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الملخص 
ليلية عن كتاب . 2017. افاندى، محّمد مشكور لطاب " تعليم اللغة العربية"دراسة 

ّمد  باكراس جومبانج ألّف  علمات  علم كا درسة ا الصّف السادس 
بية ك  .إلياس امعة اؿدرجة سرجانا، قسم اللغ العربية، كلية ال علـو التعليمية با

كومية فونوركجو شرؼ .اإسامية ا س  ااستاذة ,ةا اجست ألباء ا . ا
، الكتاب الدراسّي التحليل: الكلمات اأساسّية

ي كتاب . قد تطورت الكتب الدراسّي بتطور الزماف كمن أنواعها اليـو 
مد إلياسألفتعليم اللغة العربية "الطاب اليومّية  علم  "  ستخدـ  مدرسة ا  ا

باكراس جومبانج علمات  ذا البحث إ إجابة ااسئلة عن . كا كيفية تقد  (١)يهدؼ 
واد علمات م السادس الصفّ  لطاب العربية للغة  كتاب التعليم ا علم كا درسة ا

واد  كتاب التعليم(2. )إلياس ّمد ألف باكراس جومبانج  العربية للغة كيفية تكرار ا
باكراس جومبانجم السادس الصفّ  لطاب علمات  علم كا . إلياس ّمد ألف درسة ا

كنوع البحث الذل   ماجكى نظرية باستخداـ الباحث سيبحث ككاما 
ليل احتول هج  ث مكت على م ذا البحث فهو   .استعمل الباحث  

ي  ذا البحث  تيجة من  واد   (1)اما ال  اللغة تعليم "كتاباف تقد ا
علم درسة السادس الصفّ  لطاب" العربية علمات ا  ّمد ألّف جومبانج باكراس كا
شر، ك مؤلف الكتاب، كقائمة احتويات،إلياس يع  جّيد بوجود مقدمة من ال  جوانب ك 

واد ظر ماجكى  تقد ا واد ال م يتم الوفاء ها .ب .  بل توجد بعض جوانب عرض ا
صطلحاتؾ راجع، كقائمة ا اؿ  (٢). حر توجيهي فيها، كا توجد قائمة ا اما  

ذا الكتاب جيد واد   اؿ تكرار ا ا اف  ييم  اجاات ال . التكرار عرف تاج ا الت بل 
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اء، كغ ذالك كاية، كالشعار، كالغ اظرة، ك ا كاحسن بزيادة . م يكمل فيها كعدـ طرفة ال
وعة ك الدركس اإضافية ت  .التدريبات ا

 
 

 اأول الباب

 المقّدمة
 البحث خلفية .أ 

تحدة، خاصة  تعليم العلـو  يئة اامم ا ية  ي لغة ر اللغة العربية 
اؿ التعليم بأندكنيسيا. ااسامية ا دكر مهم    .  ك

درسة، درس الطاب اللغة العربية حصت  تعليم اللغة العربية مهم لطاب ا
هم يشعركف بالصعوبة  تعلمها.  ااسبوع ذ الصعوبة من . ككث م جاءت 

صطفى  كتاب  ذا  كما قال سيف ا حو ك  Strategi "ناحية فونولوجيا كالصرؼ كال

Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ."  درس اف يهتم اؿ فعلى ا ذا ا نظرا إ 
ها الكتب الدراسيّ  اصر التعليم، كم ا إ ع  تعليم اللغة العربية اربع  .كث

ي مهارة اإستماع كالكاـ كالقراءة الكتابة كعلى الطاب اف يتعلموا . مهارات، ك
هارات اللغوية اأربعة ي ااصوات كالقواعد. يع ا اصر اللغة،  . كفيها أيضا ع

اصر اللغوية هارت كالع يع ا درس أف يعلم  درس اف . كعلى ا كلتحقيقها، فعلى ا
اسبة واد الدراسية ا درس اف يستخدـ الكتب الدراسّي . تار ا يلها فعلى ا كل

علومات احتاجة يدة فيها ا  1.ا

                                                           

صطفى 1 ج) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، سيف ا ا : مال كوميةمول امعةااساميةا ا
يم فريس،   .١، (٢٠١١مالك ابرا
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همة اصر الدراسة ا صور من ع ي ع ي اساس . كانت الكتب الدراسّي  ك
ميع مراحل الدراسة علومات ك .  عملية التدريس  تتكوف الكتب الدراسة من ا

قية كفاءة الطاب همة ل رة  ا  2.الثقافة ك ا

ل كنتيجة من  ؤ ؤلف ا ي الكتاب الذل ألف ا ختارة  كالكتب الدراسّي ا
هج الدراسي اسبة با ؤلف اف يهتم إ خلفية . اليحوت العميقة ا بغى على ا في

درس  تعليمها  3.الطاب  إعداد الكتاب الدراسية ح يسهل ا

داؼ عظيم  نظرا إ أمية الكتاب الدراسي  عملية التدريس، فلها أ
ى  اؾ اسس  إعداد الكتاب الدراسية ك ادل  د نور قية كفاءة الطاب، كع ل

واد واد، كتكرارا واد، كتقد ا واد، كتدرّج ا  4.اختيار ا

ي الكتاب . قد تطورت الكتب الدراسّي بتطور الزماف كمن أنواعها اليـو 
وعة يصعب . اأساسي كالتدريبات كدرس إضا ك غ ذلك ت كانت الكتب ا

درس  اختيار الكتب ال يستخدمها  عملية التدريس واد . ا يع ا ك ليس 
د الطاب اسبة ع كتوبة م ستخدمة . اليـو ا درس  تقرير الكتب ا كليسهل ا

اسبة تار الكتب ا ليل مواد الكتاب كي يستطيع أف   .فيحتاج إ 

درسة اإسامية  ي احدل ا باكراس جومبانج  علمات  علم كا مدرسة ا
ة جومبانج وعة. دي ت واد ا ها اللغة العربية. كدرس فيها الطاب ا إستخدـ . كم

درس الكتاب  مد إلياسألفتعليم اللغة العربية "ا كمن .  تعليم اللغة العربية"  
                                                           

2
ميدعبداه،   ماتا، : بادانج) Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabعبداه الغا كعبد ا اكادميا ب

٢٠١٢) ،.IX 

 .٢٤٤، (٢٠٠٩بومي اكسرا،: جاكرتا) Asas-Asas Kurikulumنصوتيوف، . س3

ادل،  4 : سيمارانج) Tata Bahasa Pendidikan “Landasan Penyusunan Buku Ajar Bahasaنور
 .٣٤٩، (١٩٩٥.اكيف سيمارانج فريس، 
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واد لكتاب  مد ألفتعليم اللغة العربية "ماحظة الباحث، رأل الباحث اّف بعض ا  
واد الدراسية" إلياس اسبة بأسس ترقية ا ثا . غ م اء على ذلك فاراد الباحث  كب

ليل الكتاب تعليم اللغة العربية ألف مد إلياس على اساس نظرية  عميقا عن 
و .ماجكي ذا البحث  تحليلية عن كتاب تعليم اللغة  دراسة: " كموضوع 

العربية لطاب الصّف السادس بمدرسة المعلمين والمعلمات تمباكبراس 
 ".جومبانج ألفه محمد إلياس

 

 أسئلة البحث .ب 

اء على ما ذكر الباحث  خلفية البحث فأسئلة البحث  :ب

واد .1  السادس الصفّ  لطاب العربية للغة  كتاب التعليم كيف تقد ا

باكراس جومبانجم علمات  علم كا  ؟ إلياس ّمد ألف درسة ا

واد  كتاب التعليم .2  السادس الصفّ  لطاب العربية للغة كيف تكرار ا

باكراس جومبانجم علمات  علم كا  ؟ إلياس ّمد ألف درسة ا

 

 أهداف البحث .ج 

ي ذا البحث  داؼ الباحث   اء علي اسىلة البحث، فا : ب
واد .1  السادس الصفّ  لطاب العربية للغة"  كتاب التعليم  عرفة تقد ا

باكراس جومبانجم علمات  علم كا  إلياس ّمد ألف درسة ا

واد  كتاب التعليم  .2  السادس الصفّ  لطاب العربية للغة" عرفة تكرار ا

باكراس جومبانجم علمات  علم كا  .إلياس ّمد ألف درسة ا
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 فوائد البحث .د 

ذا البحث الفوائد اأتية   :يرجى من كتابة 

 فوائد نظرية .1

قيقة ك كظيفة الكتاب يرجى لزيادة خزنة عرفة كالعلـو ااعمق حوؿ ا   ا
ديد نوعية  اؿ التعليم، ككذلك معرفة كيفية تصميم الكتاب جيدا ككيفية 

 .الكتب ال كفقا للكتاب القياسية، كالغرض من تعلم اللغة العربية

 فوائد علمية .2

شاكل انتحل البحث ذا من يرجى .أ  علم مدرسة تواجهها ال ا  ا

علمات   .اللغة العربية تعليم كا

عارؼ زيادة .ب  ديدة العلمية ا درسة لاستاذ ا واد كتكرار اختيار،  كا  ا

 .اللغة العربية تعليم 

 

 تنظيم كتاب تقرير البحث .ه 

شكلة كأسئلة : الباب اأكؿ  ديد ا تول على خلفية البحث ك ي  قدمة ك ا
صطلحات  داؼ البحث كفوائد البحث كتعريف ا البحث كأ

ظيم كتابة تقرير البحث هج البحث كت  .كم

ظرية ك يشتمل على التعريف من كتاب : الباب الثا  يتكوف في الدراسة ال
واد التعليمية اات مواد اللغة العربية ك تطوير التصميم  ك اللغة كا

 .ك يشتمل ااختيار ك التدرّج ك التقد ك التكرار كتاب اللغة

هج البحث يشتمل على نوع البحث ك مصادر البيانات ك :    الباب الثالث  م
ليل البيانات طريقة  .ع البيانات ك 



6 

 

 

 

 لطاب العربية للغة التعليم ليل  الكتاب عرض البيانات ك: الباب الرابع 
باكراس جومبانجم السادس الصفّ  علمات  علم كا  درسة ا

 إلياس ّمد ألف

امس  احات: الباب ا  .اإختتاـ ال تتكوف من نتائج البحث كاإق
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 الثاني الباب

 ااطار النظرى و البحوث السابقة

 

 ااطار النظرى .أ 

 كتاب الدراسة .1

 كتاب تعليم  تعريفه (أ 

ختلفة كة باللغة ا ع . كتاب  اللغة ااندكنسية مش كاّما مع الكتاب 
قّيد  .الورؽ ا

قيد" كتاب"قاؿ انداريس  تعريف  طبوعة على الورؽ ا  .ي اأخبار ا

لك كتاب اربعة كصفية   : بذلك تعريف 

 لك اأخبار (1

 كجود اأخبار  مطبوعة (2

 كسيلت كرؽ (3

قّيد (4  .الورؽ ا

درسة  و كتاب مرجعّي اّلذم كجب اف يستخدمها  ا اّما كتاب التعليم 
اف كااخاص، الطابع ك الشخصية،  واد التعليمية من اجل زيادة اا احتواء ا

ادية  ل القدرة، امكانت ا ساسية ك  ولوجي، ا التمكن من العلـو ك تك
 5.كالصحة الاتى تقوم على اساس الوطن للتعليم

                                                           

اس اندكنيسيا رقم  5 دك ة ١١فرم يل، ٢٠٠٥ س حو  تتعّلق بكتاب التعليم  سفياف  ليل كتاب ال
واد"جاـ ألفهاچع زكاريا ٤٠فركتس سستم باجار  واد، تقرير ا واد، كتقد ا واد، كتدرج ا تول ا طر ا   "ب

كومية ااسامية سوناف كاليجاغا، : يوغياكرتا) امعة ا  .١٣، (٢٠١٣ا
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درسي الكتاب إف : طعيمة قاؿ. اأخر رأم   الكتاب تلف يشمل ا
صاحبة كاأدكات ها الطالب يتلّقى ال ا عرفة م علم يوظفها كال ا  الرنامج  ا
ذكرات،. التسجيل أشرطة مثل التعليمي طبوعات كا  الطاب، على توزع ال كا
وضوعية اأختبار ككراسة التدريبات، ككراسة علم كمرشد ا 6.ا

 

 كما للطالب ااساسيّ  الكتاب و التعليمى الكتاب اف الغا كقاؿ
تخصصن قبل من تؤلف كال, مساعدة تعليمية مواد من يصحب بية  ا  ال
داؼ لتحقيق للدراس كتقدـ. كاللغة ة ا ة مرحلة  مع مقرر  معي  بل معي

7.دد زماف ك مع دراسى صف 
 

صاح تعليم اللغة ي موذج للقواعد ال  تصميمها  اّلف .كتاب اللغة 
رم  هارات اللغوية ال  ساعدة الطاب  تسهيل اتقاف ا كتاب اللغة 

واد التعليمي عّلم  تقد ا و . دراستها، كاصبحت قبضة ا سبة الكتاب  اما ب
هارات  ادل  قواعد اللغة الوصفي يع قواعد اللغة نتيجة لدراسة اللغة، كدعم ا

 .اللغة

موعة  تعريف تعليم قواعد اللغة الف يع تعليم قواعد اللغة عبارة عن 
ا من كاحد اك اكثر من مصادر قواعد اللغة  ّ اختيار واد  تعليم اللغة ال  ا

فسية كااجتماعية ك تعّلم اللغة، الاتى  (العلمي)الوصفي  ظر  اللغة ال كعلى ال
 .قد استعملت اساس تعليم اللغة

                                                           

ميد عبداه، 6 يكا، : فاداع)،  Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabعبداه الغا كعبد ا ، (٢٠١٢أكاد
xi. 

راجع 7  .ix، .نفس ا
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واد التعليمية   موعة ا ي  لذلك، تعريف كتاب تعليم اللغة العربية 
ا من كاحد اك اكثر من مصادر قواعد اللغة  ّ اختيار تعليم اللغة العربية ال 

فسية كااجتماعية ك تعّلم اللغة العربية،   ظر علم اللغة ال الوصفي العربية، كعلى ال
واد تعليم اللغة العربية  8.الاتى قد استعملت 

درس ليسهل الوسائل التعليمى الكتاب افاد أما  ليس التعليمى الكتاب. ا
درس درس من ارشاد كجد لكن كيصّحح كيسمع يكلم ا أها, ا  من ليس ا
9.التعليم كتاب

 

 

 أهمية كتاب تعليم (ب 

 10.قاؿ ناسوطيوف أف كتاب الدراسة مواد الدراسة اعمل ب مواد أخرم

اصر  هج التعليم ب ع اصر الرئيسية  ا و أحد من الع كتاب الدراسة 
هج التعليم دؼ . اأخرل مثلهم عملية ككسيلة كم اؿ اللغة كالثقافة فإف ا من 

فيذ يقدر تتحققا  11.من التعليم الذل يرغب أف ت

تول كيدفق  صحفة من الطاب  كن  كتاب الدراسة كإناء الذل 
ؤم،  ح  رار ا شركب ا الذين العطش، سيحتوم بلذيذ الطعاـ صحي أك ا

توم اإناء إ الطاب درس كوسيلة ليدفق  أحيانا يوجد كسيلة كأحيانا . ا

                                                           

ادل،  8  .١٠٦، . Landasan Penyusunan Buku Ajar Bahasa( Tata Bahasa Pendidikan)نور

ر أرشد، 9 BahasaArab Dan Metode Pengajarannya از  .69،(2003فوستاكا فاجار،: يوغياكالرتا) 

جانا، : جاكارتا)،  Pengembangan Bahan Ajar Tematik ستوكك،اأندم فر 10  .٢٤٢، (٢٠١٤ك

راجع 11 ، .نفس ا  .ix، عبداه الغا
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دما ا يكوف إعدادا نضوجا ا خاصة ع ب أف يكوف . تقريبا م يوجد فلذلك 
م كتاب الدراسة  ،  12.الشاغل اأك اإناء أك احتوي

عل  صم  عملية التعليم فكتاب الدراسة الذل  إذا كاف للمدرس دكر ا
طلوب دؼ ا صل ا درس كالطاب ح  سيبقى . العملية يشغل كربط ب ا

. كتاب الدراسة مع الطاب الذل يقادر فتحهم  أم كقت كمكاف يريدكهم
تماـ الطاب كاإجابة على  مس انتبا كا و  لذلك كتاب الدراسة جيد 

دكف أنفسهم في  13.رغباهم كمؤكدا شكوكهم ك

اصر التعي الذل  انب أميت  التعليم أحد من ع كتاب الدراسة 
لك طرؼ السل إ الطاب  درس كالطاب ك افزا ب ا لك كظيفة 

كأيديولوجية أك نظرهم، كبالتا كتاب كسيف ذكا حدين لفوائد أحيانا لذلك 
بغي أك  بادئ كأساس ي يوقع ضرر إذا م يكن مستعدا بكميل، أك إذا م يكتب 

طلوبة من اجتمع كالدين داؼ ا كذا فإف أمية مع الكتاب . ا يوفق مع اأ ك
 .14الدراسة خاصة لتعليم اللغة العربية لعجم

 
 وظائف وأهداف كتاب الدراسة (ج 

تاج كتاب الدراسة   ؤسسةح اأف  واد الدراسة أكا  . التعليمية 

واد  كيتأكد أّف كثرة من مرحلة اأسفل ح اأعلى تستعمل كتاب الدراسة 

                                                           

راجع 12 ، .نفس ا  .ix، عبداه الغا

راجع 13 ، .نفس ا  .x، عبداه الغا

راجع 14 ، .نفس ا  .xi، عبداه الغا
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يثبت أف كجود كتاب الدراسة ا يزاؿ من عملية التعليم  كل . اأك عموما
ؤسسة التعليمية  15.كتاب الدراسة قسم مهّم من عملية التدريس. ا

دفا كفائدة لزيادة الفهم عن أمية كتاب الدراسة  .شرح ناسوتييوف كظيفة ك

  :كظائف كتاب الدراسة (1

راجع (أ   واد ا

 واد التقو (ب 

هج الدراسة (ج  درس  يعمل م  ستخدـ ا

أحد من تعي طريقة أك أسلوب الدراسة ال سيستعمل  (د 
 للمعّلم

راجع (ق  ة ا ه  16.لواسطة إرتفاع العمل كا

داؼ كتاب الدراسة (2   :أ

عّلم  يبّلغ مواد الدراسة (أ   يسهل ا

راجعة الدراسة أك يتعّلم الدراسة  (ب  اسبة  إ الطاب  يكسب م
ّيدة  ا

عي لطاب (ج   17.ّد كتاب الدراسة مواد الدراسة مس

  :فوائد كتاب الدراسة (3

هج الدراسة أّف يؤّلف  (أ  صر كتاب الدراسة معّلما  يعمل م ي
طبق هج الدراسة م اء على م  ب

عّلم  تثبيت طريقة الدراسة (ب   كاف كتاب الدراسة مرجع ا

                                                           

جانا، : جاكارتا) ، Pengembangan Bahan Ajar Tematikستوكك، اأندم فر 15   .٢٤٤، (٢٠١٤ك

راجعنفس 16 ، . ا  .٢٤٤، عبداه الغا

راجعنفس 17 ، . ا  .٢٤٥-٢٤٤، عبداه الغا
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عّلم (ج   يكسب العلم لطاب أك ا

ة (د   لزيادة قدر عدد لييّسر ارتفاع مه

 18.إذا يصدر كتاب الدراسة فصار أصوؿ اإيراد (ق 

 

 الجيدكتاب الدراسة  (د 

درسى الكتاب يد ا  كمتعددة كافية فرص بتوف مؤلفة يهتم الذل و ا
موف للتاميذ م فيها ي اهم ميو  على كيتدربوف كرغباهم حاجاهم ها كيشبعوف ك

هارات بعض م اف شأها من ال ااساسية كالعادات ا  التصرؼ على تساعد
ياة موافق حياؿ كتعقل باتزاف ختلفة ا درسى الكتاب قق كلكى. ا داف ا  ا
بغى  .علمية كاسس معاي كفق كاللغوية العلمية مادت تار اف ي

 
تأمل اطق لغ العربية اللغة تعليم كتاب  كا  :ااتى ياحظ ها ال

سى غالبة (1  اللغربة د كلذا اللغوية كصياغتها عباراها على اأج اللغول ا
لها مفرداها  كالوحشة  ك

فردات اختيار  كاضحة مبادئ اك خطة ااعتماد عدـ (2 ها ا  كتقد

تماـ عدـ (3 ضموف اا  اف د بل الدارس رغبات يشبع الذل الثقا با
19.اللغول ااعداد برامج  تقدـ ال الكتاب

 

 
 

                                                           

راجعنفس 18 ، . ا  .٢٤٥، عبداه الغا

19  ،  75اأسس،الغا
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درسى الكتاب أف أكر سعد قاؿ يد ا   :ي ا

 دقيق (1

ظر إ دقيق ليحصل كتاب التعليم جيد تاج ي . قاؿ درمييان زحدم 
قل : ب دقائقهم ضبط التقد كصحيح تقد نتيجة البحث كايقطع ي
ر تأخر كمقاربة العلمية . تعب ما ظورا من نظرم بتطوير ا كاف دقيق م

 20.مرتبط

 كفيق (2

جاؿ احتول  ب معركؼ  لك كتاب التعليم كفقا ب كفاءة ال 
باحثة ككفاءة القارء واد ككظيفة كمثاؿ . كعمق ا بغي كفيق يصور كفيق ا ي

ب قارء استطاعا  اـ الشرح كصورة بكفاءة ال  الشرح كتدريب كسؤاؿ ك
 21.بقدر متواليت

 باغية (3

تويات الكتاب يفهم لقارئ بسهل  قاؿ درمييان زحدم مع باغية 
توم على أخطاء اللغة هجي ككاضح كا  د ديغيع . كم أجل أف باغية، ع

ض أنك يدرس بكتابة ية جدا، كلكن . نف اللغة ال تستخدمها ليست ر
طوقة  22.نصف ا

 
 

                                                           

اجا ركسداكريا، : باندكع)، Instrumen Perangkat Pembelajaranسعد أكر،  20  .٣٤، (٢٠١٣في ر

راجع 21  .٣٥، .نفس ا

راجع 22  .٣٥، .نفس ا



14 

 

 

 

 اـ كنظامي (4

ب مقدكر لقارء كأمية إتقاف  تذكر كتاب الدراسة جيدة  كفاءتا ال 
راجع ياة القراء كتقد قائمة احتول كا واد . الكفاءة   نظامي شرح ا

 23.كيتتبع درب الفكرة من بسيط إ معّقد كمن تفصيل إ عاّميّ 

 يّتج إ دار على الطاب (5

هجي جانح بّاءية ؾ   كتاب الدراسة الذل يدفع KTSPتاج تربية 
ّرؽ  ّد تعامل ب الطاب مع مواد الدراسة ك ّ من الطاب ك ذكؽ الفضو

ّشط  ماعة كي ّاسة الطاب ليتعّلم  فسهم ك عرفة ب اء ا الطاب لب
تويات القراءة عل   24.الطاب أف 

 ّيز إ أيديولوجية الدكلة كالبلدة  (6

و كتاب الدراسة  اجة التعليم  إندكنيسيا  كتاب الدراسة جيد 
ية  الذل يساعد إ تقول اه عز كجل كزيادة القيم اإنسانية كدراية الوط

كم كطريق ّية كزيادة دراية ا ع كزيادة ذكؽ الوط عّية   21.كدراية أف 
طقي  25.التفك م

 قواعد اللغة بشكل صحيح (7

جاء كاصطاح كتركيب صحيح  26.يعمل كتاب الدراسة 
 

                                                           

راجع 23  .٣٥، .نفس ا

راجع 24  .٣٥، .نفس ا

راجع 25  .٣٦، .نفس ا

راجع 26  .٣٦، .نفس ا
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 مقركء (8

لة طويلة كتركيبتها كفقا لفهم قارء  27.مل كتاب الدراسة رفيع اقراءةن 

 

 العربّية اللغة تعليم مادة تنمية فى بها ااهتهام من ابد التى العوامل (ه 

ضموف (1  ا

اسب (2 ضموف ت  ا

ادة فهم (3  ا

  اللغة استعماؿ (4

ادة إشكاؿ (5  ا

 التوضيحية الصورة (6

28اأساسى التاكامل (7
 

 

 مؤسسة إعداد كتاب الدراسة (ك 

 أساس اإجتماعي كالثقا (1

وانب اإجتماعية كالثقافية أحد من أساس  اقش ا ّا ن أشياء أمية 
م تعريف الثقافة العاّمة كالثقافة : اإعداد كتاب الدراسة اللغة العربية، 

واد التعليمية  اّصة كميزة الثقافة كعاقات الثقافية مع تطوير ا اإساـ ا
 29.باللغة العربية

                                                           

راجع 27  .٣٦، .نفس ا

 Pembelajaran Bahasa Arab  ،102-109يد،  28

ميد، عرم البحر الدين، ك بسرم مصطفى، 29   Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatanعبد ا

Metode Strategi Materi dan Media، (ماانج :UIN- ،٢٠٠٨ماانج فريس) ،96. 
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ّ الكاتب تعريفا كميزتا عن الثقافة  العاّمة أكالثقافة اإساـ  ا يب
كيف عاقة ب الثقافة مع تطوير مواد التعليمية بللغة "كلكن سيبّ 

 30".العربية

ّيد شخص يتعلم لغة اأجانب بغ فهم إ ثقافة  م يكن فهم 
سخص يتعلم لغة العربية بغ فهم إ ثقافة العرب . عيت مثل لغة العربية

اللغة كعاء "كثقافة اإساـ فهو م يكن فهم بكامل كلذالك يكوف عبارة 
 31".الثقافة

لك  ّيد كدقيق أّف  اما على مساعدة قاموس يفهم مفردات  ليس 
الذم يتكوف من كلمت ما قمر " قمر الّدين"ثقافة سهما مهما مثل كلفظ 

ع شهر الّدين، يكوف إسم   بعض " قمر الّدين"ك الّدين ح يوقع 
ور القمر ظلمة الليل  ية كي ياة الدي ّور  إندكنيسي برجاء عسى أف يكوف ي

وع من ااطعمة قيقي  العرب ع ا كن يفهم شعر . كلكن ا ل  ا سّيما 
ما  العرب  بدقيق كعميق إذا م يّتصل مع سياؽ اإجتماعي كالثقا أي

 32.يتألف ذلك الشعر

تاج  تطوير مواد التعليم اللغة العربية نظرا ثقفة مالك اللغة . فلذلك 
ث  ثاثة عشر باد العرب  تطوير مواد التعليم  تج طعيمة من  يست

م توم أقّل عشركف موضوع مبحثة،  ( 1(: اللغة العربية لعجم ابّد 
سكن  (2(البيانات الشخصية  السفر  (5(كقت الفراغ  (4(العمل  (3(ا

                                                           

رجع 30  .96، .نفس ا

رجع 31   .96، .نفس ا

رجع 32  97، .نفس ا
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اصة  (7(العاقة مع اأخرين  (6( اسبات العامة كا رض  (8(ا الصحة كا
بية كالتعليم  (9( طعم  (11( السوؽ  (10(ال دمات  (12( ا ا
بية  (14(البلداف كاأمكاف  (13( و  (15(اللغة اأج عام  (16(ا ا

ضارية  ياة اإقتصادية  (17(ا ( 19(الدين كالقيم كالركحية  (18(ا
ات السياسية ا كانية (20( كالعاقات الدكلية اا  33.العاقة الزمانية كا

فسي (2  أساس علم ال

قيق على  طاب فرع مهم  عملية التعليم أّف طاب غاية من 
داؼ التعليم جانب لفاعل التعّلم كمفعوؿ يّتفق كل خب تقريبا أّف دافع . أ

احهم  اح عملية التعليم، كارتفاع دافعهم فارتفاع  الطاب عامل مهم  
احهم أيضا  34.كضد كاخفاض الدافعية الطاب فاخفاض 

ظر تطوير كتاب الدراسة اللغة العربية جوانب نفسية  بغي ي فلذلك ي
هم  :الطاب أجل أف يرفع دافع التعّلم الطاب، بي

اسب الكتب التعليم مع كفاءة الفكريّة الطاب (1)  كجب ي

ظر الفركؽ الفردية ب الطاب (2)  ي

إستطاع يث على كفاءة الفكريّة الطاب أجل أف تساعد  عملية  (3)
 التعليم كاكتسابا اللغة العربية

 يستوم مواد كتاب الدراسة مع إعداد ككفاءة اللغة العربية الطاب (4)

ن كل كتاب الدراسة اللغة العربية أف  (5) ظر مرحلة العمرية الطاب،  ي
تلفة تاج معاملة   كل عمر 

                                                           

رجع 33  .98، .نفس ا

رجع 34  .100،.نفس ا
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 يقدر مواد التعليم دافعا إ استعماؿ لغة العربية طبعيا (6)

علم كغ (7)  تكامل ب كتاب الطاب ككتاب ا

ا كمبدأ الذل يرجوا  (8) ّ يقدر كتاب الدراسة اللغة العربية ليتكوف إ
 35لك طاب

 أساس اللغوم كالتعليم  (3

ظر اللغة  أساس اللغوم على تطوير كتاب الدراسة اللغة العربية يع ي
ظر مهارة  ا أصوات كمفردات كتركيب كي اصر ال سيعّلمها إ الطاب، كع

داؼ مقرر واد مع أ  36.اللغوية أجل أف كقف تقد ا

و شيء معّلق مع نظرية التعليمية  تطوير كتاب  ما أساس التعليم  بي
رد كمن تفصيل إ  الدراسة كيبدء من سهولة إ معقد كمن كاضح إ 
مسّودة أك عكسهم من مسّودة إ تفصيل كمن ابتداء العملية إ نتيجة 

يا إ أخر كما كقع  أساس التعليم  هوؿ تدر كمن مواد معلـو إ مواد 
 37. تطوير مواد التعليم

ظر مضارع تطوير كتاب الدراسة للغة العربية  ذلك اأساس مهّم أف ي
واد مع كيفية  مقياس جّيد من كتاب الدراسة للغة بعامة توافق ب ا

فسي كاللغوم كالتعليم  38.الطاب  اإجتماعي كالثقا كالعلم ال

 

                                                           

رجع 35  .101، .نفس ا

رجع 36  .101، .نفس ا

رجع 37  .102،.نفس ا

رجع 38  .102،.نفس ا
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 مواد التعليم .2

 تعريفه (أ 

ة الدرس مادة التعريف كاف.العلمية الدراسة  ها, كث  :م

ي كّل مواد  ظامّي ال  (معلومات كالة ك نصوص)مواد التعليم  ُتكتب ب
ها اللطاب ك يستخدموها  عملية التعّلم  تعرض مولة من الكفائات ال يتق

فيذ التعّلم طط ك ملطالعة ت داؼ   39.بأ

ادة الدراسية ال تؤلف نظاما مستخدـ  ى ا ادة الدراسية  قاؿ فانن ا
 .للمدرس كالطاب  التعليم كالتعّلم

ع ادة الدراسية ما الوحيد ا يع بالوحيد استعماؿ مادة  .قاؿ سادجا ا
اص كذالك اصة  تعليم ا تول مادة الدراسى . الدراسية للطاب ا ع  كا

تيب كيفية كمادة التعليم  ع كب يؤلف للتصاؿ قصد مع من الطاب ا
ع كذالك  .كالطاب ا

هارات كااخاؽ علومات كا . قاؿ كمف مادة الدرس ائتاؼ تتكوف من ا
علومات اات  ا ي الطريقة كاإجراءت كا هارات  علومات، كا ي فعلي ك ا ك 
 40.كالشركط

عرفة  ي مادة اللغة العربية ال تتكوف من ا واد التعليمية اللغة العربية  اّف ا
كن استخدام للمعّلم  يث  هجّي  وقف، نّظمت بشكل م هارات ك عامل ا كا

 41.ك الطاب  عملية تعّلم اللغة العربية

                                                           

 .Panduan kreatif Membuat bahan Ajar Inofatif (Yogyakarta : DIVA Press, 2012)17 ,ستوككاأندم فر 39

ميد كآخركف،  40  Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2008).71-71 مد عبد ا
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 مجاات مواد اللغة العربية (ب 

مهارات ااستماع :  تتكوف من أربع مهارات اللغةأيهمالمواد اللغة العربية 
تلفوف هم  اات كدراسة كل كبي م  د ا . كالكاـ كالقراءة كالكتابة ال ع

هارة كماقاؿ الفوزاف اات ا  :أربع 

ها من  :اات مهارة اإستماع (1 ييز ما بي تعرؼ اأصوات العربية ك
ة كالتمييز  .اختافات ذات دالة ركات القص ركات الطويلة كا تعرؼ ا

ها تشاهة  الصوت .بي طق كا إدراؾ  .التمييز ب اأصوات اجاكرة  ال
ها كتوبة كالتمييز بي إدراؾ أكج التشاب  .العاقت ب الرموز الصوتية كا

 .كالفركؽ ب اأصوات العربية كما يوجد  لغة الطالب اأكا من أصوات

فهم ما يلقى من حديث باللغة العربية كبإقاع  .التقاط اأفكار الرئيسية
درسة فرادات ا بغي أف يستمع إلي .طبيعي  حدكد ا التمييز  .انتقاء ما ي

ييزما  .ب اأفكار الرئيسية كاأفكار الثانوية وين ك تعرؼ التشديد كالت
قائق كاؿ .صوتيا هادثة العادية .التمييز ب ا  .أراء من خاؿ سياؽ ا

ديث كإدراؾ ما ب جوانب من عاقات معرفة تقاليد ااستماع  .متابعة ا
ظيم  .كأداب اإستماع إ اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد ت
ع اقص .ا ديث من ت ات  .إدراؾ مدل ما  بعض جوانب ا إدراؾ التغي

ية الكلمة ويل  ب ة عن تعديل أك  ا عا ال التكيف مع إيقاع  . ا
بطئ  ديث كيتمهل مع ا سرع  ا تحدث، فيلتقط بسرعة أفكار ا ا

ا  .التقاط أكج التشاب كااختاؼ ب ااراء .في اك يل اأحداث ال يت

                                                                                                                                                                      

ميد كآخركف،  41  ,Pembelajaran Bahasa Arab “Pendekatan, Metode, Strategi, Materiمد عبد ا

dan Media (كومية ااساميةماانج برس، : : ماانج امعة ا  .٧٢-٧١، (٢٠٠٨ا
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تكلم  حديث ع من مقدمات .ا تائج من ب ما  التمييز  .إستخاص ال
ات ذات الصبغة اانفعالية استخداـ السياؽ   .ب نغمة التأكد كالتعب

تحدث ديدة كإدراؾ أغراض ا تحدث  .فهم الكلمات ا إدراؾ مايريد ا
غيم العادم ر كالت  .التعب ع من خاؿ ال

طق (2 التمييز  .نطق اأصوات العربية نطقا صحيحا :اات مهارة الكاـ ك ال
ييزا كاضحا تشاهة  طق ب اأصوات ا د ال طق ب  .ع د ال التمييز ع

ة كالطويلة ركات القص غيم بطريقة مقبولة من   .ا ر كالت تأدية أنواع ال
تجاكرت صحيحا .متحدثي العربية التعب عن اأفكار  .نطق اأصوات ا

ظاـ الصحيح  .باستخداما سليما  ضوء فهم للثقافة العربية إستخداـ ال
د الكاـ اكبيب الكلمة العربية ع ديث عن توافر ثورة  .ل د ا التعب ع

ك من ااختيار الدقيق للكلمة طقيا  .لفظية  ترتيب اأفكار ترتيبا س
و  .يلسم السامع اسب من اللغة، فا  التعب عن اأفكار باالقدر ا

خل و باالقص ا مل كا  ابط  .باالطويل ا التحدث بشكل متصل كم
فس كقدرة على مواجهة اأخرين بئ عن ثقة باال ا ي ية مقبولة  ات زم  .لف

ر وين عن غ من الظوا يز الت ونة نطقا صحيحا   .نطق الكلمات ا

ركة غ اللفظية استخداما معرا عما يريد اءات كا  .اشتخداـ اإشارت كاإ
دما يريد إعادة  .توصيل من أفكار د الكاـ ع اسبة ع ات م التوقف  ف

ها أك مراجعة صياغة بعض ألفاظ .ترتيب أفكار  .أك توظيح شيء م

وع فيها أشكاؿ  ا يدكر أمام من حديث استجابة تلقائية ي ااستجابة 
رر من القوالب التقليدية  الكاـ .التعب بغي عن  ا ي كيب،   .كأماط ال

سوغ في  ع كليس على الشكل اللغوم الذم  د الكاـ على ا كيز ع ال
ع وقف ذلك .ذا ا د ما يتطلب ا ديث بكفاءة ع رل ا حكاية  .تغي 
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اسبة رات الشخصية بطريقة جذابة كم ة متكامة  .ا إلقاء خطبة قص
اصر ك  .الع ش ديد أدكار اأعضاء ا ، ك اقشة  موضوع مع إدارة م

تاءج من ب اأراء ال يطرحها اأعضاء .فيها إدارة حوار  .كالستخاص ال
اطق بالعربية  .تليفو مع أحد ال

 .قراءة نص من اليم إ اليسار بشكل سهل كمريح :اات مهارة القراءة (3
كتوبة بسهولة كيسر ع  .ربط الرموز الصوتية با معرفة كلمات جديدة 

ع كاحد  (دمارادفات)كاحد  ؾ اللغوم)معرفة كلمات جديدة  ش  .(ا

قركء إ أجزاء كمعرفة العاقة ب بعضها بعضا ص ا متابعة  .ليل ال
ة القراءة ص من أفكار، بااحتفاظ ها حية  ذ ق  .مايشتمل علي ال

قركء ص ا ع العاـ من ال اج ا التمييز ب اأفكار الرئيسية كاأفكار  .است
قركء اص ا ع  ضوء من  .الثانوية  ال إدراؾ ما حدث من تغي  ا

كيب قض رأيا   .حدث من تغي  ال اختيار التفصيات ال تؤيد أكت
ديدة من السياؽ فردات ا ة أك  .ماتعرؼ معا ا تضم عا ا الوصوؿ إ ا

تكيف معدؿ السرعة  القراءة حسب اأعراض ال يقرأ  .ال ب السطور
عة كعدـ التضحية بااستخداـ  .من أجلها اء القراءة الس ع  أث اية با الع

عارؼ العربية عاجم كدكائر ا قركء .ا ص ا قائق  ال  .التمييز ب اأراء كا
راكة الرجعية من أخر السطر إ أكؿ السطر الذل يلي الكشف  .الدقة  ا

عركضة قائق ا اؽ ب ا ظيمها  .عن أكج التشاب كاإف قائق كت يف ا تص
هرية .كتكوف رأم فيها د القراءة ا اسبة ع ع كالسرعة ا تلخيص  .ثيل ا

طق كإخراج  .اأفكار ال يشتمل عليها نص مقركء تلخيصا كافيا دقة ال
د القراءة  ركؼ إخراجا صحيحا، كمراعة حركاتاإعراب ع ا

هرية وامش كالصور .ا تويات كا قدمة كالفهرس كقائمة ا استخداـ ا
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داكؿ كالرسـو . كالفصوؿ كفهارس كرؤكس الفقرات كاشارات الطباعة كا
ة كالقواميس ال توجد  أخر الكتاب  .البيانية اأعاـ كاأمك

ط (4 ا على السبورة اك   :اات مهارة الكتابة كا د نقل الكلمة ال يشا
ط نقا صحيحا ا .كراسات ا ركؼ  (تواجد تعريف طريقة الكتابة ا

ختلفة، كمواضع  الكلمة  ا ا ائية  أشكا اأكؿ كاأسط )ا
كتابة الكلمات العربية  .تعود الكتابة من اليم إ اليسار بسهولة.(كاأخر

ركؼ ييز أشكاؿ ا فصلة كحركؼ متصلة مع  ط،  .ركؼ م كضوح ا
ا عل للبس  ا ا ركؼ ر الدقة  كتابة الكلمات ذات  .كرسم ا

طق كاتكتب مثل  راؼ ال ت ورؼ ال تكتب كا "...ذا"...ا ، كا
طق كثل  مراعاة  .مراعاة القواعد اإمائية اأساسية  الكتابة."قالوا"ت

ماؿ ظاـ فيما يكتب بالشكل الذم يضيف علي ماحة من ا اسق كال  .الت

ط العر ختلفة من ا د  .إتقاف اأنواعا مراعاة خصائص الكتابة العربية ع
د الكتابة .الكتابة قيم ع تلخص موضوع يقرأ تلخيصا  .مراعاة عامات ال

د كتابة خطاب .كتابيا صاحيصا كمستو اصر اأساسية ع  .استفاء اع

اسبة اكيب ا فردات كال ة افكار  فقرات مستعما ا سرعة الكتابة  .تر
اسبة  .كسامتها معرا عن نفس بيسر صياغة برقية يرسلها إ صديق  م

ة اظر اطبيعة أك مشهد مع كصفا دقيقا  .اجتماعية معي ظر من م كصف م
ط يقرأ كتابة طلب . كتابة تقرير مبسط حوؿ مشكلة أك قضية ما. ككتابت 

ة طلوبة  بعض اإستمارات  .يقدـ ب لشغل كظيفة معي ملء البيانات ا
كومية  .ا
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 التعليمى مواد أهمّية (ج 

واد التعليمية  عملية التعّلمة مهّم جّدا قامت مواد التعليم . ح اّف ا
هم علم ك الطاب مقاـ ا علم صعوبة .  عملية التعّلم لكل من ا د ا سوؼ 

ثل، فاف الطاب بدكف كتاب .  زيادة فعالية التعّلم بدكف كتاب التعليم كبا
علم على التواصل  التعليم تواج صعوبة للتكييف  التعّلم، كخاصة اذا كاف ا

واد بسرعة ك غ كضيخ كن الطاب اف يتفقد طريقها ك درها، . كالتعب عن ا ك
علم ّ تعليمها من قبل ا ضم كاتباع ما   42.حّ ا يستطيع على ا

ا للمدرس  كن استخدامها كاستعما ي مواد ال  كلذلك، مواد التعليمية 
س نوعية التعليم  .أكالطاب  أحد من إختيار 

 : للطاب التعليممواد  أمّية أما
فردين الطاب يتعلم .أ  فسهم مستقل م  ب

 يريدكن ا موافقا ا درسا الطاب يتعلم .ب 

43استطاعتهم يقدر الطاب يتعلم .ج 
 

 : فهى العامة التعليمىمواد  أمية أما
رحلة  العربية اللغة تعلم لتطوير .أ    الثانوية ا
ادفة الدعوات ايقاؼ على التعليم اجهزة لتعاكف .ب   اللغة اضعاؼ ا ا

ظاـ  العربية ياة ك التعليمى ال صرية ا  ا

ادة  التخصص خرة لتكامل .ج   44.التدريس طرؽ  كالتخصص ا

                                                           

رجع 42  .٧٤، . نفس ا

 Pembelajaran bahasa arab  ،74-77 ميد، 43
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 التدريباتأنواع  (د 

وع التدريبات اللغوية هارات اللغوية، ة : ة حقيقتاف تفرضاف ت وع ا ما ت أك
لط  التدريبات  ذا ا دم مع  ُ هم من  ، فم ثانيهما تباين قدرات الدارس

ا لط كث دم مه ذاؾ ا هم من ا  وع التدربيات : كالسؤاؿ اآف. كم ل ت
وعة فما  ؟ كإذا كانت التدريبات مت اللغوية؟ أك أها تتبع مطا تقليديا ندكر حول
ا أف يعد القائم بتحليل الكتاب أك تأليف  وع؟ إف ما يوصى ب  ذا الت مدل 

ف في التدريبات ا مدل . خريطة للتدريبات اللغوية  شكل جدكؿ يص مبي
رج البحث بتصور  ئوية لتكرار كل نوع كبذلك  سبة ا ا  كل درس كال تكرار

ؤلف د ا تماـ ع ددا مواطن ا وع التدريبات،  . رقمي دقيق لدم ت
وع شائعي  وع التدريبات نود أف تش إ ال ديث عن ت ا  بصدد ا كما دم

بية تدريبات ااماط : ذاف نوعاف ما. ااستعماؿ  كتب تعليم اللغات اأج
كمن . communication drillsكتدريبات ااتصاؿ  pattern drillsكالقواعد 

ا فيما يلي دؼ تدريبات اأماط كحدكد استعا ديد  مكن  دؼ : ا إّف 
رحلة ح يصبح مقتدرا على  تدريبات اأماط الوصوؿ بالدارس إ هاية ا

ل جديدة قياسا على اأماط ال حذفها ع  إذف تدريبات اأماط كسيلة . ص
ك الطالب من استعماؿ . كليست غاية ي  ذ الغاية  ي كسيلة إ غاية، 

إف تدريبات اأماط ا تؤدم فور تعلمها . اللغة استعماا حرا  مرحلة احقة
باشر لق ك اإبداع، كا ااتصاؿ اللغوم ا لق ك اإبداع، كا . إ ا أف ا

تاج إ تدريبات أخرل  ل اللغة مرحلة احقة  باشر مع أ ااتصاؿ اللغوم ا

                                                                                                                                                                      

د طعيمة،  44 ج تعليم اللغة العربية رشدم ا ا رة )اأسس العامة  ، : القا ، (2000دار الفكرالعرا
78-79  
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رحلة ااحقة إا بعد  ذ ا كن بلوغ  تسمي بتدريبات ااتصاؿ، غ أن ا 
طرة تدربيات اأماط ركر على ق  45.ا

 

 التقويم وااختبارات (ه 

التقو ركن أساسي من أركاف العملية التعليمية فهو يسبقها كيازمها كيتابعها 
قيقا  ا،  طوط الازمة لتطوير ث مشكاها كرسم ا من أجل دراسة كاقعها ك
موع  اإجراءات ال يتم  داؼ، كقد سبق أف حددنا مفهـو التقو بأن  لأ

ذ  ة كدراسة  رة معي شركع أك بظا ع بيانات خاصة بفرد أك  بواسطتها 
ددة سلفا داؼ  قيق أ . البيانات بأسلوب علمي للتأكيد من مدم 

علم  الفصل  ر ب ا ها ما  ك أساليب تقو اأداء اللغوم للطاب متعددة م
ها ما تقـو ب إدارة الرناماج سواء قبل  ها ما يقـو ب الطاب  الكتاب، كم م

م كتشخيصا  يفا  ، فيكوف تص ستول أداهم، Diagnosisانتظاـ الطاب في  
ائيا ها ب ، أك  هاية الرنامج formative أك  متصف الرنامج فيكوف تقو

هم ختاميا ذ  sumative فيكوف تقر ، كلكل أسلوب من أساليب التقو 
 46.دف كخصائص كطريقة إعداد كإجراء

 
 
 

 

                                                           

45
،رشدم ،   د طعيم اطق بلغات اخرلا ج تعليم اللغ العربية لل ا رجع  م  .٦٢٨ ا

46
رجع    635.نفس ا
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 عند نظرية مجكى تطوير تصميم كتاب اللغة .3

 اختيار المواد (أ 

عّ  تول الكتاب ستؤدل الطاب على مهارات اللغة ا يع  ي  ادة  . ا
واد لتعليم قواعد  و تعب مرحلة مؤّلف الكتاب من اجل اختيار ا واد  اختيار ا

واد ااخرل الوصفي يدعم  اللغة مأخودة من مصادر قواعد اللغة كمصادرا
طلوبة واد. مهارات اللغة ا  .تاج تأليف كتاب اللغة اختيار ا

ها  بادئ ال تؤّسس ااختيار م داؼ التعّلم،  (١: يذكر ماجكي عن ا أ
اختيار شكل اللغة ال  (٤طوؿ الوقت للتعّلم،  (۳درجة قدرة الطّاب، (٢

كن لتعلمها (٥يتعّلم ك   47.عوامل 

 تدرّج المواد (ب 

رحلة ااخرل سيعّلم كال  رحلة ا ا كتوبة من ا ادة ا و كيفية ا التدرج 
ا ّ اختيار قيقة . قد  طوة، اّف  ا ذ ا ؤلف الكتاب التعليم  د ا بغي ا كي

واد  تاج ا تدرّج ا تلفة،  كذلك  ب نظاـ اللغوم ك نظاـ مواد التعليم 
 .لتحديد جودة كتاب التعليم

كى أف خطوات  التدرج كما  التا   :قاؿ 
 التجمع  (1

موعات من  واد  شكل أك  رتب ك نظم نتيجة إختيار ا
وضوعات أنيقا بداء التماثاث . ا د  بغى  التجمع أف يس كي

اكضات كالتعادات . كالت
 

                                                           

 .٤٠٢، .  Pembelajaran bahasa arab ميد، 47
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تيب   (2  ال

واد   موعة من ا ظيم كل  و خطوة لت الرتيب  كتاب تعلم اللغة 
 48.تسلسل الذل يسهل تعلم اللغة

اصر من عملية التدرّج كما يا  اص،  (١:الع من  (٢من العاـ إ ا
عقد،  حرؼ،  (٣البسيط إ ا من ااتفاؽ على حكم  (٤من العادية إ ا

 49.طويلة

 تقديم المواد (ج 

و مواد العرض  صفحات الكتاب واد . التقد  كبعبارة أحرل تقد ا
يفها من  ا كتص واد التعليمية اللغوية ال قد إختيار كسيلة للتواصل ا

ا القارئ اك الطالب كن أف يقراد  .خالصحات الكتاب ال 

فاضلة: ك قاؿ ماجكي عن أربعة أشكاؿ التقد  , إجراء اأصلية, إجراء ا
 50.السياقية إجراء, إجراء الداخلية

 تكرار المواد (د 

و خطوة  ألف كن أف  التكرار  واد ال  اكز لكى يقدـ ا اللغة ال 
تعلموف ا ا فد  .يفهمها كي

اسب بأربع  قسم ماجكي التكرار على أربعة أنواع ال ت ذا اجاؿ، ي  
ي  هارات اللغوية ك  51.ااستماع، الكاـ، القراءة، الكتابة:ا

                                                           

رجع 48  .٤٠٢، . نفس ا

رجع 49  .٤١٣، . نفس ا

رجع 50  .٤٠٣-٤٠٢، . نفس ا

رجع 51  .٤٠٣، . نفس ا
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 البحوث السابقة .ب 

طيعة العزيزة وضوع ث  هج  ”ت ا ليل كتاب تعليم اللغة العربية 
درسة الثانوية٢٠١٣الدراسة  اإسامية لطباعة كزارة الشئوف   للفصل العاشر با

ة  ية س ظرية )٢٠١٤الدي ليلية ب ذا ”. (Mackeyدراسة   اما خلفية البحث  

العربية للفصل  الباحثة على معرفة التقو  كتاب دركس اللغة البحث من ارادة
 .العاشر

ي  ذا البحث  عاي نظرية ماجكي  ذا (١:  كنتيجة  الكتاب كفقا 
داؼ . جيدا واد أ اما اشارتة  جانب ااختيار تشمل معاي عدـ التوافق ب ا

اء على معرفة ااكؿ من الطاب، فائدة اأكلوية كإمكانية  واد ب التعلم، كيتم اختيار ا
عقد، كفقا  (٢ .التعلم ادة جيدا  تقـو على مبدأ أف البسيط ا ا  جانب تدرج ا

واد الداعمة (٣ .احتياجات الطاب واد  عرض الصورة ك ا  (٤.  جانب تقد ا
هارات اللغوية اأربعة حّ  ارسة اإنتاجية  ك يشمل ا اؾ  واد جيد حيث  تقرير ا

داؼ التعلم قيق أ  52.تدعم 

وضوع   ت ا اسرم  فصيح باللغة "ليل الكتاب التعليمى "ث لتارم رت
درسة الثانوية  (Fasih Berbahasa Arab 2)"    العربية الثانية لطاب الصف الثامن با

يم. ااسامية ألف درسونو ك ت  .ابرا

ي  ذا البحث  " فصيح باللغة العربية الثانية"تول كتاب   (١: كنتيجة 
درسة الثاف كية ألفهدرسونو ك ت يم م يتّم كاما كما يرل .للصف الثامن با إبرا

                                                           

هج الدراسة مطيعة العزيزة،  52 درسة ٢٠١٣ليل كتاب تعليم اللغة العربية   للفصل العاشر با
ة  ية س ظرية ماجكي "٢٠١٤الثانويةاإسامية لطباعة كزارة الشئوف الدي ليلية ب قسم تعليم اللغة : سورابايا) "دراسة 
كومية سوناف امبل،  امعةااسامية ا  (٢٠١٦العربية باا
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ظريات  ظر ا بعض البيانات ال م تستوؼ بال ا ي عجم كالدليل  أف  ليس في ا
ادة كاتصاؿ دليل التحصيل تاج الكتاب الزائدة  تكميل توصيل ا فردات  (٢. ك ا

ستخدمة  الكتاب  درسة الثانوية " فصيح باللغة العربية الثانوية"ا للصف الثامن با
فردات كمثل  .ت ك درسونو ألف بادئ  اإختيار ا اسب بالشركط كا يم قد ت إبرا

قيقة  اجازية كالفصاحة   53.من مبدأ الكلمات ا
، اما البحث ااكؿ يبحث    ذا البحث ك البحث السابق اما التمييز ب 

جوانب احتول البحثي ،استخداـ الباحثة على ااختيار، كتدرج كالعرض كتكرار 
واد ليل .ا ذا البحث استخدمت الباحثة عن  ليل البيانات،    ك  جانب 

تاجي يث استخدمت . است واد  ، اما البحث الثا يبحث  جانب احتول من ا
فرادت، ك   ية كمرجع،   جوانب ستخداـ ا الباحثة معاي كزارة الشئوف الدي

تاجي ليل است ذا البحث استخدمت الباحثة عن  ليل البيانات،     اما.جانب 

ث الباحث  جوانب احتول البحثي ،استخداـ الباحث التقد ك  ذا البحث 
واد ليل البيانات استخدـ الباحث طريقة كريسوؿ .تكرار ا  اما  جانب 

(Cresswell.) 

                                                           

ا سارل 53  (Fasih Berbahasa Arab 2)"    فصيح باللغة العربية الثانية"ليل الكتاب التعليمى , تارم رات
درسة الثانوية ااسامية ألفهدرسونو ك ت يم. لطاب الصف الثامن با قسم تعليم اللغة العربية : فونوركجو) ابرا

كومية،  امعةااسامية ا  (٢٠١٣باا
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 الباب الثالث

 البحثمنهج 

 البحثمنهج  .أ 

  نوع البحث ١

ستخدـ ث مكت اما نوع البحث ا و. هذا البحث فهو   ث مكت 

ّل مشكلة ال تأّسس على دراسة نقدية كمتعمقة للمواد  دراسة ال أجريت 
الة. اأدبيات ذات الصلة ذ ا كتبية تعامل كمصدر لأفكار ,   واد ا ا

عرفة  عل التخفيضات من ا استكشاؼ أفكار أك أفكار جديدة، كمادة أساسية 
كن أف يط إطار نظرم جديد أك يث،  استكشاؼ اأخطاء ك  القائمة 

 54.اأساسية اصاحها

ليل احتول هج  ذا البحث استخدـ الباحث م و .   ليل احتول 
ى البيانات للتكرار كصحيحة مع  عل اإ ستداات ال  أسلوب البحث 

 55.السياؽ

 

 مصادر البيانات. ٢

                                                           

بية،  54 كومية، :فونوركجو ) Buku Pedoman Penulisan Skripsiكّلية ال امعةااسامية ا  ,(٢٠١٦ا
٥٥. 

راجاكا برس، : جاكرتا) Analisis Isi Pengantat Teori dan Metodologiكاكس كريفرنضف،  55
١٥، (١٩٩١. 
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صادر الثانوية صادر ااكلية ك ا قسم إ قسم ك ما ا  .مصادر البيانات ت

ثت- ١ شكلة ال  تعلقة باا اصة ا ي مصادر البيانات ا اصة، ك . البيانات ا
و كتاب اصة  سبة للمصادر ا التعليم للغة العربية لطاب الصّف  أما بال

باكراس جومبانجم السادس علمات  علم كا  .ّمد إلياس  ألفدرسة ا

 :مصادر البيانات- ٢

١ )Pengembangan Bahan Ajar Tematik (Tinjauan Teoritis dan Praktik) 
 .ندم فراسطاكل ٔ لف ا ٔ ا

٢( Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Menciptakan 

Metode Pembelajaran Yang Menarik dan Menyenangkan )لف  ٔ ا
 .ندم فراسطاكل ٔ ا

٣( Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan Buku Pelajaran 

Bahasa)اد ٔ  ا  .لف نور

٤ )Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Materi, dan 

Media) ميد كغ ٔ ا  .لف عبد ا

٥ )Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabميد ٔ  ا  .لف عبداه الغا ك عبد ا

 أساليب جمع البيانات . ٣

كت  . أ   (studi pustaka)ث ا

مع البيانات ال  قاـ الباحث أيضا و الطريقة  كت ك بالبحث ا
علم م السادس الصفّ  لطاب العربية اللغة توجد من الكتاب درسة ا
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باكراس جومبانج علمات  تعلقة ها إلياس ّمد ألف كا  كذلك  البيانات ا
 .من الكتب ااخرل

 
 طريقة تحليل البيانات. ٤

صوؿ عليها من  ّ ا ي عملية البحث ك نظاـ البيانات ال  ليل البيانات 
كن  كن اف يفهم بسهولة، ك واد ال  ا من ا يدانية ك غ قابلة، كماحظة ا ا

 56.جها لاخرين ٔ اخبار نتال

ذا ليل احتول   و اسلوب  .البحث، استعمل الباحث  ليل احتول 
تاجة من خاؿ التحديد على خصال ة من الرسال ٔ عل ااست ؿ  ٔ ص معي

وضوعية هجية كا  57.ا

سبة للمراحل ثانيا، قراءة البيانات . أكا، عملية كإعداد البيانات: أما بال
وجودة. كاملة يف البيانات ا زيد من التفصيل من خاؿ تص ليل  الرابع، . ثالثا، 

علها أسهل للفهم: خامسا. كصف البيانات السادسة، . إعادة صياغة الوصف 

                                                           

اف، 56 : يوغياكرتا) ”5Pendekatan Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D ماماف ر
ـو فوستكا أكتاما،   .١٩٨، (٢٠١٥ماغ

، (٢٠٠٩فستكا فاجار، :يوغياكرتا) Metode Analisis Teks dan Wacanaستيفاف تيتش كآخركف ، 57
٩٧. 

يل 22  سفوا 
skripsi Analisis Ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam karya KH. 

Aceng Zakariya, علم و. كلية تربية ك ا كومية  صوناف كا جو  )33-32 جامعة اإسامية ا
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قد  ليل البيانات عن طريق تفس إما من خاؿ طرح اأسئلة نتيجة انعكاس كال
ظرية احية ال طق الذم يأ من ال  58.باستخداـ ا

 

 

دكاؿ عن إجراءت التحليل فراءم جرسوؿ   :كما يلى (cresswell)ا

 

دكؿ د: 3.1 ا  (creswell)  عملية التحليل ع

 

 

 

 

                                                           

 

تائج  كصف البيانات تقد ال
يف البيانات  تص

 تفس البيانات

 عملية كإعداد البيانات قراءة البيانات كاملة

 لبيانات العاـا
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الباب الرابع 

 البياناتوتحليلهاعرض

 البياناتعرض .أ 

كتاب تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس البيانات العامة عن  .1
 بمدرسة المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

كومية تامباؾ ٢٠١١/٢٠١٢ العاـ الدراسي  درسة العالية ا   كانت ا
ذا  ا لرنامج اللغة العربية،  اس جومبانج قادرة على تعظيم ككتابة الكتب اكثر ب

ية  ااندكنيسى رقم  اسب لوزرة الشوكف الدي اؿ ي ة ٢ا  ٢٠٠٨  الس
درسة تويات  تعليم الدين اإسامي كاللغة  ا تعلقبمعاي الكفاءة ك   .ا

كومية  درسة العالية ا وسسة يع لطاب ا يعمد الكتاب لشخصية ا
ّ للمتعلم لدي صعوبة   لء الفراغ الكتا اس جومبانج فقط، انفجر  تامباؾ ب

ستول كحدة  هج  اسبة، فضا عن اعتماد ا العثور على الكتاب ا
 .(KTSP)التعليم

هج كم الذا  KTSPكيعرؼ أف السياسة اأساسية للم ي توف أكسع ا
درسة كاجتمع حيث تقع  ج الدراسية كفقا لظركؼ ا ا علم لتطوير ا للمدرسة كا

درسة ي الكفاءات القياسية كاأساسية لكل موضوع. ا يا  ذا يع . احددة كط ك
بغي توسيع  تلف عن اآخر، كبالتا ي درسة قد  أف درس اللغة العربية  ا

واد ال كفقا لظركؼ كل  كن للمعلم اختيار ا يث  درسة،  تويات الكتاب  ا
 .مدرسة



37 

 

 

 

 

 

هداف .2  كتاب تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس بمدرسة المعلمين اڐ
 والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

كومية  درسة العالية ا ظر ا خلفية كتابة الكتاب  تعليم اللغة العربية با ب
اء ااحتياجات للطاب  داؼ كتابة الكتاب استغ اس جومبانج، كانت ا تامباؾ ب

درسة  قسم . تتعلق بكتاب تعليم اللغة العربية كخاصة كتاب التعليم لطاب ا
اللغة العربية، ككاف الطاب يستعد لتعو القدرة على التواصل باللغة العربية، سواء 

ي ااستماع كالكاموالقراءة  هارات اللغوية، ك ريريا كتشمل أربعة ا كاف شفويا اك 
ظر حوؿ امية اللغة العربية  تعليم كتفهيم الدين . كالكتابة ككذلك اعطاء ال

كبالتا يرجى الطاب اف يكوف قادرة علي تفهيم . ااسامّي لطاب
ختلفة كتطبيقها  الواقع  .الثقافاتا

 

تعليم اللغة العربية  في كتاب تكرر تقديم و  عنعرض البيانات الخاصة .3
لطاب الصّف السادس بمدرسة المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج 

 ألفه محمد إلياس

واد  كتاب تويات ا تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس تشتمل 
مد إلياس باكراس جومبانج ألف  علمات  علم كا واد درسة ا  من بعض ا

ي ثاثة عشر درسا ك كل جزء أربعة أقساـ .كلكل درسأربعة اجزاء.الدراسية ك
وار كالقراءة كالكتابةكالتدريبات ي ا  .ك
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وضوع على كل باب  كتاب  تعليم اللغة العربية لطاب الصّف كأما ا
مد إلياس باكراس جومبانج ألف  علمات  علم كا درسة ا  : كما التاالسادس 

وضوع تعارفويشتمل  على أربعة اجزاءكلكل اجزاءموضوع (أ   :مكالدرس اأكؿ 

زء اأكؿ (1  اللقاء اأكؿ: ا

زءالثا (2 فس:  ا  التعريف بال

زء الثالث (3  حالة نفسية:  ا

زء الرابع (4  حديقة البيت:  ا

درسة كالبيئة احيطة هاكيشتمل على أربعة اجزاءكلكل  (ب  وضوع ا الدرس الثا 
 :مكجزءموضوع

زء اأكؿ (1    الفصل: ا

زءالثا (2 درسية: ا كتبة ا  ا

زء الثالث (3 هجية:  ا شاطات غ م  ال

زء الرابع (4 ظاـ:  ا  ال

وضوع اأسرة كالبيتويشتمل على أربعة اجزاء كلكل  (ج  الدرس الثالث 
 :مكجزءموضوع

زء اأكؿ (1   البيت: ا

زءالثا (2  اعضاء اأسرة: ا

زء الثالث (3  اأعماؿ اليومية:  ا

زء الرابع (4 اف:  ا  العاقة ب ا

سة اجزاء كلكل جزءموضوع (د  ويشتمل على  وضوع الوط  :مكالدرس الرابع 

زء اأكؿ (1   جغرافية إندكنيسيا: ا
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زءالثا (2   الثركات الطبيعية: ا

زء الثالث (3 كومة اإندكنيسية:  ا  نظاـ ا

زء الرابع (4  أبطاؿ إندكنيسيا:  ا

امس (5 زءا  حب الوطن:  ا

وضوع اأديانويشتمل على ثاثة اجزاء كلكل جزءموضوع (ه  امس   :مكالدرس ا
زء اأكؿ (1 ة: ا   اأعماؿ الصا

زءالثا (2   اأدياف  إندكنيسيا: ا

زء الثالث (3 اؽ اأدياف:  ا  حرية اعت

ياة اليوميةكيشتمل  على أربعة اجزاء كلكل  (و  وضوع ا الدرس السادس 
 :مكجزءموضوع

زء اأكؿ (1 ركزم: ا    السوؽ ا

زءالثا (2   مكتب الريد: ا

زء الثالث (3 ة تلفونية:  ا  مكا

زء الرابع (4 ك ا   الب

وضوع التعليمويشتمل  على أربعة اجزاء  (ز   :مكلكل جزءموضوعكالدرس السابع 

زء اأكؿ (1   مراحل التعليم: ا

زءالثا (2 امعة: ا  مرحلة ا

زء الثالث (3 امعات العربية: ا  الطاب اإندكنيسيوف  ا

زء الرابع (4 ياة:  ا دل ا  التعلم 

ةكيشتمل  على أربعة اجزاء  (ح  ه وضوع ا  :مكلكل جزءموضوعكالدرس الثامن 

زء اأكؿ (1 هن: ا   أنواع ا



40 

 

 

 

زءالثا (2 ا: ا  أمال

زء الثالث (3  طلب الوظيفة: ا

زء الرابع (4  خدمة اجتماعية: ا

وضوع الصحةكيشتمل  على أربعة اجزاء  (ط   :مكلكل جزءموضوعكالدرس التاسع 

زء اأكؿ (1    عيادة الطبيب: ا

زءالثا (2   الصيدلية: ا

زء الثالث (3 ريض: ا  عيادة ا

زء الرابع (4  الغذاء الصحي:  ا

وضوع الرحاتويشتمل على أربعة اجزاء  (ي   :مكلكل جزءموضوعكالدرس العاشر 

زء اأكؿ (1 واصات: ا   كسائل ا

زءالثا (2 طة القطار: ا    

زء الثالث (3 اطق السياحية: ا   ا

زء الرابع (4 ارج: ا  السفر إ ا

وضوع كسائل اإعاـ كيشتمل  على ثاثة اجزاء  (ك  لكل كالدرس اإحدل عشر 
 :مكجزءموضوع

زء اأكؿ (1 ريدة: ا   ا

زءالثا (2  اجاات: ا

زء الثالث (3  الراديو كالتلفزيوف:  ا

اليةكيشتمل  على ثاثة اجزاء  (ل  وضوع اإقتصادية كا لكل كالدرس الثانية عشر 
 :مكجزءموضوع

زء اأكؿ (1 الية: ا   ا
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زءالثا (2 اعة: ا  الص

زء الثالث (3  التجارة ا

وضوع العاقات الدكليةكيشتمل  على ثاثة اجزاء  (م  لكل كالدرسالثالثة عشر 
 :مكجزءموضوع

زء اأكؿ (1   العاقات الدبلوماسية: ا

زءالثا (2 ظمات الدكلية: ا  ا

زء الثالث (3 وب شرقي أسيا:  ا  دكرة ج

 

تقدم المواد فى كتاب تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس بمدرسة . اڐ 
 المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

تويات من الكتاب ذا الكتاب تشمل على الدافع ك واد   . كاف تقد ا
اقشتها رم م ة ال  تويات من . كتقدـ الدافع  شكل الرسـو من مادة العي ك

 .الكتاب تشمل على الكفاءات اأساسية  عملية التعلم

ذا الكتاب على أساس تدفق التفك من العاـ إ   واد   استخدـ تقد ا
واد  واد العاـ  يستمربا ولف ا اقش ا تاجي، اكا ي اص اكالتفك ااست ا

اقش عن التعارؼ ثاؿ،  درس ااكؿ ي اص على سبيل ا ففصل ااكؿ . ا
اقش عن اللقاء ااكؿ من الطاب،   اقشة عن البيانات الشخصّية، يستمري  با

كذا  .وك

ي، كاف توم على مقدمة ت جانب ااكتماؿ التقد ذاالكتاب   مقّدمة 
تويات الكتاب ولف، ك اشر، مقدمة ا واد  . ال سبة حتول ا أما بال
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تدرجة، كالرسومة وعة كا ت داكؿ، كاامتثاؿ ا كا يوجد  . ذاالكتاب تكمل با
 .ذا الكتاب ااختتاـ

ّواد  ذا الكتاب بطريقة ااصلّية لكي يكوف ا ّواد   يكل عرض ا يقّدـ 
د الطاب بسهولة ّكاد بالغرض ك العمل، ك احواؿ يومّية امففى شرح . مفهومة ع

ّواد  .الطاب حّ يستطيع اف يدفعهم  تعليم ا

ذا الكتاب كما التا  واد    :كأما أشكاؿ تقد ا

 

 
وار4.1الصورة  عرض مواد ا
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وار4.2 الصورة  عرض مواد ا

 

 

 

 

وار4.3الصورة  عرض مواد ا

 

واد عن  تول ا واد  مهارة الكاـ، أما  تلك الصورة تبحث عن ا
ما يلقى إمراءف  ما يلقي إمرأف مرة كاحدة عامة، حي اأشياء ال تكلم حي

 مرة كاحدة فاأشياء ال تكلم تتعلق بشحصيتها مثل السؤاؿ عن اإسم 
واف كما يتصور  الصورة،   ك الع
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تلك الصورة يبحث عن اللقاء ااكؿ ب حاـز طاب كوي مع 
بعد سلم احدما إ اأخر فيسأؿ احدما . (أ)مصطفى ك الطابفي جز 

كاف كما رأي  ذا ا اذا يبحث إ  ا اأخر عن شخصية، ك عرض مثل 
يبحث عن تكلم حاـز مع  (ب)  جز .  بلد إندكنيسيا ك غ ذلك

درسة وظف ك رئيس ا مثل أّم خدمة ؟ فيخلص الدار عن اأشياء ال . ا
 .تكلم  اللقاء اأكؿ
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 عرض مواد القراءة4.4 الصورة

 

واد  مهارة القراءة واد يع . تلك الصورة تبحث عن ا أما موضوع ا
فسى مع اأخر  واد تتعلق بكيفية التعريف بال ذا ا طالب كويت، كيقاؿ 

كاية فتلك الصورة تبحث عن شحصية طاب كويت مثل إسم، . دخل ا
وان ، كع ، كأمل ، كراءي  .ك مدرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض مواد الكتابة4.5 الصورة
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ذا  ذا الكتاب   تلك الصورة من تصوير التدريبات، توجد  
ذا الكلمات اأتية، مثل  ا مفيدة  السياؽ، شكل التدريبات يع كوف 

درسة - الطاب  درسة الثانوية - الثانوية - ا تهدكف، فتصبح طاب ا
 .تهدكف

 

تكرار المواد فى كتاب تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس بمدرسة .ب
 المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

كن استخاصها كأتقن من  واد ال  ذا الكتاب من ا واد   تكرار ا
واد الدراسية اإضافية كتعرض التدريبات  كل . قبل الطاب كليس فقط ا

واد واد التعليمية. ا س قدرة الطاب على فهم ا  . سيؤدم ذلك إ 

ذا الكتاب  كل الدرس  واد٧-٦يشمل  ككاف عرض .  من تكرار ا
واد  كل فصل من الدرس، كفي  ختلفة٣-٢تكرار ا واد ا  . من تكرار ا

ذا الكتاب كما اليا  :كأما أشكاؿ التدريبات  

وار (أ   التدريبات على ا

اسبة . أ ذ العبارات عبارت م  !ضع 

 الساـ عليكم. ١

ا كسها. ٢  أ

ا. ٣  تشرّف
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ذا صديقي حاـز. ٤  يا أخى 

ر  التكلم باللغة العربية. ٥  أنت ما

ثاؿ . ب انبك كما  ا  !قل لصاديقك 

 الكتاب/ أم خدمة : مثاؿ 

 أم خدمة ؟: أنت 

 أتسمح  أف أستع كتابك؟: الصديق 

 اجلة / أم خدمة . ١

 الدراجة / أم خدمة . ٢

ريدة / أم خدمة . ٣  ا

ياد/ أم خدمة . ٤  عيد ا

سطرة / أم خدمة . ٥  ا

 القلم/ أم خدمة . ٦

 التدريبات على القراءة (ب 

ص السابق   !أجب عن اأسئلة ااتية كفقا لل

 م زار حاـز إندكنيسيا ؟. ١

ا حاـز خاؿ زيارت إندكنيسيا ؟ . ٢ ة ال زار  أذكر اأ مك
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 اذا تعجب حاـز بإندكنيسيا ؟ . ٣

 كيف كصف حاـز ؟ . ٤

ذ الزيارة ؟. ٥  ل زرا حاـز إندكنيسيا قبل 

 التدريبات على الكتابة (ج 

ذ الكلمات اأتية  ا مفيدة   !كوف 

درسة - الطاب : مثل   اجتمهدكف - الثانوية - ا

درسة الثانوية اجتمهدكف  . الطاب ا

اصات - ذا . ١   بادنا- الزراعة - ا

م - إندكنيسيا - السكاف . ٢  كب - عدد

اظر . ٣ ميلة - جزيرة با - ا  ا

ط - إندكنيسيا - تقع . ٤  ااستواء-  ا

درسة الثانوية - الطابات - ؤاء . ٥  ا

صبة–إندكنيسيا - اأرضي . ٦  ا

 

 بمدرسة السادسالعربية لطاب الصّف اللغةكتاب تعليم وصف ااطار  .4
 المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس
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ي اإطار لكتاب  تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس  ذ  ك
ّمد إلياس باكراس جومبانج ألّف  علمات  علم كا اصر اإطار  . درسة ا كع

قدمة ك جدكؿ احتويات. ذا الكتاب ناقص تفصيا إنطر إ . اف اتوجد فيها ا
 :ما تلي 

 :صفحة الغاف (1

ؤلف، اسم  واف الكتاب، اسم ا توم على الرسـو التوضيحية، ع
ي تشمل أمثلة  وية صاحب عمود الكتاب، زىداة من الكتاب ك الوكالة، 

ارين ال تدعم الفهم  .ك

 :المحتويات (2

درسة الصفّ  لطاب للغةالعربيةكتاب تعليم تشمل اطار   السادس 
ّمد إلياس باكراس جومبانج ألّف  علمات  علم كا   مع أرقاـ الصفحاتا

 المقدمة (3

ذا الكتاب قدمة  مواد  وانب ا  .م يوجد ا

 عملية التعليم (4

واد (أ  عرفة : كصف ا يم / تشمل على كصف ا فا مبادئ الكفاءة / ا
 .ال يتم دراستها

هاـ (ب  ات: ا واد، التمري  تشمل  دراسة ا

علم : اختبار (ج  واد على الطاب كا تشمل على اختبار كتا لفحص ا
قيق تاىج التعليمية    .عرفة قدرة ال

 التقييم (5

 كمثل سواؿ : ااختبارات اإدراكية (أ 
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ركية (ب   .كمثل حوار: ااختبارات ا

طار 4.1 جدولال العربية لطاب الصّف السادس بمدرسة اللغة تعليم كتابل ااڑ
 المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

ا نعم عناصر رقم 

قدمة . ١   √ا

  √جدكؿ احتويات . ٢

 √ خريطة موقع الكتاب . ٣

صطلحات . ٤  √ قاموس ا

 

٥ .

قدمة  عيارية كالكفاءة اأساسية ا  √ الكفاءة ا

 √ الوصف 

 √ الوقت 

 √ الشرط اأساسي 

 √ إرشادات ااستخداـ 

هائية   √ الوجهة ال

 √ قيق معاي الكفاءة 

دؼ عملية التعليم    √ اا
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واد . ٦   √كصف ا

لخص   √ ا

همة    √ا

  √ااختبار 

مارسة   √ كرقة العمل ا

 

٧ .

  √اختبارات اإدراكي التقييم 

فسي    √اختبارات ال

وقف   √ تقييم ا

 √ اجابة السواؿ . ٨

راجع . ٩  √ ا

 

 تحليالبيانات .ب 

ليل الكتاب كىى  ظرية للغةالعربية لطاب اتعليم استخدـ الباحث التحليل ب
ّمد إلياس باكراس جومبانج ألّف  علمات  علم كا درسة ا د .الصّف السادس  ع

ي اختيار ك تدّرجو تقد  ليل تصميم تعليم اللغة  اؿ   كى  كانت اربعة 
اؿ ليعرؼ فّعالّية الكتاب. كتكرار ا ا مبحث عن . ك اصوب كّل  ك يركز الباحث 

ا ّواد ك تكرار  .تقد ا
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العربية لطاب الصّف السادس بمدرسة اللغةتعليم  تقديم المواد فى كتابتحليل .1
 .المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

و مواد التقد   صفحات الكتاب واد . التقد  كبعبارة أحرل تقد ا
يفها من خاؿ  ا كتص واد التعليمية اللغوية ال قد إختيار كسيلة للتواصل ا

ا القارئ اك الطالب كن أف يقراد  59.صفحات الكتاب ال 

و موذج  واد ك وانب ال يوجب مراعتها  تقد ا كى  عن ا يستقدـ 
ستخدـ مؤثّر  اسب بقدرة كاـ الطّاب ك موذج التقد ا ستخدـ م التقد ا

موذج تقد قواعد اللغة ك ماط التقد أكلوية على مبدأ البساطة  تعلم اللغة ك  ب
قيقي ك كيفية تقد  ّهز بإشارة عن كيفية تطبيق القواعد فيالوضع ا واد  عرض ا

وار  بداء بسيط ك ا د  جاؿ مؤّكد ك التقد صريح ك يست ختار قد ناسب  ا
طيع ك موضوع حقيقي . فعا ك 

اسبةمن  ذكورة  السابق، حصل الباحث ا البيانات ا عاي البيانات ا  
وانبمجكى    :ي كما يلي .ا

اسب بقدرة كاـ الطّاب (أ  ستخدـ م  كجود موذج التقد ا

موذج تقد قواعد اللغة (ب  ستخدـ مؤثّر ب  كجود موذج التقد ا

 ماط التقد أكلوية على مبدأ البساطة  تعلم اللغةاكجود  (ج 

واد اجّهز بارشادة عن كيفية التطبيق القواعد  الواقع (د   كجودعرض ا

                                                           

ادل،59  Tata Bahasa Pendidikan “LandasanPenyusunanBuku Ajarنور

Bahasa(١٩٩٥.اكيف سيمارانج فريس، : سيمارانج) ،٣٨٠., 
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ختار  (ه  جاؿ مؤّكدـكجود كيفية تقد ا  ناسب 

 كجود كيفّية التقد ااتصا (و 

واد البسيط (ز   كجود تقد ا

طيع ك موضوع حقيقي (ح  وار فعا ك   كجود ا

كى  ك البيانات ال  د  ّواد ع اسبة ب تقد ا دكاؿ عن ا و ا ذ  ك 
 .حصل الباحث

 

 

 

  المناسبة بين تقديم المواد عند مجكى  و البيانات4.2الجدوال 

ا نعم المعايير رقم 

ستخدـ ك مستول ذكاء الطّاب اؿناسبة ب موذج ام( ١ تقد ا
اؿ اللغويّة   

√ 
 

  √ اإرتباط ب موذج التقد ك قواعد اللغة( ٢

اسبة ب اماط التقد ك مبدأ البساطة  تعّلم اللغة( ٣   √ ا

ّهز ب( ٤ واد    √  كيفية تطبيق القواعد  الواقعارشادة عنعرض ا

جاؿ مؤّكد( ٥ اسب  ختار م   √ كيفية التقد ا
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ااتصا ( ٦  √كيفّية التقد
 

واد( ٧  √  بسيطتقد ا
 

طيع ( ٨ وار الفعا ك   √ تقد ا
 

همّ  وانب ا واد  ةكاف ا ظر ماجكي، كما إعداد كتاب الّدراسة تقد ا ب
 :يلي

تقديم المستخدم و مستوى ذكاء الطّاب فى المناسبة بين نموذج ال (أ 
 مجال اللغويّة

كى  كاف اربعة  د  ها إجراء اشكاؿع اؿ التقد م   
فاضلة إجراء . ك إجراء السياقية, ك إجراء الداخلية,  ك إجراء اأصلية, ا

ة ا متعلم اللغة اأك ي كيفية شرح القواعد ب فاضلة  إجراء . ا
ع اات لتوضيح ا ات، كاإجراءات، ك ا ي استخداـ الكائ . اأصلية 

ي استخداـ الصّور ي شرح لسياؽ . إجراء  الداخلية  ك إجراء السياقية 
عارضة، ك  ردة ال تشمل بالتعريف، ك ااستبداؿ، ك ااستعارة، ك ا

تعدد  60.السياؽ ا

 اإرتباط بين نموذج التقديم و قواعد اللغة (ب 

و طريقة تقد احتول  الكتاب واد   ك عرض .شكل عرض ا
تماـ القارئ  قراءة الكتاب ذب ا ّيد  ظهر ا انب مهم . ا ذا ا

وانب  تماـ  إعداد تعليم قواعد اللغة، أها سوؼ تؤثر على ا ا
                                                           

رجع60  403.نفس ا
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ؤاء مستخدم كتاب تعليم قواعد اللغة فسية من  بشكل عرض . ال
واد  ستخدـ قواعد التعليم نفهم ا كن  واد ال تل معاي تعلم اللغة،  ا
رم  ا حافز قوم إتقاف برامج تعليم اللغة كاملة ال  مقدمة بسهولة ك

ا فيذ  61.ت

 المناسبة بين انماط التقديم و مبدأ البساطة فى تعّلم اللغة (ج 

ذا الكتاب بطريقة ااصلّية لكي يكوف  ّواد   يكل عرض ا يقّدـ 
ّواد  دا ففى شرح مّواد بالغرض ك العمل، .  الطاب بسهولةمفهومة ع

ّواد ك . ك احواؿ يومّية الطاب حّ يستطيع اف يدفعهم  تعليم ا
ّواد فّعاؿ ك مؤثر ك توجد امثلة . صارت عملّية تدخيل الطاب ك ا

اصر  طريقة ااصلّية كما  الباب اأّكؿ من مادة ةحقيقيّ   من ثاثة ع
ّ . التعليم ال مرتبط بالتعارؼ فوقع الطاب كغرض من مادة التعارؼ 

م لتطبيق التعارؼ مع اصدقائهم رم احواؿ التعارؼ نفس. امر  . حّ 
اسب ذ انشطة م هارة الطاب  ةك  اكمّ اؿستول ام   .ث

ّواد السهلة  ظـو من ا هج م تقد نظامّية عن مط عرض الكتاب 
ّواد الصعبة ّواد. ا ا ب ليتعّلم الطاب  كّل ا اؿ الذل  . ّ يؤكد 

رحلة مّو  اسب  ّواد اّف موذج عرض م فيسّهل الطاب  فهم ا
 .الطاب

  كيفية تطبيق القواعد في الواقع عنعرض المواد المجهزة بإرشادة (د 

                                                           

صور مصلح ،61  ،(٢٠١٦الرز ميديأ، : جوكجكرتا) ، Text Book Writingم
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ريرّم ح يستطيع  ذا الكتاب بشكل انتقادّم  ّواد   فعرض ا
ّواد اسب با فس م م ب فا كلذالك، . الطاب اف يرتفع انتقاد ليصّور ا

د الطاب ّواد الدراسّية  الكتاب يستطيع اف يتطّور سها ع ك تش . ا
يل  بويّة ال  ّواد ال ّواد ا يؤثر بصيغة ا ذا اإحواؿ اّف صيغة عرض ا

امد ك صعب لتطوير  62.اف تكوف بصفة ا
 كيفية التقديم المختار مناسب بمجال مؤّكد (ه 

هارة  بحوثة تع  ا ّواد ا وضوع بشكل ا ّواد  كّل ا اسب تقد ا ت
كى . ال تؤكد ها اسب برأم  ّواد  مهارة . 63ذ م مثل  تقد ا

وار الذل اـز يستخدـ  الكاـ ب  اسب با ها م الكاـ، فتقد
ص. نفرين حتويات ال ها متصل   .اّما   مهارة القراءة، تقد

كيفّية التقديمالصريح  (و 
،ك تقد ا  اّتسم الكتاب ااّتصالّية  بسهولة الكتاب لفهم، ك نظامّيت

ّية يوضح اشراح . يشتمل باخطاء اللغويّة اقص استخداـ اللغة الر فب
ّواد  " ك غ ذلك! ك اذكر! امأ"مثل استخداـ كاـ اامر كػ. ا

 .الكتاب

  بسيطتقديم المواد (ز 

                                                           

رجع62  361.نفس ا

اجا ركسداكريا، : باندكع) ،Instrument PerangkatPembelajaranسعد أكر، 63 ، (٢٠١٣فت ر
٣5 
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بدأ  راجع ، ك الوالبسيطتقد الكتاب  ضح  ا، ك الدّقة  استخداـ ا
ّواداشرح ح يستطيع الطاب اف يطابقو تويات ا  كالتعارؼ 64. 

فس  اكقات ااخرل  بال

 تقديم الحوار الفعالي و ممطيع  (ح 

ذا الكتاب ّواد  كانت  قدـالتدريبات ك  ا اسبةا بتطور الزماف ك ةم
اضراحواؿ  صرؼ، ك الديبلوماسّية. ا  .مثل مباحثة عن ا

 

ذا الكتاب جّيد ّواد   ليل البيانات السابقة نعرؼ أّف تقد ا . من 
اسب بقدرة كاـ الطّاب، كجود موذج التقد  ستخدـ م بوجود موذج التقد ا
موذج تقد قواعد اللغة، ك كجود اماط التقد أكلوية على مبدأ  ستخدـ مؤثّر ب ا

واد اجّهز بارشادة عن كيفية التطبيق  البساطة  تعلم اللغة، ككجود عرض ا
جاؿ مؤّكد، ككجود كيفّية  اسب  ختار ا القواعد  الواقع، ككجود كيفية التقد ا
وار الفعا  واد  ا واد البسيط، ككجود تقد ا ،  ككجود تقد ا التقد ااتصا

طيع ظر .ك  ذا الكتاب يكتمل بتم كل جوانب التقد ب واد   ح تقد ا
 .اجكى 

 

 لطاب الصّف السادس العربية تعليم اللغة  تكرار المواد فى كتابتحليل .2
 بمدرسة المعلمين والمعلمات تمباكبراس جومبانج ألّفه محّمد إلياس

                                                           

رجع64  34، . نفس ا
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و خطوة   د التكرار  تأليف قواعد اللغة التعليمّية ح يكوف سها ع
 65.الطاب  فهمها

قسم ماجكي التكرار  ذا اجاؿ، ي اسب بأربع ا   أربعة أنواع ال ت
ي  هارات اللغوية ك  66.ااستماع، الكاـ، القراءة، الكتابة:ا

واد، ك وانب ال يوجب مراعتها  تكرار ا كى  عن ا ( 1ميستقدـ 
 التكرار ةاستخداـ تق(2، ستيعاباا الشحذ لتسريع عملية ةاستخداـ تق

وعة اماستخداـ التدريبات ( 3،ناسبام ادة  (4ت واد ال فيها ا استخداـ ا
متعة،  (5السابقة، واد ا ة استخداـ(6استخداـ ا رطبات مثل الفكا  طريقة ا

وادركالصور اء، قراءة الشعر كاستخداـ  (7، كال ذج أخرل مثل شحذ الغ
سرحية أنشطة إضافية فيها  (9، كحدةاؿهايةكّل  التقييم  استخداـ فيها (8، كا

زلية ّيدة، التدريبات(10، للطاب مثل الواجبات ا تكوف التدريبات فيها  (11 ا
ا،  ب عليهم اف يتعلموا د الطاب ك  ليس في التدريبات  (12درسا اضافيا ع

ا ة ح يكوف الطاب   . الكث

وانب  اسبة  وانب ا ي ا ذ  ك من البيانات ال حصل عليها الباحث، 
كى  د    :التكرار ع

 ستيعاباا الشحذ لتسريع عملية ةاستخداـ تق (أ 

                                                           

ادل، 65 : سيمارانج)Tata Bahasa Pendidikan “LandasanPenyusunanBuku Ajar Bahasaنور
 ،(١٩٩٥.اكيف سيمارانج فريس، 

رجع66  .٤٠٣، .نفس ا
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 ناسبام التكرار ةاستخداـ تق (ب 

وعةاماستخداـ التدريبات  (ج   ت

ادة السابقة (د  واد ال فيها ا  استخداـ ا

وادركالصوراستخداـ (ه  ة كال رطبات مثل الفكا   طريقة ا

 كحدةاؿهاية كّل  التقييم  فيهااستخداـ (و 

زلية، (ز   فيها أنشطة إضافية للطاب مثل الواجبات ا

ّيدةالتدريبات فيها  (ح   ا

اتكوف التدريبات  (ط  ب على الطاب اف يتعلموا  .فيها درسا إضافيا ك 

ا (ي  ة ح يكوف الطاب   .ليس في التدريبات الكث

 

هّم  كاف وانب ا واد بعض ا ظر إعداد كتاب الّدراسة تكرار ا ب
 :ماجكي، كما يلي

 ستيعاباا الشحذ لتسريع عملية ةاستخدام تقني (أ 

قيقة  كاف التدخيل تقدير من العقيدة، أك قيمة الثقة كالوعي 
واقف كالسلوؾ بغى  التدريبات 67.العقيدة أك القيم اجسدة  ا  في

ّيد ذا الكتاب.القيم ا وار   يع كيفية افس . مثل تدريبات ا
 .الساـ ك جواب

 استخدام تقنية التكرار المناسب  (ب 

                                                           

 معجاـ كب اللغة ااندكنيسّية67
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ذا  تلفة، ك واد التعليمية  أشكاؿ  تقدـ  التدريبات  أم ا
هارات ال يتم التأكيد عليها وانب ا استخدـ التكرار   . يتوقف 

تلفة٣-٢أم مادة التعلم كتشمل من  ثاؿ،  .  صيغ  على سبيل ا
واد التعليمية ال تركز على مهارة الكاـ، كاف تقد التدريبات   ا

اسبة   ذا الشأف كفقا للجانب الذم  التأكيد كما كضع العبارة ا
واد  ادثة كتكشف عبارة لأصدقاء على أساس اأحكاـ الواردة  ا

 .التدريبية

ك  مهارة القراءة استخدـ شكل  التدريب إجابة على اأسئلة 
وجودة على أنشطة التعلممتعّلقب  .تويات الكتابات ا

ظيمك مهارة الكتابة، كاف تقد التدريبات مثل فيدة  ت ملة ا  ا
حوم اك جانب مهارة  انب ال ها مع ا كن د الية،  كفقا لأحكاـ ا

 .القراءة لطاب

ذا الكتاب ا يؤكد    هارة ااستماع، ك سبة  كأما بال
د كاضحةاؿ ال تركز على جوانب مهاراتااستماع اتالتمارين  ع
ك جانب القواعد العربية، كاف اشكاؿ تقد التدريبات مثل . الطاب

وجودة  السواؿ، على  ملة ال م يكمل كفقا أحكاـ ا استكماؿ ا
اصر أف تتكوف  بغي ع لة فعلية كي ملة  دما يشكل ا ثاؿ، ع سبيل ا

من أم شيء، سواء  مذكر أك مونث عن طريق تعديل  ذلك الوقت 
اضر أك  اضي أك ا سألة، سواء  ا ذ ا وجودة   ماذج ا من ال

ستقبل  .ا
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 استخدام التدريبات المتنوعة (ج 

وعة مثل  ذا الكتاب مت  على ااجابةكاف اشكاؿ التكرار  
ا ملة كمطابقة كغ ملة، كتطوير ا  تاستخدـ.اأسئلة، إنشاء ا

هارة القراءة  كاستخدـ أكمل . اإجابة على اأسئلة من برنامج نصي 
ا  لتطوير مهارة الكتابة عل اأحكاـ، ككصف الصور كغ دكؿ  . ا

 المّواد التى فيها المادة السابقة استخدام  (د 

هارت  كقت تكاف ذا الكتاب قد يهدؼ أيضا   التدريبات  
ذ  حوية،  تطبيق  وانب ال كاحد، مثل التدريبات ال تؤكد على ا
ذ  علم،   طلوبة من قبل ا تطلبات ا كن أف تكوف كفقا  العملية 

ا هارة القراءة ايضا كغ فيذ التدريبات  كن للمعلم ي الة  فبذالك .ا
واد  اسبكل ا واد ااخرلم ديدامح . با واد كاد ا تول على ا ة 

 .القادمة ايضا

 استخدام المواد الممتعة (ه 

ذاالكتاب الدالة ليس خاء التدريبات ال    س تتعلق 
، اكمن اسب. قد يكوف ذلك  عملية التعليم عن التكرار. كمضكحها ب

ضحك  راءم الطاب مثل فيها ". اج حوار" التعليمات ا
  طريقة المرطبات مثل الفكاهة والنوادروالصوراستخدام (و 

كباإضافة إ ذلك، يتم الصور  مواد التدريب كل دكراف، 
فيز للطاب،كاف افز لفهم تباإضافة إ الفائدة ك  الصورة  مثابة ا

ذا الكتاباتلتدريبؿالطاب   . 
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  قراءة الشعر والمسرحية و أخرى مثل الغناء،استخدام نموذج (ز 

اء، قراءة الشعر  د ماذج أخرل مثل الغ ذا الكتاب م   
سرحية  . كا

 

 

 

 فيها التقييم في كّل نهاية الوحدة (ح 

واد  واد كقياـ على مقاـ ا يتكرار ا طر ا كظيفة التدريبات يع ب
بغي دركسة التدريبات  كل باب من  عليهاالرىيسّية، في واد ا كاف .ا

ي  ذا الكتاب التكرار  كل باب ك وكدـ  هارة ا  .ةناسب با

 فيها انشطة اضافّية لطاب مثل الواجبات المنزيلّية (ط 

ل تكاف  التدريبات م يتم التوضيخ عن أنشطة الطاب كصفيا، 
زؿ الطاب اك يعمل بعد التعليم مباشرة   التدريبات يعمل  م

علم اأنشطة اإضافية لفظيا بعد أنشطة . الفصل ، يشرح ا ك  تطبيق
 .التعلم  الفصل كفقا احتياجات الطاب

 فيها التدريبات الجّيدة (ي 

ذا الكتاب تتوافق مع قدرات الطاب،  من كاف أجزاء التكرار  
واد ب السهلة ك الصعبة واد التدريبية، كانت ا  للغاية كليس من حيث ا

واد التدريبية على أساس مبادئ البساطة  عادة تقد. الصعب جدا  ا
مل فقط٣-٢توم من   . ا
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  فيها درسا اضافيا عند الطابان يتعلمواهاتكون التدريبات (ك 

ظر ا جانب الوظيفة من التدريبات، كاف ذا تب  مواد التدريب  
واد الرئيسية، ثانيا تتكوف من : ماالكتاب شكاف،  اكا تتكوف من ا

ّواد ااضافية  .ا

هارة ال تتع قد كجد  تكاف  التدريبات لتكرار اّف جانب ا
داعملية التعليم ثاؿ  جوانب مهارة الكاـ،  ع لطاب، على سبيل ا

 .كانت التدريبات تقع بعد مهارة الكاـ يفيد تكرار الفهم لطاب

فيذ كمادة رئيسية  التعلم بسبب م يوجد ت التدريبات تككاف
هارة ام ةجانب ا ثاؿ،  .   عملية تعليم اللغة العربيةعّي على سبيل ا

اصة ال تركز  فيهامهارة الكتابة،  أنشطة التعلم ا يوجد واد ا  ا
انب مثل كيفية الكتابة  ذا ا ّيدةعلى  ا، كلكن استخدـ مواد ا  كغ

ادة . الكتابة  شكل التدريبات الة، تصبح التدريبات ا ذ ا  
بغي اف يتعلمها الطاب  .الرئيسية كي

ادة الرئيسية  ي ا هارة الكتابة  الة، فإّف التدريبات  ذ ا  
بغى  واد على كي اسبةالطاب تعلمها، كذلك اّف م توجد ا هارة م  
.   عملية التعليمخاصةالكتابة 

 ليس فيها التدريبات الكثيرة حتى يكون الطاب مما (ل 

ذا الكتابكانت دا التدريبات   اسب ع  التدريبات كلطاب،  م
اكم يكن قليا كل الوحدة د . مثا ام م يكن كث ذا سهل ع ك 

كيز على القياـ بذلك  .الطاب  ال
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 المواد عند مجكى  و البياناتتكرارالمناسبة بين 4.3الجدوال 

ا نعم معايير رقم 

  √ ، ستيعاباا الشحذ لتسريع عملية ةاستخداـ تق( ١

  √ ،ناسبام التكرار ةاستخداـ تق( ٢

وعة اماستخداـ التدريبات ( ٣   √ت

ادة السابقة،( ٤ واد ال فيها ا   √ استخداـ ا

متعة، ( ٥ واد ا  √  استخداـ ا

وادركالصوراستخداـ( ٦ ة كال رطبات مثل الفكا   √ ، طريقة ا

اء، قراءة الشعر كاستخداـ ( ٧ ذج أخرل مثل شحذ الغ
سرحية  كا

 √ 

  √كحدة اؿهاية كّل  التقييم  استخداـ فيها( ٨

زلية فيها ( ٩   √أنشطة إضافية للطاب مثل الواجبات ا

ّيدةالتدريبات( ١٠   √  ا

ب ( ١١ د الطاب ك  تكوف التدريبات فيها درسا اضافيا ع
ا،  عليهم اف يتعلموا

√  

ا( ١٢ ة ح يكوف الطاب    √ . ليس في التدريبات الكث
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ها،  اء على البيانات ال عرضها الباحث  السابق ك نتيجة التحليل م ب
ا ذا الكتاب جّيدعرف ّواد   اؿ تكرار ا ييم  فتاج ا التيحبل .  اّف 
ج اء، ا كاية، ك الشعار، ك الغ اظرة، ك ا اات ال م يكمل فيها كعدـ طرفة ال

ح يكوف الطاب فارح  عملّية ك احسن بزيادة التدريبات . ك غ ذلك
 .التعليم
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الباب الخامس 

اإختتام 

 نتائج البحث (.أ )

ليلها واد بعد عرض البيانات ك  تعليم اللغة العربية لطاب الصّف  كتاب  عن ا
ّمد إلياس باكراس جومبانج ألّف  علمات  علم كا درسة ا  فيستطيع السادس 

تج الباحث أف  :كمايلي  يست

 مجال التقديم .1

ذا اجاؿ كتاب  تعليم اللغة العربية لطاب الصّف السادس قد أشبع  
ّمد إلياس باكراس جومبانج ألّف  علمات  علم كا عايدرسة ا  . بعض ا

اسب بقدرة كاـ الطّاب، كجود موذج التقد  ستخدـ م بوجود موذج التقد ا
موذج تقد قواعد اللغة، ك كجود اماط التقد أكلوية على مبدأ  ستخدـ مؤثّر ب ا

واد اجّهز بارشادة عن كيفية التطبيق  البساطة  تعلم اللغة، ككجود عرض ا
جاؿ مؤّكد، ككجود  اسب  ختار ا القواعد  الواقع، ككجود كيفية التقد ا

وار  واد  ا واد البسيط، ككجود تقد ا ،  ككجود تقد ا كيفّية التقد ااتصا
طيع اسب للطاب . الفعا ك  ذا الكتاب قد أجذب ك م فكذلك تقد 

علماتللفصل  علم كا درسة ا  .السادس 

 

 مجال التكرار. 2
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ذا الكتاب جّيد اؿ التكرار نعرؼ أّف تقد التكرار   بوجود .  
ية التكرار  ية الشحذ لتسريع عملية ااستيعاب، كاستخداـ تق كاستخداـ تق

ادة السابقة،  واد ال فيها ا وعة ،كاستخداـ ا ت اسب، كاستخداـ التدريبات ا ا
سرحية،  وادر كالصور، قراءة الشعر كا ة كال رطبات مثل الفكا كاستخداـ طريقة ا

كاستخداـ فيها التقييم  كّل هاية الوحدة، كفيها أنشطة إضافية للطاب مثل 
د  ّيدة، كتكوف التدريبات فيها درسا اضافيا ع زلية، كالتدريبات ا الواجبات ا
ة ح يكوف  ا، كليس في التدريبات الكث ب عليهم اف يتعلموا الطاب ك 

ا متعة ك   .الطاب  واد ا وانب م يكن كاما، كاستخداـ ا كلكن فيها بعض ا
اء  .كاستخداـ موذج أخرل مثل الغ

اسب لطاب صف  واد الكتاب جيد ك م ظر إ خاص نعرؼ اف ا ب
باكراس جومبانجالسادس  علمات  علم كا  . اجل التقد ك التكرار درسة ا

 اإقتراحات

بغى .1 ؤلف على ي ادة يكمل اف ا ، ا فرداتو ناحية من اما في  الصورة ا

بغى .2 ؤلف على ي اسب اف ا ادة ي  الزماف بتطوير ا

بغى .3 دارس على ي ّوعة بالطرؽ الكتاب ذا يستخدـ اف ا ت  عملّية  ا
 .التعليم


