الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ناحية ادلنهج هذا  نتائج هذا البحث هوال
احلادم عشر بادلدرسة العالية" مالئمة بأهداؼ ادلنهج الدراسي  للفصل َُِّالدراسي 
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هي إعداد طالب إندكنيسيا ليكوف لديه القدرة على العيش كاألفراد كادلواطنُت  َُِّ
ادلؤمنُت كادلنتجُت كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت مع القادرين على ادلسامهة يف حياة 

كأما ادلزايا فيه كثَت فمنها إستخدـ ادلؤلف من . يةاجملتمع كاألمة كالدكلة كاحلضارة العادل
اللغة العربية البسيطة ك كضع ادلؤلف بعض األمثلة من األمثاؿ السهولة. كمالءمة بثقافة 
الطالب. كالعيوب فيه ك مل يستخدـ ادلؤلف يف كل ادلوضوع  من الشكل الكامل ليسهل 

 الطالب الذم خلفيتهم سلتلفة.
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 المشرف موافق
 ادلعايل
 كالتدريس الًتبية علـو كلية عميد
 ڠامسار  احلكومية اإلسالمٌية اڠسا كايل جامعة

 
 كبركاته اهلل كرمحة عليكم السالـ

 كبعد طيٌبة ربٌية
 البحث هذا نسخة نرسل احلاجة حسب على يالتكالتعد بالتصحيحات ادلالحظة بعد

 :للطالب العلمي
 أنيق زلمد:   اإلسم

 َََُُِّْٓٔ:  البالط رقم
الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ناحية ادلنهج الدراسي  ربليل:   ادلوضوع

 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية َُِّ
 كشكرا شلكن كقت بأسرع  ميالعل البحث هذا تناقش أف ادلناقشة جلنة من كنرجوا

 .باهتمامكم
 كبركاته اهلل كرمحة عليكم كالسالـ

 ۸۱۰۲ نوفمبَت,   ڠمسار

 األكؿ ادلشرؼ
 
 

 الماجستير صالحين احمد كتورالد 

  َََََُُُُِِّْٗٗٓٔٗ :التوظيف رقم
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المشرف موافق  

 عايلادل
 كالتدريس الًتبية علـو كلية عميد
 ڠمسارا احلكومية اإلسالمٌية اڠسا كايل جامعة

 كبركاته اهلل كرمحة عليكم السالـ
 كبعد طيٌبة ربٌية
 البحث هذا نسخة نرسل احلاجة حسب على كالتعديالت بالتصحيحات ادلالحظة بعد

 :للطالب العلمي
 أنيق زلمد:   اإلسم

  َََُُِّْٓٔ:  البالط رقم
قرر يف اللغة العربية من ناحية ادلنهج الدراسي الكتاب ادل ربليل:   ادلوضوع

 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية َُِّ
 كشكرا شلكن كقت بأسرع العلمي البحث هذا تناقش أف ادلناقشة جلنة من كنرجوا

 .باهتمامكم
 كبركاته اهلل كرمحة عليكم كالسالـ

 ۸۱۰۲ نوفمبَت,    ڠمسار

 الثاين ادلشرؼ
 

 
 الماجستير صديق محفوظ الدكتور 

 ََََََُُُُِِِّٕٖٔٗ: التوظيف رقم
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 شعار
 

 "خامسا التكن و محبا أو مستمعا أو متعلما أو عالما كن"
“ Jadilah kamu orang yang pintar, orang yang belajar ilmu 

(pelajar), orang yang mendengarkan ilmu, orang yang suka ilmu 

tetapi janganlah kamu menjadi orang yang kelima” 

 
 
 

 )زاد المتعلمين(
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 اإلهداء
 

 أهدم هذا العمل ادلتواضع اىل :
 يبخل علٌي يوما بشي  كأمي عيد منتيا  اليت الذم ال  كالدٌم, أيب شفاء احلفيظ

كادامهما يف الصحة  ا كبارؾ عليهما يف عمرمهكربتٍت باحلناف كاحملبة, اطاؿ اهللمحلتٍت 
 كاىل أخويت كأسريت مجيعا كالعافية

 مث اىل كل من علمٍت حرفا أصبح سنا برقه يضي  الطريق أمامي
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، كالصالة كالسالـ على سيدنا زلمد احلمد هلل الذم خلق اإلنساف كعلمه البياف

يب األمي الذم انزؿ اهلل عليه القرآف، كعلى آله كأصحابه كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الن
 الدين أما بعد
تحليل الكتاب المقرر في  " كتابة هذا البحث على العنواف :الباحث   كقد مت

للفصل الحادي عشر بالمدرسة  3102اللغة العربية من ناحية المنهج الدراسي 
 ة إلقاء الشكر كالتقدير إىل : لذا يريد الكاتب " العالية

الدكتور زلٌبُت ادلاجستَت احلاج كرئيس اجلامعة كاىل سوصلو  األستاذ فضيلة الٌسيد .ُ
 اإلسالمية احلكومية

فضيلة السيد الدكتور راهارجوا ادلاجستَت كعميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة كايل  .ِ
 سوصلو االسالمية احلكومية

الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية فضيلة السيد  .ّ
 علـو الًتبية كالتدريس

قرة العُت ادلاجستَت ككتابة لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علـو  فضيلة األستاذة تؤيت .ْ
 الًتبية ك التعليم

تور زلفوظ صٌديق السيد الدكك  احلاج ادلاجستَت صاحلُتالٌسيد الدكتور امحد فضيلة  .ٓ
 ادلاجستَت احلاج كمشريف البحث 

 فضيلة ادلدٌرسُت بكلية علـو الًتبية كالتعليم الذين قد عٌلموين كأرشدكين .ٔ
" األستاذ شفاء احلفيظ احلاج،كمعلم اللغة العربية مدرسة "مسالك اذلدلفضيلة  .ٕ

 العالية األهلية تاهوناف جفارا
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يب احملبوب ك أمي احملبوبة، أدامهما اهلل يف الصحة ك مجيع أعضاء األسرة، بداية من أ .ٖ
 العافية

مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة كايل سنجو اإلسالمية احلكومية  .ٗ
 مسارنج

 الذين قد ساعدكا كدافعوا إىل نيل العلـو النافعة يف الدين كالدنيا كاألخرة كإخوين .َُ
 

ازيهم أحسن اجلزاء فإنٌه جيزل من يشاء بغَت حساب كعسى عسى اهلل تعاىل الرحيم أف جي
 هذا البحث أف ينافع لنفسي كاآلخرين أمُت يارب العادلُت

  



12 
 

 قائمة المحتويات
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 ُِمواد التدريس الطبعي .................................  . د
 ِْمعايَت مواد التدريس اجليد .............................  . ه
 ِٓ....................  األساس يف تأليف الكتاب الدراسي . و
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: النظرة العامة عن الكتاب المقرر في اللغة العربية من ناحية المنهج  الباب الثالث

 للفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية 3102الدراسي 
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 : وصف البيانات و تحليلها الباب الرابع
 ِْ ........... َُِّربليل كصفي من ناحية ادلنهج الدراسي  . أ

ادلزايا كالعيوب لكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ناحية  . ب
للفصل احلادم عشر بادلدرسة  َُِّادلنهج الدراسي 

 َٔ ................................................ العلية
 

 إلختتام: ا الباب الخامس
 ّٔ ............................................... نتائجال . أ

 ْٔ  ........................................... قًتحاتادل . ب
 ٓٔ .............................................اإلختتاـ  . ج
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 الباب األول
 خلفية البحث .أ

األجنبية يف عصر منو أمره فرض دلن الذين يريدكف أف إتقاف اللغة 
إذا كانوا يريدكف يف التواصل مع األجنيب ، فإف إتقاف اللغة  .يستحق التقدـى 

ك االخر ، ديكن اللغة األجنبية توسيع آفاؽ الفكر  .األجنبية هو مطلق
 .بعصر دراسة حضارهتم

كرًن كحديث القرآف ال يعٍتب ادلقدسة االلغة العربية هي لغة الكت
. اللغة العربية هي لغة الدين كاإلسالـ ، صلى اهلل عليه كسلمالنيب زلمد 

 ِِ، كاللغات الوطنية ألكثر من  (PBB) كاللغة الرمسية لألمم ادلتحدة
دكلة يف الشرؽ األكسط كلغة الًتاث الثقايف االجتماعي. حىت اللغة العربية 

 ُ.لة ككذلك شيخوخةتعترب اللغة األكثر أصالة ، كليس لديها طفو 
كيف  .للتعلم غريبة صل, اللغة العربية يف إندكنيسيا ليست لغةن يف األ

حقيقته أف اللغة العربية مدعـو يف اجملتمع كالثقافة الوطنية لعبت دكرا منذ 
اللغة العربية ال  تطوير يف دائرة العلماء  .اإلسالـ يف إندكنيسياتطور 

كادلعهد كادلدرسة كاجملتمعات اإلسالمية فقط ، كلكن اللغة العربية يدخل 
األقل يف منو ادلفردات ، مثل الكلمات  .يف اللغة اإلندكنيسية أك اإلقليمية

غَتها اليت باإلندكنسية الصلوات ، كالصابوف ، كاجملالت ، كاألكراؽ ك 
 ِ.تستمد من اللغة العربية

                                                           
1
 Mahfudz Siddiq, Bahan Ajar Bahasa Arab Berorientasi Masa 

Depan, (Semarang:PLP2M, 2016).hlm 19 
2
Departemen Agama RI, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada 

perguruan tinggi Agama Islam ( Jakarta; Proyek Pengembangan Sistem 

Pendidikan Agama, 1997) hlm 79 
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 من زلٌدداًت صلٌاًح تعليًم اللغة العربية ضلوى لغةو أجنبية هو مواد
مواد التدريس هو مصدر التعليم سبلك دكرا مهما يف دعم عملية  .التدريس

التعلم حىت االف. مواد التدريس أف تكوف قادرة على تكفية الشركط ضلو 
مواد التعليمية ألف العديد من ادلواد ادلستخدمة يف التعلم ، عامة مواد 

 .جيدالتدريس  ربتوم على معلومات ميدانية فقط كليست منظمة بشكل 
ما يتعلق بكتاب التدريس اللغة العربية ، اآلف العديد من موضوعات 
كأنواع الكتاب اللغة العربية ادلتداكلة ، ك ديكن مالحظته ، االنطباع ربقق 
عن ذلك، على الدرجة ، كعشوائية تزيٌن كهتيمن على كتابة كتاب 

 ّ.ربالتدريس ، عالكة على ذلك يف رلاؿ تعليم اللغة العربية لغَت الع
أحد العناصر الرئيسية يف ادلنهج باإلضافة إىل  التدريسب اتعترب كت

 كتاب التدريسالتعلم.   كالطريقةوسائل العناصر أخرل ، مثل العمليات ك 
احدة من األسس األساسية يف مجيع مستويات التعليم. من خالؿ هي ك 

 .نطاؽ اللغة كالثقافة ، ديكن ربقيق أهداؼ التعلم اليت تريد أف تتحقق
ادلرغوبة، حيث تنقل الثقافة وانب جبالطالب  كتاب التدريستزكد  

طبيعة ديكنها ربسُت قدرهتا على االنتقاد ، الك , عرفةادلختلفة ، ك ادلتجارب ال
يكوف  جزء من عملية الفهم كادلعرفة. محددات الستجابة لألحداث ككا
قوة يف إطار التفكَت العقائدم ، ألهنا ديكن أف تعزز ادلعٌت  التدريسب اكت

على الطالب "ألنه يقدـ ادلوقف  اقوي اكتاب تأثَت ال، من هنا يكوف 
يل كادلنظور على طبيعة ككصف البيئة احمليطة اليت تعكس احلقيقة ، كبالتا

 ْ".يثَت استجابة خفية كعواطف رد الفعل الكتاب التدريسديكن أف معٌت 
                                                           

3
 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun buku 

ajar bahasa arab, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm vii 
4
 Sudi Yahya Dkk, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, 

(Padang:2012, Akademia Permata). Hlm ix 
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اللغة العربية ادلشهورة بتعقيد النحوم كثركة ادلفردات ربديا للطالب 
ديد من األشياء يف إتقاف دراسة اللغة الع الذين يتعلموف اللغةى العربية.

من بُت الدراسات اليت  .العربية ، عند االنغماس يف عامل الكتابة كالقراءة
تناقش الكتابة كالقراءة يف اللغة العربية هو علم النحو. هذا العلم حيافظ 

ادلؤلف. تركيز هذا العلم يبحث على حكم  على األخطاء كالنطق من
(.قاعدة اكاخر اجلملة  أ اخلطأ يف  ك الكلمة )الرفع كالنصب كاجلـز

التحريك تأثَتها كبَت ، ليس النطق ادلختلفة فقط كلكن ادلعٌت ايضا. 
اختالؼ ادلعٌت يعاقب على فهم الشخص أك اجملموعة يف استجابة 

 .النصوص العربية
كتاب التدريس هي كسيلة كمصدر ادلعلومات يف التعلم لزيادة 

ائدة أك غياب ادلواد التعليمية يف التعلم على قدرة كربسُت فعالية التعلم. ف
 ٓادلدرس على التطور ، حبيث يتم تطوير مواد تعليمية جيدة كمؤهلة.

زلددات هو الكتاب ادلقرر أسس على منهج الدراسي  االف, من
. كهذا الكتاب يد الطالب يف تعليم اللغة العربية. نظرا ألمهية َُِّ

ادلواد التعليمية يف عملية التعلم العربية. فإف حزمة الكتاب التدريس باللغة 
العربية على مستول ادلدرسة العالية ادلستخدمة للطالب كبيد ادلعلم ، جيب 

ًفيى دبعايَت كتاب جيد كتدبَت مجل عربية جيدة كصحيحة كربقيق أف تى 
لذلك . ادلنهج الدراسي عاـ الفُت كثالثة عشرالشركط يف أهداؼ 

الكتاب المقرر في اللغة العربية من  تحليل"الباحث مهتم بادلراجعة 

                                                           
5
 M.Abdul Hamid, et.al, Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan media, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm 

70 
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للفصل الحادي عشر بالمدرسة  3102ناحية المنهج الدراسي 
 العالية".

 ألةتحديد المس .ب
دلدرسة احلادم عشر باهل مواد الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية للفصل  .1

 ؟ َُِّدلنهج الدراسي عاـ اأهداؼ بالعالية تناسب 
من ناحية ادلنهج ما ادلزايا كالعيوب لكتاب ادلقرر يف اللغة العربية  .2

 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية ؟ َُِّالدراسي 
 أغراض البحث .ج

قا للمسألة السابقة, يريد الباحث اف يشرح اغراض البحث كهي كما مواف
 :يلي
للغة العربية للفصل دلعرفة التناسب بُت مادة الكتاب ادلقرر يف ا .1

  َُِّأهداؼ ادلنهج الدراسي احلادم عشر ب
ادلقرر ىف اللغة العربية من ناحية ادلنهج  لكشف ادلزايا كالعيوب لكتاب .2

 احلادم عشر بادلدرسة العالية للفصل َُِّالدراسي 
 فوائد البحث .د

 فوائد البحث النظرية:
إنطلقا بالفوائد النظرية يرجى بوجود هذا البحث أف يكوف مراجعنا 
ك أساسيا يف تعلم اللغة العربية خاصة للفصل احلادم عشر عالية. كزيادة  

 ادلصادر من تعلم اللغة العربية.
 فوائد البحث التطبيقية:

 بللطال .1
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زيادة معرفة الطالب من أجل اختيار الكتاب العربية اليت 
يستخدمها مصدر التعليم كقف  خصائص مواد التعليمية اليت تفي 

 .بادلعايَت
 للمعلم .2

كاف نتائج هذ  البحث يستخدـ ادلشورة للمدرس يف تقرير 
 .الكتاب اليد يف عملية تعليم اللغة العربية

 للمدرسة .3
كتاب ادلقرر الذم سيدخل يف ادلؤسسة ، ضلو صرح بادلعرفة عن ال

 .تفكَت كأكثر انتقائية
 للباحث .4

الكتاب ادلقرر ىف اللغة العربية من ناحية ادلنهج زيادة ادلعرفة حوؿ 
 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية. َُِّالدراسي 

 
 الدراسات السابقة .ه

 جامعة كالتدريس الًتبية علـو كليةطالبة من  ادلقالة من نويفى نور هداية,  .1
 Analisis“ بعنواف جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية جاكا كايل سنن

Buku Siswa Bahasa Arab Pendidikan Saintifik 

Kurikulum 2013 Untuk Kelas XI Madrasah Aliyah 

Peminatan IPA, IPS dan Bahasa” 
مع ادلنهج  رٌكز هذ  ادلقالة على عملية تعلم اللغة العربية تتكيف

يقـو الباحث بتحليل معايَت الكتاب من الفُت كثالثة عشر. الدراسية 
حيث مكونات الكتب ادلدرسية كالعوامل اليت ربتاج إىل االهتماـ يف 

 كنتيجتها هي: .تطوير الكتب ادلدرسية عند عبد احلميد
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كتاب اللغة العربية كفقا دبكونات الكتب ادلدرسية عندعبد  .ُ
 احلميد

 ٔعوامل التطوير يف هذ  معايَت الكتاب ادلدرسي مناسبةإف  .ِ

ربليل الكتاب اللغة لة هي قامعادلة الباحث هبذ  ادل 
العربية بدرجة مدرسة عالية للفصل احلادم عشر أٌسس على 

, كاما اختالفه هو رٌكز الباحث على َُِّادلنهج الدراسية 
الفُت كثالثة عشر أٌسس على ادلنهج الدراسية الكتاب ادلقرر 
كنقصانه كفضوله, كاما  َُِّادلنهج الدراسية عن مطابقه ب

دلطلوب دبدرسة عالية للفصل العلـو هذ  ادلقالة رٌكز على ا
 الطبيعية كالعلـو اإلجتماعية كاللغة.

 جامعة كالتدريس الًتبية علـو كلية ادلقالة اليت كتبها أخت محيدة من .2
 بعنواف جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية جاكا كايل سنن

“Analisis Buku Teks Bahasa Arab MTs Kelas 

VII Tinjauan Psikologi Perkembangan Kognitif 

Remaja” 
هذ  ادلقالة على ربليل حبث ادلكتبة بالكتاب ادلقرر اللغة رٌكز 

العربية للفصل السابع الثانوية اجمللد طه فوترا اٌسس على ادلنهج 
صائص تقدًن ادلواد على هبدؼ دلعرفة خالفُت كثالثة عشر. الدراسية 

تقدًن ادلواد عن طريق النمو الفُت كثالثة عشر, ادلنهج الدراسية 

                                                           
6
 Novi Nur Hidayah, Skripsi Analisis Buku Siswa Bahasa Arab 

Pendidikan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas XI MA Peminatan IPA, IPS, 

Bahasa,(Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
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ادلعريف للمراهقُت ، ك كفاؽ اللغة مع النمو ادلعريف للمراهقُت ، ك 
 كنتيجتها هي: .كفاؽ أنشطة التقييم مع النمو ادلعريف للمراهقُت

 تقدًن ادلواد يف الكتاب هو التواصل .ُ
 واد يف الكتاب كفقا لنظرية النمو ادلعريف للمراهقُتتقدًن ادل .ِ
استخداـ اللغة يف هذا الكتاب كفقا دلعرفة ادلراهقُت كلكن  .ّ

 سبلك النقص من كجه التواصل
شلارسة األنشطة يف الكتاب كفقا لنظرية النمو ادلعريف  .ْ

 ٕللمراهقُت.

معادلة الباحث هبذ  ادلقالة هي ربليل الكتاب ادلقرر اللغة 
, كاما اختالفه هو َُِّالعربية أٌسس على ادلنهج الدراسية 

كفقا لنظرية النمو على الكتاب ادلقرر دبدرسة ثانوية  هذ  ادلقالة
الكتاب ادلقرر للفصل  ادلعريف للمراهقُت. كاما الباحث على

 احلادم عشر دبدرسة عالية. 

 جامعة كالتدريس الًتبية علـو كلية من ادلقالة اليت كتبها حجر سعيدة .3
 بعنواف  جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية جوكو كايل سنن

“Analisis Buku Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII 

MTs Kurikulum 2013” 
يشَت ربليل الكتاب اللغة العربية إىل معايَت الكتاب من 

معادلة  ٖهل كاف كفقا للمعايَت اـ ال. .حيث ادلادة عند زلمد القيمى
                                                           

7
 Hamidah, Skripsi Analisis Buku Teks Bahasa Arab MTs kelas VII 

Tinjauan Psikologi Perkembangan Kognitif Remaja,(Jogjakarta:  UIN Sunan 

Kalijaga, 2015) 
8
 Hajar Saidah, Skripsi Analisis Buku Pelajaran Bahasa Arab Kelas 

VII MTs Kurikulum 2013,(Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
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الباحث هبذ  ادلقالة هي ربليل الكتاب ادلقرر اللغة العربية أٌسس على 
, كاما اختالفه هو رٌكز ادلقالة على الكتاب َُِّادلنهج الدراسية 

من حيث ادلادة عند زلمد القيمى. كاما الباحث درسة ثانوية ادلقرر دب
 الكتاب ادلقرر للفصل احلادم عشر دبدرسة عالية.  على

   (STAIN)رللة الًتبية اإلسالمية من زلمد مشس ادلعارؼ ،  .4
 Perbandingan Kualitas Buku Teks“ كديرم, بعنواف

Bahasa Arab Pada Tingkat Tsanawiyah” 
اجمللة إىل معرفة مقارنة جودة الكتب ادلدرسية هتدؼ هذ  
 كالتقدًنينظر إىل اجلوانب يعٍت احملتول  ثانوية باللغة العربية دبستول

كاللغة كالرسومات. الكتاب اليت تصبح موضوع البحث هو الكتاب 
من هدايات, ماماف عبد اجلليل, امحد شيخ الدين ,ك امحد سيف 

 . أف الكتب العربية ذلا مزايا كعيوباهلل. تشَت نتائج هذ  الدراسة إىل
كبشكل عاـ ، فإف كتاب النص العريب "امحد شيخ الدين" ك "امحد 

 ٗ.سيف اهلل" أفضل من الكتابُت اآلخرين
 
 

 الحاصل البحث المؤلف الموضوع الرقم
ُ Analisis 

Buku Siswa 

Bahasa Arab 

Pendidikan 

Saintifik 

نويف نور 
 هداية

 النوعي حبث
 ادلكتبة

. كتاب اللغة ُ
العربية كفقا 

دبكونات الكتب 

                                                           
9
 M. Syamsul Ma‟arif, Jurnal Pendidikan Pebandingan Kualitas 

Buku Teks Bahasa Arab Pada Tingkat Tsanawiyah,(Kediri: STAIN Kediri, 

2015) 
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Kurikulum 

2013 Untuk 

Kelas XI 

Madrasah 

Aliyah 

Peminatan 

IPA, IPS dan 

Bahasa 

درسية عند عبد ادل
 احلميد

. إف عوامل ِ
التطوير يف هذ  
معايَت الكتاب 

 ادلدرسي مناسبة
ِ Analisis 

Buku Teks 

Bahasa Arab 

MTs Kelas 

VII Tinjauan 

Psikologi 

Perkembanga

n Kognitif 

Remaja 

حبث النوعي  محيدة
 ادلكتبة

تقدًن ادلواد يف  .1
الكتاب هو 

 التواصل
تقدًن ادلواد يف  .2

لكتاب كفقا ا
لنظرية النمو 

ادلعريف 
 للمراهقُت

استخداـ اللغة  .3
يف هذا الكتاب 
كفقا دلعرفة 
ادلراهقُت كلكن 
سبلك النقص 
من كجه 

 التواصل
شلارسة   .4

األنشطة يف 
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الكتاب كفقا 
لنظرية النمو 

ادلعريف 
 للمراهقُت

ّ Analisis 

Buku 

Pelajaran 

Bahasa Arab 

Kelas VII 

MTs 

Kurikulum 

2013 

حجر 
 سعيدة

حبث النوعي 
 ادلكتبة

أف الكتاب اللغة 
العربية صف 
السابع ثانوية 

 َُِّدبنهج 
الئقة كيد 
الطالب, ألنه 
تناسب دبعايَت 
الكتاب ادلقرر 
اجليد, بل عليه 
تطوير ادلادة كتزديد 

 ادلفردات
ْ Perbandingan 

Kualitas 

Buku Teks 

Bahasa Arab 

Pada Tingkat 

Tsanawiyah 

زلمد 
مشس 

 ادلعارؼ

حبث النوعي 
 ادلكتبة

أف الكتب العربية 
ذلا مزايا كعيوب. 
كبشكل عاـ ، فإف 
كتاب النص 
العريب "امحد شيخ 
الدين" ك "امحد 
سيف اهلل" أفضل 
من الكتابُت 
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 اآلخرين
 

 :سابقةموقف الباحث يف دراسة ال
 احلاصل البحث الباحث ادلوضوع

Analisis Buku Paket 

Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 

Kelas XI Madrasah 

Aliyah 

زلمد 
 أنيق

حبث النوعي 
 ادلكتبة

- 

 
 مناهج البحث .و

هذا البحث حبث نوعي, كهو عملية لنيل الفهم اجليد عن رلمع  يف تعامل 
َُ.االنساف

ينقسم البحث النوعي إىل قسمُت كمها البحث النوعي ادلكتيب ك  
البحث النوعي ادليداين. إف هذا البحث حبث نوعي غَت تعامل. أما ادلقصود 

  ُُية مث مطلعتها.من البحث ادلكتيب فهو مجع ادلعلومات من ادلصادر ادلكتب
كأما ادلقصود من غَت تعامل فتسمى أيضا بالبحث التحليلي هو مطالعة ببناء 
ا التحليل التوثيقي يعٍت يتجمع الباحث البيانات مث عيَّنها ك حيللها ك صناعيه
  ُِكبعد ذالك إعطاء التفسَت على ادلفهـو ك احلديثة مباشرة أك غَت مباشرة.

                                                           
10

 Jonathan sarwono,Metode penelitian kuantiatif dan 

kualitatif(Yogyakarta:Graha Ilmu,2006),hlm.9 
11

 Mestika Zed,Metodologi penelitian kepustakaan,(Jakarta:Yayasan 

Obor Indonesia,2008),cet.2 hlm.2 
12

 Nana Syaodih Sukamadinata,Metododologi penelitian pendidikan 

,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2010),hlm.65 
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كمثاؿ البحث ادلكتيب جبمع البيانات كادلعلومات من ادلكتبة  هو الكتب ك 
 ُّ.كالرسم كالقصة الًتخيية كغَت ذالكاجملاالت 

 أنواع كتصميم البحث .ُ
بسبب مدل ادلشكلة ، يف البحث النوعي ، سيقـو الباحث باحلد 

يف البحث النوعي هناؾ كبالتايل  .من البحث يف كاحد أك أكثر متغَتات
البحث الذم يقـو ادلؤلف يف إعداد هذ   .حد ادلشكلة يسمى الًتكيز
النهج النوعي هو البحث يركز على مجع  .األطركحة من النهج النوعي

البيانات كهو نوعي )ليس على شكل األرقاـ( كيستخدـ التحليل النوعي يف 
 ت.التعرض للبيانات كربليل البيانات كمجع االستنتاجا

البحث الذم يتضمنه ادلؤلف يف نوع ادلطبوعات البحثية أك يسمى 
حبث ادلكتبة هو حبث الذم يعمل الباحث من خالؿ  .بأحباث ادلكتبات

مجع البيانات اليت تأيت من الكتب كاجملالت كادلقاالت كالكتب كبعض 
دراسة األدب هي أيضا سلسلة من األنشطة ادلتعلقة بأساليب  ُْ.الكتابات

 ُٓمجع بيانات ادلكتبة كالقراءة كالتدكين مع يدير ادلواد البحثية.
 لبحثموضوع ا .ِ

انطالقا من نوع هذا البحث ، أم البحث يف ادلكتبة ، مجع البيانات 
طريقة التوثيق هي تطلب عن البيانات حوؿ  .باستخداـ طريقة التوثيق

األشياء أك ادلتغَتات يف شكل ادلالحظات كالنصوص كالكتب كالصحف 

                                                           
13

 Drs.Mardalis,Metode penelitian suatu pendekatan 
proposal,(Jakarta:Bumi Aksara,2010),cet.12 hlm.28 

14
 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Yogyakarta : 

Al-Rijal Institute, 2007) hlm 85 
15

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan 

Obor Indonesia, 2018) hlm 3 
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 ُٔ.كاجملالت كالنقوش كزلاضر االجتماعات كاألعماؿ كما إىل ذلك
 َُِّمن ناحية ادلنهج الدراسي كادلوضوع من حبثه هو الكتاب ادلقرر 

 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية يف طريقة التعليم.
 مصدر البيانات .ّ

يف هذ  الدراسة  .جد البيانات كمجعهمصدر البيانات هو من اين تو 
تقنية الدراسة الوثائقية ، هي تقنية جلمع البيانات عن طريق اجلمع كربليل 

قد تكوف الوثائق يف شكل  .الوثيقة هي نصوص األحداث ادلاضية .الوثائق
مثل الوثائق يف  .كتابات أك رسومات أك أعماؿ ضخمة من الشخص

احلياة ، كالقصة ، كالسَتة ، كالقواعد  شكل الكتابة هي اليوميات ، تاريخ
مثل الوثائق يف شكل الصور هي الصور ، كالصور احلياة ،  .كالسياسات

يف حُت أف الوثائق يف شكل أعماؿ ، مثل األعماؿ  .كالرسومات ، كغَتها
 ُٕ.الفنية هي الصور كالتماثيل كاألفالـ كغَتها

كاما مصدر البيانات اليت استخدمتها الباحث مصدراف مها رئيسي 
من ناحية ادلنهج الدراسي كادلصدر الثانوم هي الكتاب ادلقرر  .كثانوم
 للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية. َُِّ

 تقنيات مجع البيانات .ْ
لبحث ، ألف الغرض تقنيات مجع البيانات هي أهم خطوة يف ا

الرئيسي من عملية البحث هو احلصوؿ على البيانات اليت سيتم ربليلها 

                                                           
16

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013) hlm 221-222 

 
17

 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 

2009), hlm 368 
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تقنيات مجع البيانات اليت سيتم استخدامها  .لإلجابة على ادلشاكل القائمة
 .يف هذا البحث هي يف شكل الوثائق كادلقابلة

 الوثائق . أ
ى طريقة مجع البيانات للوثائق هي طريقة تستخدـ للحصوؿ عل

البيانات ادلطلوبة اليت هي يف شكل ادلصادر من ادلطبوعات اليت يوافق 
قد تكوف هذ  الوثيقة كثائق عامة مثل الصحف أك  .دبوضوع البحث

الصحف أك تقارير ادلكتب أك ادلستندات اخلاصة ، كاليوميات ، 
 ُٖكرسائل الربيد اإللكًتكين.

من ناحية ادلنهج الدراسي كاما الوثائق ادلقصود هي الكتاب ادلقرر 
مث حلل الباحث ذالك للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية.  َُِّ

على ادلبادئ  الكتاب يشَت إىل الصك من شكل ربليل زلتول
  .التوجيهية

 ادلقابلة . ب
بشكل عاـ ، ادلقصود بادلقابلة هو طريقة جلمع ادلعلومات ادلادية 
اليت تتم عن طريق إجراء االستجواب الشفوم من جانب كاحد ، كجهان 

من خالؿ ادلقابلة سيحصل  .لوجه ، كمع االذبا  كالغرض الذم ربديد 
قة حوؿ كل ما يتعلق دبوضوع الباحث على ادلعلومات  مباشرة كمتعم

 ُٗ.البحث
 

 
                                                           

18
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet.2, 1998) hlm 236 
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 ربليل أدكات البحث .ٓ
، بالطبع ، جيب علينا أكالن  ار األدكات اليت نستخدمهاقبل اختي

يف  .ـ الار األدكات دلعرفة ما إذا كانت األدكات مناسبة لالستخداـ أاختي
هذ  البحث استخدمت نوعُت من أدكات البحث ، كمها أدكات الوثائق 

 .كأدكات ادلقابلة
يف البحث النوعي ، حيصل البيانات من مصادر سلتلفة ، باستخداـ 
تقنيات مجع البيانات ادلختلفة ، كمراقبتها باستمرار حىت يتم مجع 

تقنية ربليل البيانات ادلستخدمة من قبل الباحث هي التحليل  َِالبيانات.
يتم تنفيذ هذ  التقنية من خالؿ مجع البيانات استنادنا إىل  .النوعي الوصفي

عالكة على ذلك ، يتم اختيار البيانات من  .فئات أك موضوعات معينة
لباحثوف نتائج هذ  الدراسات بأكصاؼ خالؿ ربليل احملتويات ، مث يصف ا

 ُِتكوف نوعية كيعطوف نتائج من نتائج البحوث اليت أجريت.

 ز. نظام الحث

 فهم ما حيتوم على هذا البحث فينقسم الباحث إىل لتسهيل يف
 مخسة أقساـ كلكل باب منها فصوؿ

: مقدمة تشتمل على خلفية البحث مث ثحديد ادلسألة  الباب األكىل
كقصد البحث كفوائد  مث تشتمل على الدراسة السابقة 
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توضح ك طريقة البحث كيعد ذالك تشتمل على تنظيم 
 البحث

ر النظرم حيتوم على مواد الكتب التعليمية : اإلطا الباب الثاين
تتحدث فيها عن عناصر ادلواد التعلمية ك خصائص 

 كموضيعيةأهداؼ مواد الكتب التعلمية. مث حيتول على 
 َُِّمث تعريف ادلنهج الدراسي اللغة العربية  دراسة

 كأهدافه
ية ادلقرر اللغة العرب كتاب"ال كتابالالنظرة العامة عن :   الباب الثالث

للفصل احلادم عشر  َُِّيف ادلنهج الدراسي 
  دبدرسة عالية"

الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ناحية  ربليل ":  الباب الرابع
للفصل احلادم عشر بادلدرسة  َُِّادلنهج الدراسي 

اللغة يف الكتاب ادلقرر )ربليل كصفي عن " العالية
 للفصل َُِّادلنهج الدراسي  من ناحيةالعربية 

 من ناحية ادلادة( احلادم عشر دبدرسة عالية 
: خاسبة البحث كحيتوم على النتئاج كاالقًتاحات  الباب اخلامس

 الككاإلختتاـ مث يلحق هبا 
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 الباب الثاني
الهيكل النظري ومواد الكتاب المقرر في اللغة العربية 

للفصل الحادي  3102من ناحية المنهج الدراسي 
 يةعشر بالمدرسة العال

 
 مفهوم الكتاب .أ

كلمة كتاب مصدر من كتب كمجعه كيتيب, لغة كلمة ًكتىابي هو 
الصُّحفي اجملموعة.  كادلقصود بالكتاب ادلدرسي هو ال حد بالكتاب ادلقرر 
كالكتاب الواجبة اليت يعطي احلكومة, بل يف ادلعٌت الواسع من ذلك. كما 

ٍة : "إف الكتاب ادلدرسي يشمل الك تب كاألدكات ادلصاحبة  قاؿ طيعىٍيمى
اليت يتلقى الطالب منها ادلعرفة كاليت يوظفها ادلعلم يف الربنامج التعليمي مثل 
أشرطة التسجيل, كادلذٌكرات, كادلطبوعات اليت توزٌع على الطالب, ككرٌاسة 

 التدريبات, ككرٌاسة االختبار ادلوضوعية كمرشد ادلعلم".
 يشمل الكتاب الدراسي على:

 لواجبة للطالبء. الكتاب ا
 ب. مرشد ادلعلم

 ج. كراسة االختبار
 د. قاموس

 ق. زاد الكتاب للقراءة
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 ِِك. األدكات السمعي كالبصرم.
 

 مصادر التعلم .ب
زف يف أشكاؿ سلتلفة يقـو مصادر التعلم على معلومات اليت تيق دـ كزبي

من الوسائط, كتيساعد الطالب يف التعلم على ذبسيد ادلنهج الدراسي. ال 
يقتصر شكلها, هل يف شكل ادلطبوعات اك الفيديو أك صيغة الربامج اللٌُت أك 

 .اجملموعة من الصياغ ادلختلفة اليت ديكن استخدامها  الطالب أك ادلعلم
يم على أم مكاف أك بيئة ، كاجلمادات كبالتايل ، تعرؼ مصادر التعل

كاألشخاص الذين ربتوم على معلومات يستخدـ الطالب على سفينة للقياـ 
 .إلجراء عملية تغيَت السلوؾ، ك جلعل عملية تغيَت السلوؾ .هبا

 كمن هذا الفهم ديكن تصنيف ادلصادر التعليمية على النحو التايل:
ن ألم شخص تعلمها أك تغيَت ادلكاف أك البيئة الطبيعية اليت ديك .1

السلوؾ, فادلكاف من باب ادلكتبة ، كالسوؽ ، كادلتحف ، 
كالنهر ، كاجلبل ، كمكب للنفايات ، كبركة األمساؾ ، كما إىل 

 .ذلك
األشياء هي كل األشياء اليت تسمح بتغيَت السلوؾ للمتعلمُت ،  .2

ها من فاألشياء من مصادر للتعلم. ادلثاؿ ادلواقع كادلعابد كغَت 
 .األشياء من ادلاضي
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األشخاص هم أم شخص لديه مهارة معينة يستطيع فيها  .3
على  .الطالب يتعلم الشيء, فادلتعلقات من مصادر للتعلم
 .سبيل ادلثاؿ ادلواقع كادلعابد كغَتها من األشياء من ادلاضي

الكتب هي مجيع أنواع الكتب اليت ديكن قراءهتا منفردا للطالب  .4
ادلثاؿ، الكتب الدراسات ، كالكتاب  .ر للتعلمفلذلك مصاد

 .ادلقرر، كالقاموس ، كادلوسوعات ، كاخلياؿ كاالخر
احلادثة كالواقعة احلالية ، كمثل حادثة الشغب، ك ادلصيبة،  .5

 ِّكاألحداث األخرل اليت ديكن للمدرس مصادر التعلم.

 

 مواد التدريس .ج
يف التعليم التقليدم ، غالبان يقـو ادلدرس بتحديد الكتاب ادلقرر على 
ادلصدر دلواد التعلم كحيدا. يف الواقع ، فإف التعلم ادلوجهة اىل منهج الدراسي 

هي مصدر  األكادديية ، كالكتاب ادلقرر اليت قاـ مطورك ادلناهج الدراسية
 ِْ.كبالتايل ، التغيَتات أك التحسينات يف الكتاب ادلقرر .الرئيسي

ادلواد التعليمية هي مواد تعليمية مرتبة بشكل منتظم يف عملية التعلم. 
ية هي كل أشكاؿ ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلعلمُت أك كعامة, ادلواد التعليم

كاما ادلواد ادلقصود هو مواد مكتوبة  احملاضرين يف تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم. 
التدريسية لتمكُت الطالب من إتقاف الكفاءة من .  بادلواد ِٓأك غَت مكتوبة
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خالؿ ادلواد ادلقدمة بشكل منهجي كمستمر حبيث تكوف قادرة على إتقاف 
يفهم ادلواد التعليمية على أهنا مواد تعليمية تتكوف  .مجيع الكفاءات كمتكاملة

من ادلعرفة كادلهارات كادلواقف اليت جيب أف يتعلمها الطالب من أجل ربقيق 
ر كفاءة زلددة. بالتفصيل ، تتكوف أنواع ادلواد التعليمية من ادلعرفة )احلقائق معيا

 ِٔ، ادلفاهيم ، ادلبادئ ، اإلجراءات( ، ادلهارات ، ادلواقف أك القيم.
ة هو من ادلواد تلعب دكرا مهما يف إطالؽ اك صلاح ادلواد التعليمي

 ِٕالنتيجة ادلنطقية لعملية التعلم هي ناتج التعليم. .عملية التعلم
ادلواد التعليمية هي ادلعلومات كاألدكات كالنصوص اليت حيتاجها 

تشتمل ادلادة التعليمية  .ادلعلموف اك ادلعلموف لتخطيط كمراجعة تنفيذ التعلم
 :على

 طالب ك ادلدرس(داللة الدراسة )لل .1
 دعامة ادلعلوماتالكفاءة ادلطلوب ربقيقها .2
 التمرينات .3
 داللة العمل, قد تكوف كرقة العمل .4
 ِٖالتقييم .5
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 مواد التدريس الطبعي .د
يرتب الكتاب بلغة بسيطة  ل الكتاب. تقدـ ادلواد ادلطبوعة يف شك

 .كمثَتة لالهتماـ ، مع الصور كالوصف ، كزلتول الكتاب ،كالقائمة ادلراجع
 :بشكل عاـ ، تنقسم الكتاب إىل اربعة أنواع

كتاب ادلصدر ، كهو كتاب ديكن استخدامه مرجعا كمصدرا  .1
 لدراسة علمية معينة.

لقراءة فقط ، مثل كتاب القراءة ، كهو كتاب يعمل دلواد ا .2
 القصص كالركايات كما إىل ذلك.

كتاب اليد ، كهو كتاب يستخدـ كمعلم للمعلمُت يف تنفيذ  .3
 التعلم.

كتاب ادلواد ادلدرسية ، كهو كتاب مت إعداد  لعملية التعلم  .4
كحيتوم على مواد أك مواد تعليمية كفقنا للكفاءات األساسية 

 ِٗاحملققة.
قرر عند اخلرباء, منها أ.ج لونَتج هناؾ العديد من مفاهيم الكتاب ادل

نقله ماسنور كيقوؿ إف الكتاب ادلقرر هو كتاب مدرسي حيتوم على مواد سلتارة 
يف رلاؿ الدراسي ادلعُت يف شكل مكتوب يىًفي بشركط معينة يف أنشطة التعليم 

الكتاب جزء من استمرارية التعليم  .كالتعلم كترتيبها بشكل منتظم لالستيعاب
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ديكن  .مع الكتاب ، كاف تنفيذ التعليم أكثر سالسة .لتعليميف عامل ا
 َّللمدرسُت إدارة أنشطة التعلم يف الفصل بطريقة فعالة من خالؿ كتاب.

إذا كانت ادلادة ادلطبوعة موزكنة  .يعرض ادلواد الطبعي بأشكاؿ سلتلفة
جيدة ، فإف ادلواد التعليمية ستحقق بعض الفوائد كما اقًتحها ستيفن بيًت 

 :( كهيُْٗٗبلستيدت )
عادةن  تعرض ادلادة ادلكتوبة جدكؿى زلتوياتو ،حىت يسهل على  .1

 .رسهادلعلم إلظهار ادلتعلم الذم يد
 تكلفة الشراء صغَتة نسبيا. .2
 .ادلادة ادلكتوبة سريعة يف االستخداـ كديكن نقلها بسهولة .3
 تقدـ سهولة كإبداع للفرد. .4
 ادلادة ادلكتوبة خفيفة نسبينا ك يقرء يف أم مكاف. .5
ياـ باألنشطة ، مثل حيفز على القارئ ادلواد التعليمية اجليدة لق .6

 ة ، كالرسم.، كاإلشار كضع العالمات
 ادلواد ادلكتوبة يستمتع على التوثيق الكثَت قيمتها .7
 ُّيدير القارئ األجل مستقال. .8

 ( :العالية) الثانوية ادلرحلة يف العربية اللغة تعليم أهداؼ
 كادراؾ كسلم، عليه اهلل صلي زلمد نبيه كسنة اهلل ابكت على احلفاظ .1

 . هبا النهوض بوسائل كاالخذ االسالمية مبادمء
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 يف اجلماؿ كادراؾ النبوية كالسنة الكرًن القراف فهم علي التلميذ مساعدة .2
 .كنثرا شرعا اللغة فصيح

 عما الصحيح التعبَت مهارة كاكسابه الطالب لدل اللغوية القدرة تنمية .3
 .ادلعاين من ذهنه يف يدكر كما االفكار من نفسه يف جييش

 مواطن كيدرؾ مراتبها بُت كدييز اللغة أساليب ليتذكؽ األدبية ملكته تقوية .4
 .فيها النقد

 يف كاخلطأ قواءته يف اللحن من كصيانته اللغة قواعد على لسانه استقامة .5
 .كتابته يف الركاكة ك نطقه

 الكتب أمهات ايل كالرجوع العربية الكتبة من االستفادة علي التالميذ تعويد .6
 . فيها البحوث كتابة من كسبكينه منها يقرأ  ما كتلخيص

 كدعما االسالـ الخوة توثيقا أبنائها بُت لنشرها السعي ك أمته بلغة النهوض .7
 ِّ.لركابطه

 معايير مواد التدريس الجيد .ه
كما عرفنا أف كتابا جيدا هو الكتاب فيها صفحة كثَتة ك مناسبة 
دبحتويات الكتاب. ك جبانب ذالك أف ربليل الباحثة هي : ذلذا الكتاب مائة ك 

ة. اثناف ك أربعوف صفحة، فيها الدركس ك ادلواد ك التدريبات ك التمرينات اآلخَت 
ك هذا الكتاب ليست كاملة، ألنه كثَتة الصفحات ك لكنه توجد يف زلتوية 

 ّّالكتاب ال يناسب دبادة الدراسية يف الكتاب.

                                                           
( ، ص َُٗٗاجلامعية، ، ) غَت مكاف : دار ادلعرفة  طرؽ تدريس اللغة العربيةكريا امساعيل ، ز32

ِّ 
) جامعة أـ القرم،  ، دليل عمل يف اعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية،رشدم أمحد طعيمة ّّ
 ُُُ( ص  ُٖٓٗمكة ادلكرمة ، 
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دة اف يسهل على الطالب يف فهم ادلواد اليت جيب ادلواد التدريس اجلي
 :لذلك ، جيب أف تستويف ادلواد التعليمية ادلعايَت التالية .يدرسها

 كفقا للمواضيع اليت سبت مباحثتها,
 ربميل األرقاـ أك ادلعلومات الداعمة للوفاء ادلواد ادلبحوثة .1
سهيل يصدر يف شكل العلبة كلغة قصَتة ككثيفة كبسيطة كمنهجية لت .2

 الفهم
إذا كانت هناؾ حاجة لتقدًن أمثلة كرسـو توضيحية ذات صلة  .3

 لتسهيل فهم احملتويات
ينبغي أف تعطى اىل الطالب قبل أنشطة التعلم اجلارية حبيث ديكن  .4

 دراستها أكال
 .حيتوم على األفكار التحٌدم كالفضوؿ للطالب .5

واد التعليمية اجليدة دكمنا باإلضافة إىل ادلعايَت ادلذكورة، ينبغي توجيه ادل
عند أداء كاجبات التدريس يف التعليم  .إىل ادلناهج الدراسية كخريطة التفكَت

الرمسي أك غَت الرمسي الذم تستخدـ عملياته بادلناهج الدراسية يف مرحليت 
التعليم االبتدائي كالثانوم ، فإف ادلراجع الرئيسية للمواد التعليمية هي: معايَت 

لخرجيُت ، كمعايَت الكفاءة ، كالكفاءات األساسية ، كالوسائل الكفاءة ل
على مستول التعليم العايل ، ادلرجع  .القياسية كالكتيبات الرئيسية ادلستخدمة

 ّْالرئيسي هو ادلنهج.

عايَت ادلتعددة للمواد التعليمية اجليدة ديكن استخدامها من بُت ادل
كيقاؿ إف ادلواد التعليمية ذات  .أساسا كمقياس لتحديد نوعية الكتب ادلدرسية
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على العكس ، يقاؿ أف جودة  .جودة عالية إذا مت استيفاء سلسلة من ادلعايَت
 .الدانتيل إذا مل يتم استيفاء معظم ادلعايَت

 ليف الكتاب الدراسياألساس في تأ .و
عند عبد اهلل الغايل يف ترمجة كتابه)ليحي حسُت كإخوانه( اف األساس 

 يف تاليف الكتاب الدراسي من اللغة العربية فهي:
 الثقايف كاإلجتماعي . أ

 ما حيتوم على القيمة العربية كاإلسالمية. .1
 ما حيتوم على عناصر الثقافة كغَت الثقافة. .2
الثقافة تتعلق حباجة ادلتعلم مباشرة ك اهتمامه يف اختيار مواضيع  .3

 تعمق اللغة العربية.
 رٌجح على كراثة العرب كخصوصياته .4
بسيطة إىل ال، من  ادلعنومإىل  احملسوستدرجيي من االض يعر الت .5

 ، من اجلزئي إىل العاـ التعقيد
مطابق على ثقافة اإلسالـ لتحسُت سوء الفهم يف الطالب غَت  .6

 العرب
 رٌجح على تغيَتات الثقافة كاإلجتماعي الذم يقع يف ثقافتنا. .7
 كتاب التدريس ال حيتوم على الثقافة فقط .8
 رلهز التالميذ بعقيدة ك من جهة العُت اإلسالمية كالعلمية .9
 احًتاـ كجود الثقافة األخرل كال حيقر  .11
 ّٓتعريض من ناحية الثقافة حبسب عمور التالميذ كدرجاته. .11
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 النفسي . ب

 ينبغي, اف الكتاب مناسبة بدرجة افكار التالميذ .1
 رٌجح على اختالؼ ادلبادئ النفسي .2
حيفز كيساعد كتاب التدريس قدرة تفكَت الطالب لتسهيل  .3

 نبيةاكتساب اللغة األج
 خيتار كيؤلف مواد الكتاب بانتباء ككفاءة التالميذ .4
 زيادة التحفيزية, كديأل الرغبة, كيطابق  اماذلم. .5
 يعرؼ ادلؤلف صفات سيكولوجي الطالب .6
 استعرض مبادئ اختالؼ الفرد .7
 ينبغي, استعرض يف تأليف الكتاب عنصر عمور التالميذ .8
للتالميذ باستخداـ اللغة اليت تتعلم  ادلادة الدراسية تستطيع اف يدفع .9

 يف السياؽ العلمية
 استعرض "التكامل" بُت كتاب األساس ككتاب ادلساعدة األخرل .11
ينبغي, للكتاب الدراسي ربتوم على ادلواد ادلعلقة باحلياة اليومية  .11

 مباشرة
 ّٔ.يساعد كتاب التدريس التوجهات, كالقيمة سإذهاف يف الطالب .12

 للغة كالًتبومأساس ا . ج
 اللغة الالئقة للتعلم .1

 يف اللغة العربية, ينقسم اللغة على:
 اللغة العربية الكالسيكية -
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 اللغة العربية العصرمٌ  -
 اللغة العربية التخصص -
 العربية الفصحى العصرم اللغة -
 اللغة العربية العامية -

 , يقـو على:عناصر اللغة .2
 النظاـ الصويت -
 النظاـ الًتكييب -
 النظاـ ادلعجمي -

 ّٕمهَت يف اللغة. .3
 

 اللغة العربيةالهدف وموضيعية  .ز
اذلدؼ من مادة دراسية اللغة العربية ديٌثل ما مادة دراسية عيرضةن 
للدفع, كالرشد كالتطوير كيبٍت القدرة مع يينمي السلوؾ اإلجيابية اىل اللغة العربية 
متقبال ك منتاجيا. قدرة ادلتقبل هو القدرة لتفهيم كالـ األشخاص كتفهيم 

 لستخداـ اللغة كألة التواصل لسانا اك كتابا. القراءة. قدرة ادلنتجي هو القدرة
موضعية مادة دراسية اللغة العربية يف ادلدرسة العالية ديلك األهداؼ  

 كما يلي:
تطوير قدرة التواصل يف اللغة العربية لسانا ككتابا الذم حيتوم  (1

 على أربعة تفوؽ اللغة يعٍت اإلستماع, الكالـ, القراءة, كالكتابة.
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عور عن أمهية اللغة العربية كإحدل اللغة األجنبية لتكوف اشتٌد الش (2
 ألة أساسية للتعلم, خاصة يف حبث مصادر شريعة اإلسالـ

تطوير ادلفاهيم عن تبادؿ العالقة بُت اللغة كالثقافة مع توسيع  (3
 افاؽ الثقافة

 ّٖكبذلك, معٌد الطالب ديلك رأمى مسحة الثقافة كربٌرش تنوع الثقافة.

 الهدف من ناحية المنهج الدراسي الفين وثالثة عشر  .ح

فاهم اليت ادلنهج هو عبارة عن رلموعة ادلعلومات ك احلقائق ك ادل
تعمل ادلدرسة على اكساهبا للتالميذ هبدؼ اعدادهم للحيات كتنمية قدراهتم 
عن طريق االدلاـ خبربات اآلخرين ك االستفادة منها، كقد كانت هذ  ادلعلومات 
ك احلقائق ك ادلفاهيم سبثل ادلعرفة جبوانبها ادلختلفة، أم أهنا كانت تتضمن 

 ّٗافية كتارخيية كفاسفية كدينية كفنية. معلومات علمية كرياضية كلغوية كجغر 

كل شيء ديكن أف يكوف   .األهداؼ هي كل شيء جيب ربقيقه
 .دةن ايضاكائننا ملموسنا سواء يف شكل اك مكاف ، أك ديكن أف يكوف أشياءن رلر 

 .كبعبارة أخرل ، أف يكوف األهداؼ أشياءن بسيطةن, ك تكوف أشياءن معقدةن 
 َْادلنهج هو أداة لتحقيق األهداؼ التعليمية.
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الب اىل القدرة لتطوير اإلمكانات الط َُِّيقصد ادلنهج الدراسي 
 ُْيف التفكَت اإلنعكاس كتنفيذ ادلسألة اإلجتماعية يف اجملتمعة.

لعاـ  ٍَِت كما مت صياغته يف القانوف رقم الغرض من التعليم الوط
هو تطوير إمكانات ادلتعلمُت ليصبحوا بشرنا يؤمنوف كيتقوف إىل اهلل,  ََِّ

كاألخالؽ الكرًن، كالعافيُت, كالعادلُت, كادلاهرين, ادلبدعُت، ادلستقٌلُت، 
باختصار، يأمل القانوف أف جيعل  .كيصبحوف مواطنُت الدديقراطي مع ادلسؤكؿ

عندما يكوف هذا اإلختصاص، يقـو  .يم ادلتعلمُت سلتصُت يف رلاالهتمالتعل
باألهداؼ التعليمية الوطنية ادلذكورة، جيب أف يغطي الكفاءات يف رلاؿ 

 .من القانوف ّٓادلواقف كادلعرفة كادلهارات كما هو يوضح يف توضيح ادلادة 
هبدؼ إعداد طالب إندكنيسيا  َُِّكهكذا ، تصميم منهج عاـ 

وف لديه القدرة على العيش كاألفراد كادلواطنُت ادلؤمنُت كادلنتجُت كادلبدعُت ليك
كادلبتكرين كالعاطفُت مع القادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع كاألمة كالدكلة 

ادلنهج هو أداة تعليمية لتكوف قادرة على جعل اإلندكنيسيُت  .كاحلضارة العادلية
كادلهارات حىت يكونوا األفراد كادلواطنُت منتجُت  ديتلكوف كفاءة ادلواقف كادلعرفة
 ِْ.كمبدعُت كمبتكرين كعاطفُت
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 الباب الثالث
النظرة العامة عن الكتاب المقرر في اللغة 

 3102 العربية من ناحية المنهج الدراسي
 للفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية

 
 تعريف الكتاب .أ

  لتكميل ادلنهج الدراسي قبلها َُِّ  ادلنهج الدراسي
دبقاربة التعلم النشاط على القيمة الدينية كالثقافة الوطنية. عاد اىل 
ذلك, كافق الوالية على مادات دراسيات منها تربية الدينية اىل تربية 

 ؽ. الدينية ك األخال
. هذا َُِّهذا الكتاب يرتب يف تطبيق ادلنهج الدراسي 

الكتاب يألفه ك يطالعه  تنسيق كزارة الدينية كيستعمل يف تطبيق 
. كهذا الكتاب "كرقة احلياة" دكما لتصحيحه َُِّادلنهج الدراسي 

 ّْكذبديد  بديناميكي تغيَت الزمن.
ادلنهج الدراسي الفُت كثالثة عشر ال يستعمل معيار 
الكفاءة كمصدر يف تطوير الكفاءة األساسية بل يستعمل بالكفاءة 
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اءة النواة هي درجة القدرة لنيل معيار كفاءة التخريج اليت النواة. الكف
 ديتلك للطالب يف الصف اك ادلنهج

كيساعد تأليف هذا الكتاب طالب علم الطبيعية ك علم 
اإلجتماعية ك اللغة يف تدريس اللغة العربية يف قسم احلادم عشر 
دبدرسة عالية. يتضمن هذا الكتاب ست ابواب, ككل األبواب حيتوم 

 ى:عل
الكفاءة النواة, هو حيتوم الكفاءة النواة اليت ربقيقها يف طريقة  .1

 التعليم يف الباب.
الكفاءة األساسية, هو حيتوم الكفاءة األساسية اليت ربقيقها يف  .2

 طريقة التعليم يف الباب.
معٌشر التعليم, هو اذلدؼ األخَت الذم يوجد بعد طريقة  .3

 التعليم.
ذلدؼ الذم ربقيقها بعد طريقة التشهيد, هدؼ التعليم, هو ا .4

اإلستفهاـ,اإلستطالع, اإلنتساب ك ادلواصالت يف طريقة 
 التعليم.

( ْ( الًتكيب, ّ( احلوار, ِ( اإلستماع, ُطريقة التعليم, يعٍت  .5
( كالكتابة. لكل التعليم اشارات اساسيات لتكوف ٓالقراءة, 

 .توجيها األقل على ادلعلمُت يف طريقة التعليم
ادلادة النواة, هو ادلادة النواة اليت موٌجه يف طريقة التعليم. يف  .6

( النص الذم يقرء من ًقبىل ادلعلم يف ُادلادة النواة شيئاف: 
 ( ك اإلختصار من التعليم الًتكيب.ِالتعليم اإلستماع, 

 التقييم, هو ليعرؼ كفاءة الطالب, يف العاطفية ك احلركية. .7
 ة من ادلعلم اىل الطالب ليملك فيض الكفاءة.األثراء, هو عملي .8
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العالجية, عملية من ادلعلم اىل الطالب ليحصل درجة  .9
 الشمولية.

التفاعالت, ادلعلم كالوالد من الطالب. احملضر لَتتبط  .11
 بالوالد.

( الصحة ِ( اماؿ ادلراهقوف ُكاما ست ابواب بأمخاص: 
( التسهيالت ْ( النظافة يف اإلسالـ, ّكالرعاية الصحية, 

( كمعامل ٔ( التسهيالت لعبادة اهلل, ٓالعامة كاإلجتماعية, 
 السياحة الثقافية كالطبيعية. 

 
 أسس إلعداد الكتاب .ب

 ا. أهداف الكتاب
. هذا َُِّهذا الكتاب يرتب يف تطبيق ادلنهج الدراسي 

الكتاب يألفه ك يطالعه  تنسيق كزارة الدينية كيستعمل يف تطبيق 
. كهذا الكتاب "كرقة احلياة" دكما لتصحيحه َُِّدراسي ادلنهج ال

 كذبديد  بديناميكي تغيَت الزمن.
 . مستفادات الكتابِ

ادلستفادات لكتاب اللغة العربية اليت الفها تنسيق كزارة الدينية 
 Buku Siswa Bahasa Arab (Pendekatan) دبوضوع

Saintifik Kurikulum 2013)  

علم اإلجتماعية ك اللغة يف تدريس اللغة طالب علم الطبيعية ك هو 
 .العربية يف قسم احلادم عشر دبدرسة عالية

 . تنظيم الكتابّ
 كتنظيم هذا الكتاب كما يلي:



46 
 

 ادلفردات . أ
كقدـ ادلؤلف تعريفا من ادلوضوع قبل ادلفردات, مث يكتب 
ادلفردات من ادلوضوع يف كل باب, كتستخدـ تلك ادلفردات 

 صور . كادلثل كما يلي:باللغة العربية مع 
 أما ادلفردات بصور :

 (مراهقةّ (مراهقِ (رضيعُ

 (راشدٔ (مسنٓ (طفلْ

 (مبلغٗ (طبيبةٖ (مهندسٕ
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عمارة ج عمارات  –كأما ادلفردات فقط هي: أمل ج اماؿ 
 -عة مرحلة الرضا –شاب  –كلد  –ابن  –بنت  –رجل  –

كثرة   –الدراسة كالرياضة  –مرحلة الطفولة  –مرحلة ادلراهقة 
عقل ج  –جسم  -مستقبل احلياة  –الراحة كالعمل   -السهر
 ْْعقوؿ

 اإلستماع . ب
كضع ادلؤلف اإلستماع من كل ادلوضوع بعد كل ادلفردات 
يف هذا الكتاب باللغة العربية اليت تقرء معلمه اك بالسمعيات. 
كأما نصوصها فلم يوجد يف هذا الكتاب كامنا يوجد يف كتاب 

 ادلدرس.

 احلوار . ج
ب سؤاال كجوابا كما يف ادلثاؿ, مث ىف احلوار, يعطي الطال

 :مع اصدقائه كما يف ادلثاؿجيرم احلوار 
 :يأمر هذا احلوار هبات سؤاال كجوابا كما يف ادلثاؿ

    مدرساتريد/ : للرجاؿ
 مدرسا اكون أن أريد ؟ تريد ماذا

 مدرساتريد/ للنساء:
 مدرسة اكون اف أريد ؟ تريدين ماذا
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 ربب/طبيبا -
 رببُت/طبيبة -
 تتمٌٌت/ داعيا مشهورا -
 تتمٌنُت/ داعية مشهورة -
  ربب / فالحا -
 تيفٌضل / رئيس اجلمهورية -
  ْٓ تيفٌضلُت / زلامية معركفة -

 الًتكيب . د
بعد احلوار, يستمر ادلؤلف بالًتكيب اك القاعدة يبحث يف 
علم النحو كالصرؼ. يف الًتكيب يبدء ادلؤلف يف ادلثاؿ اكال مث 

 اف يشرح يف القاعدة. ادلثاؿ:
 ادلفعوؿ به

Perhatikan Maf‟ul bih dalam jumlah Fi‟liyah! 

فضلة  مفعول به فعل + فاعل
(pelengkap) 

 الكرًن القراف يقرأ الطالب
 نبيا كرسوال زلمدا بعث اهلل

 - الظهر تصلي الطالبة
 ادلراهقة مرحلة بلغتم

 الطيب الغداء يأكل ادلراهقوف
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Perhatikan Maf‟ul bih dalam jumlah 

Is‟miyah! 

 فضلة مفعول به مبتدأ + خبر
 الكرًن القراف الطالب يقرأ

 نبيا كرسوال ازلمد اهلل يبعث
 الطيب الغداء ادلراهقوف يأكلوف

 ادلراهقة مرحلة انتم بلغتم
 - الظادلُت اهلل ال يهدم

 
 مالحظة:

Maf‟ul Bih adalah kata yang berfungsi sebagai „objek‟ baik 

dalam Jumlah Fi‟liyah maupu Jumlah Ismiyah. 

Maf‟ul Bih yang berupa Isim Mufrod diberi harokat Fathah, 

apabila berupa Tasniyah diberi tanda ya‟ nun (ين)   dan  apabila 

berupa Jamak Mudzakar Salim diberi tanda  (ين)  bukan )46.)كف
 

 

 القراءة . ه
كضع ادلؤلف القراءة قبل األخَت, كيكتب القراءة بادلوضوع 

 مث يفصله بالصور اليت يتعلق بادلوضوع. ادلثاؿ:
 حيةاحلياة الص
 )أ(
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 لكي يكوف جسمنا صحيحا, ينبغي اف منارس ما يلي:
 نأكل الغداء الطيب-
 منلرس الرياضة البدنية-
 نناؿ الراحة الكافية-

نأكل الغداء الطيب, ألف الغداء مصدر الطاقة الالزمة للعمل. 
كالغداء الطيب هو الذم حيتوم على ادلواد الضركرية للصحة 

 مثل الربكتينات كالفيتامينات.
(ِ) 

منارس الرياضة, ألف الرياضة تساعد العضالت على النمو 
كذبعل اجلسم يعمل بلياقة. كينصح األطباء دبمارسة الرياضية 
البدنية يف اكقات مناسبة. كمن أهم انواع الرياضة اجلرم 

 كالسباحة كلعب الكرة.
كينبغي كذلك اف هنتم برياضة الركح كالنفس, كقراءة 

كتالكة األذكار. كالصالة ايضا  القراف, كنوافل الصلوات,
تستطيع اف تنشط اجلسم كتبعث الراحة يف نفس اإلنساف. 
ككاف النيب صلى اهلل عليه كسلم يرتاح بالصالة, كيقوؿ لبالؿ: 

 "يا بالؿ ارحنا بالصالة". )اخرجه امحد يف مسند (
(ّ) 

كينبغي كذلك اف هنتم بالراحة, فالراحة ضركرية للصحة  
كيكوف النـو اهم الراحة لإلنساف كمن كالغداء كالشراب. 

 العادات ادلفيدة اف يناـ اإلنساف مبكرا كاف يستيقظ مبكرا.
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الصحة نعمة عظيمة أنعم اهلل هبا على اإلنساف. فيجب 
عليه اف حيافظ عليها. قاؿ حكيم: "الصحة تاج على رؤكس 

 ْٕاألصحاء ال يعرفه اال ادلرضى".
 

 الكتابة . و
األخَت هو الكتابة, يضع ادلؤلف يف األخَت دلمارسة 

 الطالب. ادلثاؿ:
ة ربتوم على الفاعل اجب عن األسئلة األتية إجابة مناسب

 كادلفعوؿ به!
 مثاؿ: ماذا يعملوف ادلسلموف يف ادلسجد صباحا ؟

 يصلي ادلسلموف صالة الصبح
 ماذا يعمل الطالب يف الفصل ؟ -
 ماذا تعمل الطالبة يف ادلكتبة ؟ -
 ْٖماذا تعمل أمك يف ادلطبخ ؟-

 
ككل التنظيم )ادلفردات, اإلستماع, احلوار, الًتكيب, القراءة, 
الكتابة( التدريبات كاإلمتحاف يف نصف السنة األكؿ كنصف 

 السنة الثاين.
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المقرر في اللغة العربية من ناحية المنهج .محتويات كتابْ
 للفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية 3102الدراسي 

 أما زلتويات هذاالكتاب فهي كما تلي:
 ادلقدمة . أ

 الباب األكؿ )اماؿ ادلراهقُت( . ب
 ادلفردات .1
 األفعاؿ )ماضي, مضارع, مصدر( .2
 اإلستماع .3
 احلوار .4
 الًتكيب )أف + فعل( .5
 القراءة )اماؿ ادلراهقُت( .6
 الكتابة .7

 الباب الثاين )الصحة كالرعاية الصحية( . ج
 ادلفردات كالعبارات .1
 األفعاؿ )ماضي, مضارع, مصدر( .2
 اإلستماع .3
 احلوار .4
 الًتكيب )ادلفعوؿ به يف مجلة فعلية ك مجلة إمسية( .5
 القراءة )احلياة الصحية( .6
 الكتابة .7
 ية )الكلمة كأنواعها: اإلسم, الفعل, احلرؼ(دركس إضاف .8

 الباب الثالث )النظافة يف اإلسالـ( . د
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 ادلفردات .1
 اإلستماع .2
 األفعاؿ )ماضي, مضارع, مصدر( .3
 احلوار .4
 الًتكيب )اإلضافة( .5
 القراءة )صحة اجلسم يف اإلسالـ( .6
 الكتابة .7
 اإلمتحاف لنصف السنة األكؿ .8

 )التسهيالت العامة يف اإلجتماعية( الباب الرابع . ه
 ادلفردات كالعبارات .1
 اإلستماع .2
 احلوار .3
 الًتكيب )اجلملة الفعلية/ فعل + فاعل + مفعوؿ به( .4
 القراءة )ادلرافق العامة, الكهرباء( .5
 الكتابة .6

 الباب اخلامس )التسهيالت لعبادة اهلل( . و
 ادلفردات كالعبارات .1
 ي, مضارع, مصدر(األفعاؿ )ماض .2
 اإلستماع .3
 احلوار .4
 الًتكيب )الفعل( .5
 القراءة )دكر ادلسجد, مسجد اإلستقالؿ( .6
 الكتابة .7
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 الباب السادس )معامل السياحة الثقافية كالطبيعية( . ز
 ادلفردات )مفرد, مجع( .1
 األفعاؿ )ماضي, مضارع, مصدر( .2
 اإلستماع .3
 احلوار .4
 مر, اسم الفعل, اسم ادلفعوؿ(الًتكيب )فعل األ .5
 القراءة )جوكجا كرتا, توراجا( .6
 الكتابة .7
 اإلمتحاف لنصف السنة الثاين .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 الباب الرابع
 

 3102تحليل وصفي من ناحية المنهج الدراسي  .أ
هو  ََِّلعاـ  َِالغرض من التعليم الوطٍت كما مت صياغته يف القانوف رقم 

ادلتعلمُت ليصبحوا بشرنا يؤمنوف كيتقوف إىل اهلل, كاألخالؽ الكرًن، تطوير إمكانات 
كالعافيُت, كالعادلُت, كادلاهرين, ادلبدعُت، ادلستقٌلُت، كيصبحوف مواطنُت الدديقراطي 
مع ادلسؤكؿ. باختصار، يأمل القانوف أف جيعل التعليم ادلتعلمُت سلتصُت يف رلاالهتم. 

باألهداؼ التعليمية الوطنية ادلذكورة، جيب أف  عندما يكوف هذا اإلختصاص، يقـو
يغطي الكفاءات يف رلاؿ ادلواقف كادلعرفة كادلهارات كما هو يوضح يف توضيح ادلادة 

 من القانوف. ّٓ
هبدؼ إعداد طالب إندكنيسيا ليكوف  َُِّكهكذا ، تصميم منهج عاـ 

 كادلبدعُت كادلبتكرين لديه القدرة على العيش كاألفراد كادلواطنُت ادلؤمنُت كادلنتجُت
كالعاطفُت مع القادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع كاألمة كالدكلة كاحلضارة 
العادلية. ادلنهج هو أداة تعليمية لتكوف قادرة على جعل اإلندكنيسيُت ديتلكوف كفاءة 

ين ادلواقف كادلعرفة كادلهارات حىت يكونوا األفراد كادلواطنُت منتجُت كمبدعُت كمبتكر 
 ْٗكعاطفُت.

كما قدَّـ الباحث أفَّ تأليف هذا الكتاب يعٍت " الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية 
للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية" كضع  َُِّمن ناحية ادلنهج الدراسي 

ف على ست أبواب, يعٍت الباب األكؿ )اماؿ ادلراهقُت(, الباب الثاين )الصحة ادلؤل
كالرعاية كالصحية(, الباب الثالث )النظافة يف اإلسالـ(, الباب الرابع )التسهيالت 
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العامة كاإلجتماعية(, الباب اخلمس )التسهيالت لعبادة اهلل(, كالباب السادس 
 )معامل السياحة الثقافية كالطبيعية(.

كإذا نظر الباحث إىل ادلواد الدراسية اليت قدمها " الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية 
للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية" فيحلل  َُِّمن ناحية ادلنهج الدراسي 

 الباحث ما حيتول على الكتاب فهو كما يلي:
 ادلفردات (1

فردات عن قدـ ادلؤلف تعريفا من ادلوضوع قبل ادلفردات, مث يكتب ادل
ادلوضوع يف كل باب, كتستخدـ تلك ادلفردات مع صور  بالواضحة, 
كبعد  كتب ادلؤلف ادلفردات فقط. أما بعض ادلفردات اليت تستخدـ 

 بصور  فهي كما تلي:

  

 (راشدّ (مراهقِ (رضيعُ
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 (مسنٔ (مراهقةٓ (طفولةْ

 (ميلغٗ (طبيبةٖ (مهندسٕ

 
 

رجل  –عمارة ج عمارات  –كأما ادلفردات فقط هي: أمل ج اماؿ 
 –مرحلة ادلراهقة  -مرحلة الرضاعة  –شاب  –كلد  –ابن  –بنت  –

 –الراحة كالعمل   -كثرة السهر  –الدراسة كالرياضة  –مرحلة الطفولة 
 َٓ.ج عقوؿ عقل –جسم  -مستقبل احلياة 

كأعطى ادلؤلف ادلفردات القليل حىت يستطيعوا الطالب أك القارئ أف 
فردات يف كل الباب, فلذالك يزيد فهم الطالب يفهموا كيفكركا عن ادل
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منها  َُِّكمفرداته عن كل الباب فيه كتناسب هبدؼ ادلنهج الدراسي 
 ادلنتجُت كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت.

 
 اإلستماع (2

كضع ادلؤلف اإلستماع من كل ادلوضوع بعد كل ادلفردات يف هذا 
بالسمعيات. كأما نصوصها فلم  الكتاب باللغة العربية اليت تقرء معلمه اك

 يوجد يف هذا الكتاب كامنا يوجد يف كتاب ادلدرس.
 تدريبات على ادلفردات

 اخًت انسب الكلمات بُت القوسُت!
 ادلسجد ..... العبادة للمسلمُت -

  ج. فناء     ء. مقرٌ 
 ق. ملعب 
 د. دكر   ب. ساحة

 أمتار ّعلى قبة ادلسجد هالؿ يبلغ .....  -
  ج. كسعه    ء. قطر 

 ق. عرضه 
 د. ارتفاعه      ب. طوله

 ..... مساحة ادلسجد حوايل هكتار كاحد. -
  ج. تبلغ     ء. تتسع 
 ق. تقرأ 
 تكتبد.     ب. تعلو 

 
 طالبا كطالبة ْٓهذ  الغرفة .....  -
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 ج. ربتوم على   ء. ربيط ب
 ق. تتسع ؿ 

 د. ترتفع ب   ب. ربفظ على
 درسة يف السنة ادلاضيةكقد ..... احلكومة هذ  ادل -

 ج. أفسدت     ء. نالت 
 ق. قرأت 

 ُٓد. أنشأت.    ب. حصلت
اإلستماع, يػيٍفرىضي الطالب اف جييب األسئلة باختيار األجوبة يف 

يف القراءة )أم كحيتاج تعليمه ادلدرسى ادلاههرة , الصحيح كما الذم يسمعه
حىت حيتصل الطالب بأهداؼ  ليحصل فهم الطالب بالسهولةالوضوح( 

 ادلنهج الدراسي ادلنتجُت كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت.
 احلوار (3

دلؤلف احلوار  بعد اإلستماع بيعطي ادلثاؿ كاحد من رجاؿ ك يضع ا
كاحد من نساء مث بأجر ذلك احلوار مع أصدقائهم, كقدَّـ ادلؤلف األمثلة 

 بالكلمات الصرحية كتناسب باالطالب يف كل حبث ادلوضوع. ادلثاؿ :
 يأمر هذا احلوار هبات سؤاال كجوابا كما يف ادلثاؿ:

 للنساء:      تريد/مدرسا للرجاؿ: 
 تريدين/مدرسة

 ؟ تريدين ماذا    مدرسا أكون أن أريد ؟ تريد ماذا 
  مدرسة أكون أن أريد
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  تريد / مهندسا -
 تريدين / مهندسة -
  ربٌب / طبيبا -
 ربٌبُت / طبيبة -
 ربب / فالحا -
 تريد / كزيرا إنشاء اهلل -
  تيفٌضل / رئيس اجلمهورية -
 تيفٌضلُت / زلامية معركفة -
 تمٌت/ داعيا مشهورات -
 تتمنٍُت/ داعية مشهورة. -

 كاحلوار األخر بأجر احلوار مع أصدقائك كما يلي
 : هل تريد اف تكوف مهندسا ؟ خالد

 : نعم, ألبٍت البيوت كالعمارات, كأنت يا خالد ؟ عثماف
: أمٌت اف تكوف طبيبا ألعاًف ادلرضى. كأنت يا فاطمة,  خالد

 ماذا تريدين ؟
 فضل اف اكوف داعية: انا أ فاطمة
 : هذا مناسب, فأنت ماهرة يف اخلطابة خالد
 : أما انا فأحب اف اكوف مدرسة أمينة
 ِٓ: عظيم, التدريس مهنة نافعة جدا ! خالد
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هذا احلوار ديارس الطالب ليحصل قدرهتم بكالـ اللغة اللعربية كلو قليال. 
ليحصل فهم الطالب كذبربته يف التكلم كحيتاج تعليمه ادلدرسى ادلاههرة 

ادلنتجُت  هي بأهداؼ ادلنهج الدراسيك أيضا هذا احلوار يناسب  بالسهولة
 دلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُتكا
 

 الًتكيب (4
بعد احلوار, يستمر ادلؤلف بالًتكيب اك القاعدة يبحث يف علم النحو 
كالصرؼ. يف الًتكيب يبدء ادلؤلف يف ادلثاؿ اكال مث اف يشرح يف القاعدة 

, مث يعطي بالتدريبات على باللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية بالصرحية
 . ادلثاؿ:الًتكيب

 الًتكيب يبحث يف العلم النحو:
 

 اإلضافة
دٌرسي +  كتابه 

ي
درسً :  ادل

ي
 (Kitabnya Guru) كتابي ادل

 إضافة:  مضاؼ+  مضاؼ إليه
 

 Dokter memeriksa gigi فحص الطبيب أسناف عثماف

Usman 

نصح الطبيب عثماف بالراحة 
 كتناكؿ الدكاء

Usman dinasihati dokter 

agar beristirahat dan minum 

obat 

 Hal itu disebabkan كسبب ذلك زيادة الوزف

bertambahnya berat badan 

ذهب عثماف اىل طبيب 
 األسناف

Usman pergi ke dokter gigi 
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 اإلضافة تتكوف من ادلضاؼ كادلضاؼ إليه -
Idhofah terdiri atas mudhof dan mudhof  ilaih 

 ادلضاؼ إسم نيسب اىل إسم بعد , ادلضاؼ إليه يأيت بعد ادلضاؼ -
Mudhof adalah isim yang dihubungkan 

(disandarkan) kepada isim sesudahnya, mudhof 

ilaih adalah isim yang dating (terletak) sesudah 

mudhof 

منه األلفي كالالـ عند اإلضافة إذا كاف ميعىرَّفان هبما  ادلضاؼ ربذؼ -
 قبلها. كحيذؼ تنوينه إذا كاف مينػىوِّننا قبلها

Jika mudhof tersebut sebelumnya berada dalam 

bentuk ma‟rifat, mudhof harus dibuang AL nya 

ketika di-idhofahkan. Sedangkan jika mudhof 

tersebut sebelumnya berada dalam bentuk tanwin, 

maka mudhof harus dibuang tanwinnya 

 ادلضاؼ يعرب حبسب موقعه يف اجلملة. ادلضاؼ إليه رلركر أبدا. -
Mudhof itu mendapat kedudukan I‟rab sesuai 

kedudukannya dalam kalimat. Mudhof ilaih 

selamanya majrur. 

 

 نحو:تدريبات على الًتكيب يف العلم ال
اقرأ مث عٌُت )النعت كادلنعوت( ك )الًتكيب اإلضايف( من اجلمل األتية 

! 
يهتٌم اإلسالـ بأنواع النظافة اهتماما عظيما, فيأمر بالنظافة يف  -

 مصادر ادليا , كالنظافة يف ميا  األهنار ك األبار.
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 هنى اإلسالـ عن تلويث األهنار بإلقاء القذارة فيها. -
 ادلاء, فادلاء ادللوث ينقل الكولَتا كغَت  من كهنى عن التبوؿ ىف -

 األمراض الضارة.
يأمر اإلسالـ بنظافة الطعاـ كالشراب كيأمر بنظافة إناء الطعاـ  -

 كغسله, كينهى عن ترؾ الطعاـ كالشراب مكشوفُت.
 النعت والمنعوت المضاف والمضاف إاليه

 ّٓإهتماما عظيما أنواع النظافة
..... ..... 
..... ..... 
..... ..... 

 

 الًتكيب يف العلم الصرؼ, ادلثاؿ:
 ل األمرالفع

Bagaimana membuat Fi‟il Amar (Kata Perintah) 

? 

-hilangkan huruf awal Fi‟il Mudhori‟ 

-Sukunkan huruf akhirnya 

Contoh: 

 أمر –مضارع  أمر –مضارع  أمر –مضارع 
 سٌلم –يسٌلم  بارؾ -يبارؾ  أٌذف –يؤذف 
 تكٌلم –يتكٌلم  تعٌلم -يتعٌلم  تعاكف –يتعاكف 
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-Tambahkan Hamzah jika huruf awal Fi‟il 

berharokat sukun! 

Contoh: 

 )ٍعلىٍم( ًاٍعلمٍ  –يعلم   ٍد )ٍسجيٍد( ايسجي  –يسجد 
 

Hamzah diberi harokat Dhommah, bila huruf 

tengahnya berharokat Dhommah, contoh: 

 اسجد –يسجد  ادخل -يدخل  اخرج –خيرج 
 اكتب –يكتب  راذك -يذكر  انظر –ينظر 

 
Hamzah diberi harokat Kasroh, bila huruf tengah 

berharakat fathah atau kasroh, contoh: 

 اقرأ –يقرأ  اعلم -يعلم  اذهب –يذهب 
 اغفر –يغفر  استمع -يستمع  استغفر –يستغفر 

 
-Khusus pola Af’ala Yuf’ilu  fi‟il Amarnya 

menjadi Af’il 

Contoh:  

 أمر –مضارع  –ماضي  أمر –مضارع  –ماضي 
 أسلم –يسلم  –أسلم  أخرب –خيرب  –أخرب 
 أحسن –حيسن  –أحسن  اًمن –يؤمن  –امن 

 
 أنتن   أنتم أنتما أنت   أنت  
 نى اجلسٍ  اجلسوا اجلسا اجلسيٍ  اجلسٍ 
 سلٍِّمنى  سلِّموا سلِّما سلِّميٍ  سلِّمٍ 
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 استغفٍرفى  استغفركا استغفرا استغفرمٍ  استغفرٍ 
 اجٍبى  اجبوا اجبا اجيبٍ  اجبٍ 
 صلٍُِّتى  صٌلوا صلِّيا صلِّيٍ  صلِّ 

 
 

 أنتن   أنتم أنتما أنت   أنت  
 اكتٍبى  اكتبوا اكتبا اكتيًبٍ  اكتبٍ 
 اقرٍأفى  اقرؤكا اقرأى  اقرًئيٍ  اقرأٍ 
 اخرٍبفى  اخربكا اخربا اخربمٍ  اخربٍ 
 استمٍعنى  استمعوا استمعا استمعيٍ  استمعٍ 
 ْٓقٍمنى  قوموا ماق قًميٍ  قمٍ 

 
 التصريف كبعد اف يشرح تعريف الًتكيب, يعطي ادلؤلف التدريبات

الذم تتناسب بالًتكيب قبله. فلذلك يزيد فهم الطالب كمعرفته عن كل 
. كحيتاج تعليمه ادلدرسى ادلاههرة يف علم النحو كالصرؼ الباب فيه الًتكيب

كتناسب هبدؼ ادلنهج  ال يف اللغة فقط ليحصل فهم الطالب بالسهولة.
 منها ادلنتجُت كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت. َُِّالدراسي 

 القراءة (5
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يف القراءة, الكلمات الذم يستعمل ادلؤلف يعٍت الصرحية كالسهولة 
يف ادلعٌت كيطابق بالًتكيب قبله. مث ييفرض الطالب أف يقرأ أكال مث يًتجم 

 ما يقرأ . ادلثاؿ:
 القراءة بالصور:

 امال المراهقين
 )أ(

ألقى الشيخ إبراهيم, كهو 
مبلغ إىل اإلسالـ, زلاضرة 
دينية أماـ الطالب كالطالبات 
ربت ادلوضوع: )مرحلة 

 ادلراهقة( كمن كالـ الشيخ:
أنتم األف يف مرحلة ادلراهقة, كهي مرحلة بعد مرحلة الطفولة. كهي 

امة حلياتكم كيف بناء جسمكم كعقلكم بل أهم مرحلة يف بناء مرحلة ه
 مستقبلكم, كيف ربقيق امالكم يف احلياة.

 
 )ب(

هذا يتمٌت اف 
يكوف مهندسا, ليبٍت 
البيوت كالعمارات. 

يريد اف يكوف  كذلك
طبيبا ليعاًف ادلرضى يف 

ادلستشفيات. كهذ  ربب اف تكوف مدرسة لدرس التالميذ يف ادلدارس. 
 .كتلك تتمٌت اف تكوف زلامية, لتساعد ادلستضعفُت يف العدالة
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كاخر يفضل اف يواصل دراسته اىل جامعات سلتلفة, كمنها جامعة 
تاركف اف يكونوا جنودا دينية ليكوف عادلا اك داعيا لإلسالـ. هنا من خي

شجعا للدفاع عن بالدهم, كهناؾ من تفضل اف تكوف صحافية لتكتب 
 يف األخبار.

 )ج(
ينمو 

جسمكم يف هذ  
 ادلرحلة منوا سريعا,
كينمو كذلك 
عقلكم منوا سريعا 
فيجب اف 

ربافظوا على صحة اجسامكم, كجيب عليكم اف تنظموا حياتكم, 
كال تضيعوا كتقسموا اكقاتكم بُت الراحة كالعمل, كبُت الدراسة كالرياضة. 

 اكقاتكم يف كثرة السهر كغَت ذلك من األعماؿ اليت تضٌر دبستقبلكم.
 

 القراءة فقط: 
 ـصحة اجلسم يف اإلسال

 هل يهتم اإلسالـ بالنظافة ؟
 نعم, يهتم اإلسالـ بالنظافة إهتماما عظيما, انظر اىل األمور األتية

اإلسالـ بنظافة الفم كاإلسناف. فيأمر بالنظافة كالسواؾ, يهتم  .1
كيف السواؾ يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم :)السواؾ مطهرة 

 للفم مرضاة للرب( أخرجه النسائي كأمحد
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اإلسالـ بنظافة إناء الطعاـ كغسله. كما يأمر بعدـ ترؾ مر يأ .2
الطعاـ كالشراب مكشوفُت حىت ال يصل اليهما الغبار 
كاحلشرات. كقد قاؿ الرسوؿ: )أككوا قربكم كاذكركا اهلل( اك كما 

  قاؿ صلى اهلل عليه كسلم
اإلسالـ عن تلويث مصادر ادليا , فنهى عن إلقاء القذارة هنى  .3

ة يف األهنار كاألبار, كهنى عن التبوؿ يف ادلاء, فادلاء اك النجاس
 .ادللوث ينقل الكولَتا كغَت  من األمراض الضارة

كقد قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم: )ال يبولن احدكم يف  
 ادلاء الدائم, مث يتضوء فيه( ركا  الًتمذم كالنسائي

إلقاء اإلسالـ اىل نظافة ادلساكن كالشوارع, فنهى عن دعى  .4
القذارة اك تركها يف الشوارع, كيف ذلك هنى اإلسالـ عن التبوؿ 

 .يف الطريق حىت البصق فيه
قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم: )إف اهلل طيب حيب كقد 

الطيب, نظيف حيب النظافة, فنظفوا أفنيتكم كدكركم( أخرجه 
الًتمذم كالبزار كأبو يعلي. كأيضا:)البصق على األرض خطيئة 

 رهتا ردمها( أك كما قاؿ صلى اهلل عليه كسلمككفا
اإلسالـ جيعل النظافة جزءا من العبادة فال تصح الصالة إال  .5

بالوضوء اك التيمم. عرٌب اإلسالـ عن )النظافة( بكلمة )الطهارة( 
 ٓٓ(.كعرٌب )القذارة( بكلمة )النجاسة
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الباب األكؿ اىل الباب بُت يف القراءة  اك يتعلق ككل الباب يتطابق
اهقُت(, الباب الثاين )الصحة كالرعاية كالصحية(, الباب السادس )اماؿ ادلر 

الثالث )النظافة يف اإلسالـ(, الباب الرابع )التسهيالت العامة 
كاإلجتماعية(, الباب اخلمس )التسهيالت لعبادة اهلل(, كالباب السادس 
)معامل السياحة الثقافية كالطبيعية(. كلها يطابق هبدؼ ادلنهج الدراسي 

 هبدؼ إعداد طالب إندكنيسيا ليكوف لديه القدرة على يعٍت يف َُِّ
العيش كاألفراد كادلواطنُت ادلؤمنُت كادلنتجُت كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت 
 مع القادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع كاألمة كالدكلة كاحلضارة العادلية.

 
 الكتابة (6

 (ُتدريب )
 ر !بٌدؿ )أٍف + الفعل ادلضارع( بادلصد

= أحب القراءة   أحب اف اقرأ يف ادلكتبة   مثاؿ:
 يف ادلكتبة

= أحب قراءة   أحب اف اقرأ القصة يف ادلكتبة 
 القصة يف ادلكتبة

 توفٌر التسهيالت العامة افجيب على احلكومة  -
 جيب على الصائم اف ديسك عن ادلفطرات -
 أراد الشرطي اف ينظم ادلركر يف ادلدينة -

 (ِتدريب )

 عن األسئلة األتية !أجب 
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 هل عرفت ما ادلرافق العامة ؟ -
 دلاذا توفر احلكومة التسهيالت العامة ؟ -
 ٔٓماذا يعمل رجاؿ الشرطة يف ادلدينة ؟ -

يف الكتابة, يػيٍفرىضي الطالب اف جييب األسئلة بالكتابة الصحيح كما 
يف ادلثاؿ كما يتعلم يف السابق )ادلفردات كالقراءة( حىت حيتصل الطالب 

ب إندكنيسيا ليكوف لديه هي إعداد طال َُِّبأهداؼ ادلنهج الدراسي 
القدرة على العيش كاألفراد كادلواطنُت ادلؤمنُت كادلنتجُت كادلبدعُت 
كادلبتكرين كالعاطفُت مع القادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع كاألمة 

 كالدكلة كاحلضارة العادلية.

كبناء على ما سبق من ربليل مادة الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من 
للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية  َُِّادلنهج الدراسي ناحية 

 فيستنبط الباحث خصائصى ادلادة منه, كهي كما تلي:

اللغة اليت إستخدامها ادلؤلف يف تلك الكتاب باللغة العربية  .1
البسيطة الصرحية حىت يسهِّل الطالب يف فهمها، كهذ  اللغة 

كاف بعض القليل مالئمة بعقوؿ الطالب من حيث قدراهتا. كلو  
 لفهمها كالشرح من ادلادة ربتاج إىل القراءة مرات

إف مادة الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ناحية ادلنهج الدراسي  .2
للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية ترتيب منطقي  َُِّ

حبيث يبٌت كل جزء على سابقه، يعٍت يبحث ادلؤلف يف الباب 
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الباب الثاين )الصحة كالرعاية  األكؿ )اماؿ ادلراهقُت(,
كالصحية(, الباب الثالث )النظافة يف اإلسالـ(, الباب الرابع 
)التسهيالت العامة كاإلجتماعية(, الباب اخلمس )التسهيالت 
لعبادة اهلل(, كالباب السادس )معامل السياحة الثقافية كالطبيعية( 

هي  َُِّالذم كلها يناسب  بأهداؼ ادلنهج الدراسي 
اد طالب إندكنيسيا ليكوف لديه القدرة على العيش كاألفراد إعد

كادلواطنُت ادلؤمنُت كادلنتجُت كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت مع 
القادرين على ادلسامهة يف حياة اجملتمع كاألمة كالدكلة كاحلضارة 

 العادلية.
تقدًن األمثلة من آماؿ اليت فيه غَتة عند الطالب كالقراءة من  .3

صص الوطنية أك التاريخ من بالدنا إندكنيسي كالقليل من اية الق
القرأف كحديث الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم ، كهذ  األمثلة  
كالقراءة مالئمة دبكاف الطالب الذين يعيشوف فيه ك مالئمة 

 بثقافة الطالب.
الطريقة ادلسخدمة يف تعريض ادلادة )الًتكيب( هي بالطريقة  .4

دًن األمثلة أكال مث التوضيح كبعد ذالك من اإلستقرائية أم تق
 القاعدة باللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية.

يف كل ادلهارات حيتاج مهارةى ادلدرس يف توضيحه كما يف ادلهارة  .5
 الًتكيب اك القاعة.

كجد فيه التقوًن،كذالك التقوًن مكياؿ فهم الطالب على  .6
امسي أف خصائص ادلادة.ألف عند  الدكتور علي زلمد الق

 الكتاب الدرسي اجليد حيث كجد فيه التمارين.
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المزايا والعيوب لكتاب المقرر في اللغة العربية من ناحية المنهج  .ب

 للفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية 3102الدراسي 
جيب ادلواد التدريس اجليدة اف يسهل على الطالب يف فهم ادلواد اليت يدرسها. 

 تستويف ادلواد التعليمية ادلعايَت التالية:لذلك ، جيب أف 
 ربميل األرقاـ أك ادلعلومات الداعمة للوفاء ادلواد ادلبحوثة -
ييصٌدر يف شكل العلبة كلغة قصَتة ككثيفة كبسيطة كمنهجية لتسهيل  -

 الفهم
إذا كانت هناؾ حاجة لتقدًن أمثلة كرسـو توضيحية ذات صلة  -

 لتسهيل فهم احملتويات
أف تعطى اىل الطالب قبل أنشطة التعلم اجلارية حبيث ديكن ينبغي  -

 دراستها أكال
 ٕٓحيتوم على األفكار التحٌدم كالفضوؿ للطالب. -

فيستنبط الباحث  ,دلقابلةبناء على ما سبق من ربليل ادلادة فيه كمن بيانات ا
 كهي كما يلي ,كالعيوبادلزايا 

 ادلزايا .1
استخدـ ادلؤلف ادلفردات كالقراءة باللغة العربية البسيطة الصرحية مع  . أ

صور  حىت يسهِّل الطالب يف فهمها.ألف الطالب الذين يدرسوهنا 
غَت العرب يعٍت طالب من اإلندكنسية كخلفيتهم سلتلفة. كهذا احلاؿ 
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اسب دبا كتبه الدكتور زلفوظ صديق، كهو إذا كانت هناؾ حاجة ين
 لتقدًن أمثلة كرسـو توضيحية ذات صلة لتسهيل فهم احملتويات.

استخدـ ادلؤلف الًتكيب من اللغة العربية كاللغة اإلندكنسية كاألمثلة  . ب
الصرحية حىت يسهل ك يعرؼ بسهل  الطالب دبا يتعلم .كذالك 

زلفوظ صديق هو األرقاـ أك ادلعلومات الداعمة يناسب برأم الدكتور 
 للوفاء ادلواد ادلبحوثة.

هذا الكتاب مالءمة بالطالب من حيث قدرهتا،ألف كثَتا من  . ج
الطالب اإلندكنسية الذين يدرسوف اللغة العربية من خلفية سلتلفة. 
السيما بُت الثقافة العربية كاإلندكنسية. كهذا الكتاب هو كتاب اليد 

لطالب حىت يسهل لتعلمه يف أم مكاف. كذالك يناسب برأم عند ا
الدكتور زلفوظ صديق هو ينبغي أف تعطى اىل الطالب قبل أنشطة 

 التعلم اجلارية حبيث ديكن دراستها أكال.
استخدـ ادلؤلف القراءة باللغة العربية البسيطة الصرحية مع صور  حىت  . ح

يدرسوهنا غَت العرب يسهِّل الطالب يف فهمها.ألف الطالب الذين 
يعٍت طالب من اإلندكنسية كخلفيتهم سلتلفة. كموضعها يتعلق حبياة 
الطالب )اماؿ ادلراهقُت(, )الصحة كالرعاية كالصحية(, )النظافة يف 
اإلسالـ(, )التسهيالت العامة كاإلجتماعية(, )التسهيالت لعبادة 

يناسب دبا كتبه اهلل(, )معامل السياحة الثقافية كالطبيعية( كهذا احلاؿ 
الدكتور زلفوظ صديق حيتوم على األفكار التحٌدم كالفضوؿ 

 للطالب.
 العيوب .2

باللغة العربية البسيطة الصرحية مع صور   ادلؤلف ادلفرداتتخدـ اس . أ
بل هذا ادلزية ال تكامل بشكل كامل  حىت يسهِّل الطالب يف فهمها.
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الذين يدرسوهنا ألف الطالب حىت كاف بعض الطالب صعبة يف فهمه 
 غَت العرب يعٍت طالب من اإلندكنسية كخلفيتهم سلتلفة.

باللغة العربية البسيطة الصرحية مع صور  حىت  القراءةادلؤلف استخدـ  . ب
يسهِّل الطالب يف فهمها. بل هذا ادلزية ال تكامل بشكل كامل 

بعض الطالب صعبة يف فهمه نصوصها كتركيبها خطيئة ك حىت كاف 
ب الذين يدرسوهنا غَت العرب يعٍت طالب من اإلندكنسية ألف الطال

 كخلفيتهم سلتلفة.
ال موجود يف  كضع ادلؤلف بعض التدريبات الصعوبة يف ادلعٌت . ج

 ادلفردات حىت اف يسأؿ الطالب اكال اىل ادلدرس.
ادلؤلف الًتكيب من اللغة العربية كاللغة اإلندكنسية كاألمثلة  استخدـ . د

, بل هذا هل ك يعرؼ بسهل  الطالب دبا يتعلمالصرحية حىت يس
الًتكيب ال ترتيب يف تشرحيه كما يف الباب األكؿ كضع ادلؤلف "أف 
+ الفعل" مث يضع يف الباب الثاين "الكلمة كأنواعها". يف احلقيقة كما 
عرٌفٍت يف الكتب النحوية( كضع ادلؤلف "الكلمة كأنواعها" يف األكؿ  

 تمر.كاألساسية يف التعليم ادلس
من اللغة العربية كاألمثلة الصرحية  احلوارادلؤلف  استخدـ

بل ال كلها  حىت يسهل ك يعرؼ بسهل  الطالب دبا يتعلم
بالصور, كاف بعض احلوار بالصور كبعض األخر ال يف 
الصور. إذا كاف كل احلوار بالصور فإنشاء اهلل سيسهل 

 للطالب.
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 األبواب السابقة، ال يصلح يفأف يبحث الباحث عن هذا ادلوضوع  كبعد
للباحث إالَّ أف يقدِّـ النتائج منه، كلذالك يف هذا الباب سيقـو الباحث بتلخيص نتائج 

 .ستفادةاإلالبحث كاالقًتاحات اليت سبكننا 

 النتائج . أ
احية ادلنهج إف ادلواد اليت ربتويها "الكتاب ادلقرر يف اللغة العربية من ن .1

 ةمالئم للفصل احلادم عشر بادلدرسة العالية" ألهنا َُِّالدراسي 
هي إعداد طالب إندكنيسيا ليكوف  َُِّبأهداؼ ادلنهج الدراسي 

لديه القدرة على العيش كاألفراد كادلواطنُت ادلؤمنُت كادلنتجُت 
كادلبدعُت كادلبتكرين كالعاطفُت مع القادرين على ادلسامهة يف حياة 

 جملتمع كاألمة كالدكلة كاحلضارة العادلية.ا
الكتاب ادلقرر يف اللغة "على البيانات من التحليل الوصفي أف بناء  .2

للفصل احلادم عشر  َُِّالعربية من ناحية ادلنهج الدراسي 
بادلدرسة العالية " له مزايا كعيوب.السيما ذالك الكتاب من الطبع 

 ن النقصاف إلكماله. كأما ادلزايافلذالك حيتاج أف يبحث فيه م األكؿ،
 كالعيوب كما يلي:
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 البسيطةفمنها إستخدـ ادلؤلف من اللغة العربية ة فيه كثَت ادلزايا   . أ
كمالءمة  .السهولةك كضع ادلؤلف بعض األمثلة من األمثاؿ 

 بثقافة الطالب. 
الشكل مل يستخدـ ادلؤلف يف كل ادلوضوع  من  منهاعيوب فيه كال . ب

. كتلك العيوب يسهل الطالب الذم خلفيتهم سلتلفةالكامل ل
استطالع للمؤلف أف يكمله يف ذالك الكتاب.حىت يكوف كتابا 

هذا الكتاب يرتب يف . كما شرحه ادلؤلف يف ادلقدمة "دراسيا كامال
. هذا الكتاب يألفه ك يطالعه  َُِّتطبيق ادلنهج الدراسي 

. َُِّج الدراسي تنسيق كزارة الدينية كيستعمل يف تطبيق ادلنه
كهذا الكتاب "كرقة احلياة" دكما لتصحيحه كذبديد  بديناميكي 

 ".تغيَت الزمن
 ادلقًتحات . ب

 :االقًتاحات كهي الباحثيف هذا البحث تقدـ 
ينبغي للحكومة )ادلؤلف( اف يكمل هذا الكتاب كلو قليال خطيئته,  .1

 .ألنه كتاب اليد للطالب الذم يقرء  كمطالعته يف أم كقت
خيتار ادلدرسوف ادلاهركف يف كل مهارات اللغة للمدرسة أف  ينبغي .2

  العربية
هناية ساعة تعلم اللغة العربية من   للمعلم يستعٌد التمرينات يف ينبغي .3

 .كل ادلهارات
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للتالميذ أف حيفظ أكثر من ادلفردات ك أكثر يف تعليم علم ينبغي  .4
 النحو ك الصرؼ

 
 اإلختتاـ . ج

ا هلل الذم أعطى الباحث نعمة اإلسالـ كقوة اإلدياف ككفَّق محدا كشكر 
الباحث إىل دين اإلسالـ كرزؽ الباحث العقل السليم حىت يستطيع أف 

 .يتم هذا البحث بكل  الطاقة كاالستطاعة
 العلماهلل أف جيعله هذا  عسىيف اسباـ الكتابة،  الباحثفقد انتهي 

للغة القرآف. ك يرجوا أف هذا اعربية أك عمال نافعا للراغبُت يف دراسة اللغة ال
بأف  الباحثالبحث يستفيد التالميذ أك معلموف اللغة العربية. كيعًتؼ 

أف يوفقنا اهلل اىل رشد السبيل ك  كعسىهذا البحث بعيد عن الكماؿ. 
 .الصراط ادلستقيم، كاهلل ادلستعاف
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Pedoman Wawancara Guru 

1. Siapa nama bapak/ ibu ?  

2. Sudah berapa tahun bapak mengajar Bahasa Arab ? 

3. Memakai buku bahasa arab, apa yang menjadi panduan 

untuk mengajar bahasa arab? Maksudnya terbitan 

darimana? 

4. Apaka buku ini sudah sesuai dengan panduan Kurikulum 

2013? Kenapa ? 

5. Menurut bapak, apa kelebihan dan kekurangan dari buku 

ini? 

6. Apakah murid mudah memahaminya dengan memakai 

buku ini? 

7. Kalo sulit, kesulitan apa kendalanya? 

 

 

Hasil Wawancara Guru 

 

1. Siapa nama bapak?  

- Nama saya Syifaul Khafid (H. Syifaul Khafid, 

S.Pd.I) 

2. Sudah berapa tahun bapak mengajar Bahasa Arab ? 
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- Saya mengajar bahasa arab kurang lebih sudah 15 

tahunan 

3. Memakai buku bahasa arab, apa yang menjadi panduan 

untuk mengajar bahasa arab? Maksudnya terbitan 

darimana? 

- Saya memakai terbitan dari Kementrian Pendidikan 

dan Agama 

4. Apaka buku ini sudah sesuai dengan panduan Kurikulum 

2013? Kenapa ? 

- Menurut saya buku ini sudah sesuai dengan panduan 

dan tujuan dari kurikulum 2013 

5. Menurut bapak, apa kelebihan dan kekurangan dari buku 

ini? 

- Kelebihan dari buku ini, penyusunan materi yang 

bagus sesuai dengan timgkatan dan sesuai dengan 

pola pikir peserta didik serta mengandung budaya 

lokal 

- Kekurangannya, dalam penulisan kalimat bahasa 

arab ada beberapa kesalahan seperti kurangnya huruf 

dan tanda baca yang kurang sempurna 
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6. Apakah murid mudah memahaminya dengan memakai 

buku ini? 

- Tergantung pada muridnya, kalau murid mempunyai 

semangat yang tinggi pasti akan mudah untuk 

memahaminya, namun sebaliknya jika semangat 

tidak ada dalam jiwa murid maka akan sulit untuk 

memahaminya 

7. Kalo sulit, kesulitan apa kendalanya? 

- Kesulitannya dari segi memahami Qawaid bahasa 

arab karena murid dari latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda dan tidak adanya kemauan dalam 

kalam 
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