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 امللخص

العالية فىدرس الّلغة العربية للصف العاشر �ملدرسة كتاب املمتاز   حتليل. ٢٠١٨. نورشهيدة

. البحث العلمّى. قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية أغوس رمهادي اإلسالمية ألفه

حلكومية فونوروجوالعلوم التعليمية �جلامعة    املاجستري.أمحد زبيدي و. املشرف اإلسالمية ا

  

  .التعليميةللصف العاشرالكلمة األساسية: حتليل الكتاب، املواد

الكتاب املدرسي ليس جمرد املظهر اخلارجي أو الغطاء فقط ألن ختطيط املادة املنشورة سيزيد 

واد ذات جودة عالية إذا قدمت بطريقة غري املمن اهتمام القارئ أو حىت يسهل فهم املادة. إن 

يتم حتديد ب املدرسي اجليدايف إعداد الكتا. تقلل من اهتمام القارئ بتعلمهجذابة ميكن أن 

، من السهلة تقوم من املواد الصعبة صعوبة املواد التعليمية واملوادمدى  ن العوامل، وهيالعديد م

أقرب بيئة، والتفامهات اجلديدة من السهل أن نفهم عندما تقوم على املعرفة أو اخلربة حبيث 

يف س حبيث وفقا لقدرة املتعلمني فضال عن مصاحل املتعلمني.و استمرارية املواد الدر يكون هناك 

  . ب املدرسية املواد من الكتاب جيب أن تذهب أوال من خالل عملية االختيار والتدرجاالكت

ىف كتاب املمتاز ىف درس الّلغة  ميةيواد التعلاملكيف). ١: ىف هذا البحث أسئلة البحثأما 

هل استوفت معايري الكتاب أغوس رمهادياإلسالميةألفه العالية درسةhملالعاشر  للصف لعربيةا

كيف املراحل ىف عرض املواد التعليمية ىف كتاب املمتاز ىف درس ). و ٢.اجليد من حيث املواد

، ىف ضوء فكرة أغوس رمهادياإلسالمية ألفهالعالية درسةhمللصف العاشر لالّلغة العربية

 درّج (ىف مهارتني الكالم و القراءة)التاإلختيار و 

بينما يف حتليل . بحث املكتيبمنهج ال البحثاتبع هذا  انطالقا من نظرية إعداد هذا الكتابو 

  استخدمت الباحثة حتليل املضمون. البياtت

أن هذا  )MasnurMuslich(ماسنور مصلح رحهاطاستنادا إىل النظرية الىت )١:البحثهذا  نتائجو 

 معايري الكتاب املدرسى اجلّيد من حيث املواد، مبا ىف ذلك من املناسبة الكافية: الكتاب استوىف
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ية، وهضم املواد، واستخدام الّلغة، والتعبئة، والتصوير واكتمال طحمتوى املواد التعليمية، ودقة التغ

ىف جانب هضم املواد كانت مادة مهارة العناصر. إال أن ىف بعض اجلوانب هناك قصور. أ) 

كانت مادة مهارة الكالم والقراءة ىف قوة اإل�رة تصوير  وىف جانب ب)   تابة مناسبتها tقصة.الك

قّدم مبادئ اختيار املفرداة مثل التوفر أل� اكما التقى الكتاب hختيار جيد) ٢ قليلة أوضعيفة.

قدقام  طبيقا جيدا، ألن املؤلفقدطّبق هذا الكتاب نظام التدرّج تواأللفة والتغية والعروبة.

طبيق نظام التدرّج مها: التجميع على أساس التنوّع والتباين والتوازى، طوتني رئيسيتني ىف تخب

والرتتيب وهو تقدمي املواد على أساس سيكولو جية التعّلم (هو من العام إىل اخلاّص ومن القصري 

  إىل الطويل ومن البسيط إىل املعّقد). 
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  الباب األول

  املقدمة   

         

  خلفية البحث  .أ

اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل. يتم استخدام هذه اللغة رمسيا 
فهي  ،اإلسالمي للعامل وأل4ا لغة الكتاب املقدس وتوجيه الدين .دولة ٢٠من قبل حوايل 

ا عرCً أم سواء كانو ، ن املسلمني يف مجيع أحناء العاملCلطبع اللغة األكثر أمهية ملئات املاليني م
 غةكل"، نو من جامعة لندأستاذ  )Hilary Wise(س هيالري ويقال  ،غري. أستاذ اللسانيات

اإلسالمية ىف  Yنية للعوبكانت الّلغة العربية لغة   الكتاب املقدس لإلسالم القرآن الكرمي
  العامل".

، يف أمريكا .يف الغربكانت الّلغة العربية رغب فيها كثري من الطالب   نة األخريةيف اآلو 
كذلك احدى املواد الدراسية، و منها   اللغة العربية علال جت ال يوجد أي من اجلامعات

 املاجلامعة األكثر احرتاًما يف الع، جامعة هارفارد املثال الكاثوليكية أو املسيحية.اجلامعة 
لديهما مراكز دراسات عربية هي أكثر ، وهي جامعة كاثوليكية خاصة، ونتيورججوجامعة 

  .٢أو أقل مركًزا للدراسات العربية املعاصرة

                                                           

    .١)، ٢٠١٠(يكياكرm: فستاك فلجر،  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya  د،أرش أزهر٢
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غة الل اندونيسيا . يفلعديد من املصادرل تستخدمعاملية و  اللغة العربية احلالية هي لغة
، ولكن تعلم اللغة العربية لفهم أو تفسري آtت القرآن الكرمي تدرس فقط كلغة دينالعربية ال 

  .٣واحلديث الشريف وكذلك النصوص العربية أو اآلداب Cللغة العربية

 Cستخدام لغة وفن مجيل. كتبت العربية أيًضا يف القرآن الكرمي،  منذ مئات السنني
يعتربو4ا لغة هلا أعلى معايري االرتفاع واجلمال اللغوي فإن مجيع املراقبني ، مجيلةتها لغ وألن

 .الذي ال مثيل له

. ضرورtتالعربية Cحتياجا�ا الكثريا الّلغة   نيسيا واحدة من الدول اليت تتعلمتعد إندو 
 ولذلك فمن املمكن أن .٤دخول اللغة العربية يف إندونيسيا منذ القرن الثاين عشر امليالديو 

يف تعلم اللغة العربية منذ البداية وحىت اآلن ، يف ذلك الوقت. ومع ذلك العربيةتعلم اللغة بدأ 
 .ال تزال هناك العديد من املشاكل

ستظل مشاكل التعلم موجودة دائًما و  ر مشكلة ظاهرة معقولة يف التعلم.ظهو و 
تقريبًا يف  تعلم اللغة العربيةمشكالت  دثحتو  .وتظهر مع االنتهاء من مشكالت أخرى

 والوسائط املعلماخرتاف  و التقنية و والطريقة النهج و ع عناصر التعلم مثل املناهجمجي
، كانت املواد من بني العديد من العناصر يف تعلم اللغة العربية .٥التقييم وغريها و واملواد

  .٦لدعم حتقيق أهداف التعلمالتعليمية عنصرا اهاما 

                                                           

   .١)، ٢٠١١(يوغياكارm: تريس،  Teori Dan Aplikasi) Pembelajaran Bahasa Arab( مىن، وا٣٣ 

(Cندونغ: فاm رماجا روسداكرMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab  . ،tهرموا،  أجيف ٤
٨ )،٢٠١٤ .  

  .  ٧٥-٧٠.، نفس املرجع ٥              

  .       ١٠٧-١٠٦.، نفس املرجع٦ 
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عيوب. كما أنه جيعلنا الو املزاt  لكل منها أيضا ،علم متنوع جًدامصدر التا �ن اعتبار و 
 لذلك يتطلب .انتقائًيا وال ميكننا استخدام مجيع أنواع املوارد التعليمية بشكل تعسفي

ستند ا يهذاختيار  موعة من مصادر التعلم املختلفة.جم تصفى جيب أن بعبارة أخرى ،تصفية
  .٧سلفاإىل النظر يف التوافق مع أهداف التعلم احملددة 

واحدا من وكون الكتاب املدرسى  املدرسية.عموما يتم ترتيب املوضوع يف الكتب 

عملية التعليم والتعلم. ميكن أن تؤثر الكتب املدرسية على جناح جناح  العوامل اليت تؤثر على

 الطالب إىل الشخص يف الدراسة. ويظهر ذلك يف العمل الشاق للوالدين لتلبية احتياجات

املدرسية. ويعتقد بعض اآلCء أن الكتاب املدرسي هو املعلم الثاين يف التعليم ب االكت

له  تاب املدرسيكمورد يستخدمه الطالب، جيب أن يكون الكو   .الرمسي ألبنائهم وبنا�م

  .٨ودراسته هشكل أو طريقة العرض اليت تلفت انتباه الطالب الستخدام

و الغطاء فقط ألن ختطيط املادة الكتاب املدرسي ليس جمرد املظهر اخلارجي أ
واد ذات جودة عالية إذا املاملنشورة سيزيد من اهتمام القارئ أو حىت يسهل فهم املادة. إن 
 .٩اقدمت بطريقة غري جذابة ميكن أن تقلل من اهتمام القارئ بتعلمه

                                                           

 (جاكرPengembangan Bahan Ajar Tematik, Tinjauan Teoritis Dan Praktik,  :mفرستوو،  أندي ٧ 
  .١٧٥)، ٢٠١٤كنكا¨ بريناداميدt غروب ،  

  .٢٤٦- ٢٤٤)، ٢٠٠٩، بومي أكسارجاكارasas Kurikulum-Asas ،) :m س. ¨سوتيون، ٨ 

      

  Metodologi Pengajaran Bahasa Arab(Analisis Texbook Bahasa Arab) مشش الدين أسرايف، ٩ 
  .٢١-٢٠)، ١٩٩٨(يوغياكارm: مسبغسح، 
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الكتاب املدرسى اجليد هو الذى يهتم مؤلفه بتوفري فرض كافية ومتعددة للتالميذ 

فيها ميوهلم واجتاها�م ويشبعون ¬ا حجا�م ورغبا�م ويتدربون على بعض املهارات  ينمون

والعادات األساسية الىت من شأ4ا أن تساعدهم على التصرف Cتزان وتعقل حيال مواقف 

  .١٠احلياة املختلفة

غرض واضح، فإن اهلدف سيكون مرجعا يف  ب املدرسياجيب أن يكون للكت

مستوى الكفاءة مع املواد  صياغة املواد. إذا كان الكتاب املدرسي املستخدم من قبل

 هامّ  دورهلا  أيضا الرسوم التوضيحية ا،الكفاءات املتوقعة من الصعب حتقيقهفإّن  منخفضة

الرئيسية لوسائط جدا، Cإلضافة إىل جذب املستهلكني لشراء الكتاب وتتمثل املهمة 

اإلعالم الصورة هو تقدمي تفسري وذلك لتحسني فهم املعرفة واملعلومات الواردة يف الكتاب 

  .املدرسي

صعوبة ى مد ن العوامل، وهييتم حتديد العديد م ب املدرسي اجليدايف إعداد الكت

والتفامهات اجلديدة من ، من أقرب بيئة، السهلة تقوم من املواد الصعبة املواد التعليمية واملواد

السهل أن نفهم عندما تقوم على املعرفة أو اخلربة حبيث يكون هناك استمرارية املواد الدرس 

ب املدرسية املواد من ايف الكت .١١حبيث وفقا لقدرة املتعلمني فضال عن مصاحل املتعلمني

. من هذا الباحث مهتم ١٢الكتاب جيب أن تذهب أوال من خالل عملية االختيار والتدرج

                                                           

(دار  أسس إعداد الكتب لتعليمية لغري الناطقني Cلربّية¨صر عبد اّ± الغاىل، عبد احلميد عبد اّ±، ١٠ 

    . ٧٥)، ١٩٩١اإلعتصام: 

  . ٢٤٦ ،asas Kurikulum-asAs س. ¨سوتيون،١١

   .١٠٧،  Pembelajaran Bahasa ArabMetodologi أجيف هرموا،١٢  
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درسة Cملالعاشر  للصف لعربيةالّلغة ادرس ىف املمتاز كتاب   حتليل" إلجراء البحوث حول
  "أغوس رمهاديألفها  اإلسالميةالعالية 

 أسئلة البحث  .ب

العاشر  للصف لعربيةدرس الّلغة اىف املمتاز ىف كتاب  ميةيواد التعلامل كيف .١
يد اجلكتاب المعايري هل استوفت  أغوس رمهاديألفه  اإلسالميةالعالية  درسةCمل

  ؟من حيث املواد
 الّلغة العربيةدرس ىف متاز مية ىف كتاب امليكيف املراحل ىف عرض املواد التعل .٢

فكرة ىف ضوء  ،أغوس رمهادي لفهأ اإلسالمية العالية درسةملCلصف العاشر ل
 القراءة) و الكالم ىف مهارتني( اإلختيار و التدرّج

 

   أهداف البحث   .ج
  البحث: يف هذا حثبالبناءعلي ٔاسٔىلة البحث، فٔاهداف 

العاشر  للصف لعربيةدرس الّلغة اىف املمتاز ىف كتاب  ميةيواد التعلاململعرفة   .١
كتاب العايري مل و مدى استيفاءه أغوس رمهاديألفه  اإلسالميةالعالية  درسةCمل
  يد من حيث املواد.اجل

 الّلغة العربيةدرس ىف املمتاز مية ىف كتاب يعرض املواد التعلاملراحل ىف ملعرفة  .٢
فكرة ىف ضوء  أغوس رمهادي, لفهأ اإلسالمية العالية درسةملCلصف العاشر ل

  )القراءةو  الكالم ىف مهارتني( اإلختيار و التدرّج

 فوائد البحث   .د

   يرجى من كتابة هذا البحث الفوائد األتية : 
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   فوائد النظريةال ٠١

 وادامل اختيار يف الدراسة هذه نتائج تسهم أنيتوقع  النظرية، الناحية من
 االختيار جوانب إىل االنتباه مع الطالب لفهماليت توافق  يدةاجل تعليميةال

   والتدرج

  فوائد العمليةال. ٢

 :مفيدا البحث هذا سيكون وعمليا
 .عاليةال للمدرسة العربية الكتب حتليل يف للمعلومات كمصدر. أ

الكتاب  الضعفالعيوب و  حولالكتاب  للمؤلفني املدخالت توفري. ب
أغوس  ألفه اإلسالميةالعالية ملدرسة لصف العاشر Cل املدرسية
 .والتدرج االختيارفكرة ضوء  من وخاصة، رمهادي

   سابقة حبوث ه. 

 اليت البحث العلمي ، هناك بعضحثالبحث اليت يقوم ¬ا ااستناًدا إىل عمليات الب
  :العربية. من بينها املدرسيب اناقش الكتي

يم قسم تعل )Muhammad Rizal Baidhowi( ويضابي يزلر حممد البحث العلمي  .١
ن   احلكومية اجلامعة اإلسالميةالعلوم التعليمية اللغة العربية كلية الرتبية و  يف س̈و

/  SMAبعنوان "حتليل كتاب تعليم اللغة العربية، t٢٠١٥كارm غ يو كاليجاغا 

SMK/  MAنورول قمريةألفه شر اعال للصف  ةحممدي" . 



٧ 

 

 

هو أن الكتاب مت جتميعه مع اإلشارة إىل  من هذا البحث البحث خلفية
Cمنهج إزمو )ISMUBA( املستوى  SMA /SMK/ MA فضال عن احملتوى القياسي

  .٢٠١١للتعليم الدين اإلسالمي صياغته من قبل هيئة توحيد التعليم الوطين يف عام 

ب ولكن ال يزال من بهذا الكتاب كان من خالل فريق بس على الرغم من أن إعداد

الضروري إجراء مزيد من البحوث املتعمقة ملعرفة ما إذا كان الكتاب قد استوىف 

لكتاب تغطية واسعة جلميع املدارس الثانوية احملمدية ، اأن  يدة أم ال. نظرااجل عايريامل

أنه من املهم إجراء هذه  ياكارm. يرى الباحثغيو يف SMA /SMK/ MA املستوى

   .الدراسة

  :من هذا البحث أسئلة البحث او أما 

  ةحممديSMA  /SMK/ MAتعليم اللغة العربيةىف كتاب  تعليميةال املوادهل . ١

مبعايري كتاب جيد من حيث حمتوى استوىف  نورول قمريةألفه شر اعال للصف

  املطابقة؟

 للصف  ةحممديSMA  /SMK/ MAتعليم اللغة العربية تعليمية املوادهل . ٢

   مطابقة العرض؟ مبعايري كتاب جيد من حيث نورول قمريةألفه شر اعال

 للصف  ةحممديSMA  /SMK/ MAتعليم اللغة العربية تعليميةال املوادهل . ٣

   التوافق؟ مبعايري كتاب جيد من حيثاستوىف  نورول قمريةألفه شر اعال

 للصف  ةحممديSMA  /SMK/ MAتعليم اللغة العربية تعليميةال املوادهل . ٤

التوافق  مبعايري كتاب جيد من حيثاستوىف  نورول قمريةألفه شر اعال

  اللغوي؟
 

هو نوع البحث الذي أجراه  حبث األدبنوع البحث الذي أجري هو وأما 

 بعض واملقاالت  ب وا¾التاCحث من خالل مجع البيا¨ت اليت ½يت من الكت
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طريقة املقابلة والتوثيق. طريقة الباحث  يستخدم، . يف طريقة مجع البيا¨تالكتاCت
ملالحظات أو نسخة املقابلة أو االاملقابلة هي طريقة ُتستخدم لتوليد البيا¨ت مثل 

املتغريات يف  طريقة التوثيق عن بيا¨ت حول األشياء أو أما. و املالحظات امليدانية
  .، أطروحات وغريهاب، أوراقاكت،  شكل مالحظات، نسخ

مناسب إلستخدامه جمدى و  فتشري إىل أن هذا الكتاب البحث انتائج هذ 
 للصف  ةحممدي SMA /SMK/MAلطالب دروس اللغة العربية كمواد تعليمية 

و خريطة وفقا احملتوى والعرض واللغوية جدوى  وقد استوىف معايري تقييم  شراعال
يتم تقدمي هذا  .(BSNP) قبل وكالة معايري التعليم الوطنيةكتاب من لنظرية مقاييس ال

غة تواصلية وÂيت مع عرض مترين مع اسرتاتيجيات مثرية لالهتمام لّ الكتاب ب
 يفطينش واكونيرسومات اليت تدعو الطالب إىل أن Cستخدام اجلداول أو ال

وم التوضيحية . ومع ذلك ، فإن املرجع املستخدم ال يزال أقل احلايل والرسيفومستقل
  .١٣أقل تنوعا

 Muhammad Rizal( ويضابي يزلر أما فرق بني هذا البحث مع البحث حممد و 

Baidhowi(  .هو من حيث املشاكل والكتب اليت متت دراستها حمتوى املواد التعليمية
العاشر  للصف لعربيةدرس الّلغة اىف املمتاز كتاب حتليل  " على ركزيف هذا حبث 

ىف حبث و  ."والتدرجّ  التشكيلة من نظر أغوس رمهاديألفه  اإلسالميةالعالية درسة Cمل
"حتليل كتاب تعليم  على ركز  )Muhammad Rizal Baidhowi( ويضابي يزلر حممد 

   . "نورول قمريةألفه شر اعال للصف  ةحممديSMA  /SMK/ MAاللغة العربية
                                                           

     Bahasa Arab  ‘Arabiyyah-Lughah Al-Buku Teks Ta’lim Al Analisis، ويضابي يزلحممد ر ١٣ 

SMA/SMK/MA Muhamadiyyah Kelas X Karya Nurul Qomariyah.  قسم تعليم اللغة العربية   البحث العلمي
ن كاليجاغا يو  احلكومية اإلسالميةاجلامعة كلية الرتبية و العلوم التعليمية    .٢٠١٥ ،tكارmغ يف س̈و
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قسم  )Kusmaningsih Abdining Gusti( البحث العلمي كومسانغسح أبدينغ غوسىت .٢
فروكرتو، احلكومية اجلامعة اإلسالمية تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و العلوم التعليمية 

الدروسو اللغة العربية للصف  اللغة العربيةاملدرسية  كتاب بعنوان "حتليل ٢٠١٦
 ."عاشر Cملدرسة العالية

على مواد هي خلفية هذا البحث هي من حيث مادة هذا الكتاب حيتوي و 

. على ٢٠١٣دروس صديقة للواقع تستند إىل األحداث يف بيئة املتعلم وفق املنهج 

هناك بعض الصعوCت اليت ولكن  جع إلزامياالرغم من استخدام هذا الكتاب كمر 

يواجهها املعلمون يف الكتاب املدرسي ، نتيجة إجراء مقابلة جمانية مع أحد املعلمني 

عالية صف  ملدرسةواجب إن هذا الكتاب هو كتاب  العرب يف املدرسة ، قال

، لكن يف بعض األحيان يكون صعبا بسبب الطالب من خلفيات خمتلفة.  العاشر

أن هذا البحث مهم للقيام به من أجل املسامهة  هذه املشاكل يشعر الباحث من

ب املدرسية واستخدامها هي أفضل وأكثر ايف تعليمهم من أجل استخدام الكت

 .ويساهم يف مؤلف الكتاب كإدخال حتسينات على حمتوtت الكتابفعالية 

  

  :من هذا البحث أسئلة البحث اأما 

العالية لصف العاشر من املدرسة ل"اللغة العربية" املدرسية  كتابالكيف أهلية  .١

  من ¨حية جدوى احملتوى والعرض واللغوية والكتابية؟

لصف لاللغة العربية املدرسية الدروس  كتابالكيف يتم التوصية املتعلقة �هلية  .٢

، من ¨حية جدوى احملتوى والعرض واللغوية العالية العاشر من املدرسة

 والكتابية؟
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وأما   الطريقة اليت يستخدمها الكاتب هلذا البحث هي طريقة البحث النوعي.
هو نوع البحث الذي أجراه Cحث من  حبث األدبنوع البحث الذي أجري هو 

  .الكتاCت بعض واملقاالت و ب وا¾التاخالل مجع البيا¨ت اليت ½يت من الكت

الدروس اللغة العربية  تعليمية كتابىف  نتائج هذه الدراسة إىل أن تقييم  أما
ام من اجلوانب املتعلقة Cألهلية للمحتوى العالصف العاشر مدرسة عالية  اللغة العربية

 KI هلذا الكتاب يتماشى مع مؤشرات اجلدوى حملتوى الكتاب ألنه يفي Cلتطابق مع
يف املنهج الدراسي. املوضوعات ذات الصلة ، والدقة ، وعمق املادة. ومع  KD و

ذلك ، جيب أن يكون هناك تفسري أكثر تفصيًال يف املواد الداعمة يف هذا الكتاب 
  .١٤األمثلة فقطاملدرسي ، لذلك ال يتم تقدمي 

 Kusmaningsih(  كومسانغسح أبدينغ غوسىت أما فرق بني هذا البحث مع البحثو 

Abdining Gusti(  هو من حيث املشاكل والكتب اليت متت دراستها حمتوى املواد
 للصف لعربيةدرس الّلغة اىف املمتاز كتاب "حتليل   على ركزالتعليمية. يف هذا حبث 

". والتدرجّ  التشكيلة من نظر أغوس رمهاديألفه  اإلسالميةالعالية درسة Cملالعاشر 
 على ركز )Kusmaningsih Abdining Gusti( كومسانغسح أبدينغ غوسىتو ىف حبث  

الدروسو اللغة العربية للصف عاشر Cملدرسة  اللغة العربيةاملدرسية  كتاب "حتليل
  ."العالية

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و  )Pita Bismiati(فيتا بسمية  البحث العلمي .٣
حتليل "، بعنوان ٢٠١٦احلكومية فروكرتو  اجلامعة اإلسالميةالعلوم التعليمية 

                                                           

Lughah -Analisis Kelayakan Buku Ajar Bahasa Arab Durus Al أبدينغ غوسىت، كومسانغسح ١٤ 

Al-Arabiyyah Kelas X Madrasah Aliyah  قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و العلوم التعليمية البحث العلمي
  .٢٠١٦فروكرتو، احلكومية اجلامعة اإلسالمية 
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الكتاب املدرسية Cللغة العربية "الدروس اللغة العربية لألطفال" ىف املدرسة 

 ."فلس مشيتة املنطقة كاروt ١اإلبتدائية 

بعد وفقا لتعلم اللغة العربية يف بيئة  خلفية هذا البحث هو أن الكتاب ليس

املدرسة االبتدائية اليت هي يف األساس مستوى املبتدئني. ألنه ليس من الظرفية وال 

من الكتب العربية األخرى اليت تعمل  كثري يصف البيئة يف تعلم اللغة العربية يسبب  

 .الكتابكمراجع املعلم. لذلك من هذه املشكلة الباحثون مهتمون Cلبحث يف 

  من هذا البحث: أسئلة البحث

ل يف املدرسة اطفألل العربية غةدروس ل"اللغة العربية  املدرسي كتابالحتليل  كيف .١

، هل يتوافق مع املؤهالت القياسية للكتاب كروtمشيطة   Cإلضافة إىل ١ االبتدائية

 املدرسية اجليدة؟

الطريقة اليت يستخدمها الكاتب هلذا البحث هي طريقة البحث النوعي.  و

هو نوع البحث الذي أجراه Cحث  حبث األدبنوع البحث الذي أجري هو وأما 

 .الكتاCت بعض واملقاالت و ب وا¾التامن خالل مجع البيا¨ت اليت ½يت من الكت

املؤهالت القياسية للكتب ، فإن الكتاب الدراسي يليب ا البحثنتائج هذا أمو 

املدرسية اجليدة ، لكنه حيتاج إىل حتسني يف بعض األجزاء. ويتجلى ذلك يف قبول 

الكتب املدرسية عندما حتدث عملية تعلم اللغة العربية ، فإن حمتوى املواد املوجودة 

   .١٥يتوافق مع مستوى احتياجات املتعلمني

                                                           

 Arabiyyah Lil Athfaal Di -Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Duruusul Lughah Al،فيتا بسمية ١٥

SD I Plus Masyithah Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap قسم تعليم اللغة العربية كلية  البحث العلمي

   .٢٠١٦احلكومية فروكرتو  اجلامعة اإلسالميةالرتبية و العلوم التعليمية 
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هو من  )Pita Bismiati(فيتا بسمية  وأما فرق بني هذا البحث مع البحث
 حيث املشاكل والكتب اليت متت دراستها حمتوى املواد التعليمية. يف هذا حبث ركز على

 اإلسالميةالعالية درسة Cملالعاشر  للصف لعربيةدرس الّلغة اىف املمتاز كتاب "حتليل  
 )Pita Bismiati( ". و ىف حبث فيتا بسميةوالتدرجّ  التشكيلة من نظر أغوس رمهاديألفه 

"حتليل الكتاب املدرسية Cللغة العربية "الدروس اللغة العربية لألطفال" ىف  ركز على

 فلس مشيتة املنطقة كاروt". ١املدرسة اإلبتدائية 

  منهج البحثو. 

  . نوع البحث ١

 ومن بني أنواع نهج الكمي والنوعي.يف منهجية البحث املعروفة Cسم امل

مشلتها الدراسة مع املنهج النوعي دراسة احلالة والسرية الذاتية والظواهر البحوث اليت 

 واألثنوغرافيا وأحباث املكتبة.

 ميكن أيضا أن يسمى األدبية أو ثالبح تشمل يف نوع البحث اليت يقوم ¬ا الباحث 

اليت أجراها الباحث من خالل مجع  ثاملكتبة هو نوع من البح حبث .املكتبة ثحب

  .١٦الكتاCتبعض واملقاالت و  ب وا¾التااليت ½يت من الكتالبيا¨ت 

طريقة حتليل احملتوى. طريقة هي  البحوث الطريقة املستخدمة كتىبامل يف البحث

 .١٧العلمية التحليل هو يف األساس تقنية منهجية لتحليل حمتوى الرسائل

                                                           

)، ٢٠٠٧رجيال إنستيتيوت، -(يوغياكارm: أر Metodologi Penelitian Pendidikan، فوحا دينس الر ١٦ 

٨٥.  

   .١٧٥)، C١٩٩٨ندونغ: سافا فستاك ستيا، ( Metodologi Penelitian Pendidikan اهلادي، أمري ١٧   
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ىف املمتاز كتاب   حتليل ت من قبل الباحثيف سياق هذا البحث سيتم استخدام البيا¨

  "أغوس رمهادي هألف اإلسالميةالعالية درسة Cملالعاشر  للصف لعربيةدرس الّلغة ا

  

 مصادر البيا3ت:  .٢ 

 وليةاأل  )١

البيا¨ت األولية هي البيا¨ت املقدمة أو املمثلة من قبل األطراف احلاضرة يف وقت 

  .١٨وصف احلادث حبيث ميكن استخدامها كشهود

 لعربيةدرس الّلغة اىف املمتاز كتاب  الرئيسية املستخدمة يف هذا البحث هيالبيا¨ت 

  .أغوس رمهادي ألفه اإلسالميةالعالية  درسةCملالعاشر  للصف

 ةثانويال )٢

رى، وليس احلصول أخجهة هي البيا¨ت اليت يتم احلصول عليها من  ةاملصادر الثانوي

كتاب   حتليليف املصادر الثانوي  .١٩هحبث موضوع من الباحث قبل عليها مباشرة من

أغوس  اإلسالمية ألفهالعالية ىف درس الّلغة العربية للصف العاشر Cملدرسة املمتاز 

   ،  وهو:رمهادي

  Texs Book Writing ،ماسنور موسليح .١

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnan buku Pelajaranنورهادي،   .٢
Bahasa 

                                                           

        .٨٣،  )٢٠١٣، (جاكرm: رينيكا سيبتا    Prosedur Penelitian،سوهارسيمي أريكونتو١٨ 

   . ٩١، )١٩٩٩(يوغ tكارm: فستاكا فاجلار،  Metode Penelitian أزوار، صيف الدين ١٩ 
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 Penulisan Buku Teks Pelajaran، ب.ف. سيتيبو  .٣

  Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab  ،أبداّ± الغايل و أبدول حامد أبدا±ّ   .٤

 Instrumen Perangkat Pembelajaran ،سعدأكرب  .٥

  

  مجع البيا3ت: يقةطر  ). ٣

  البيا¨ت هي األداة األساسية لإلجابة على األسئلة اليت صاغها الباحثون.

من قبل الباحث يعتمد على الغرض. نوع البيا¨ت هو أيضا يف شكل  اختيار الطريقة

صك أو يف شكل معلومات النص  أرقام املعلومات اليت مت مجعها من خالل مقياس ال

  . ٢٠أو املالحظات أو تقارير آراء املشاركني

اختبارات أو جتارب أو  بيا¨ت أو مقابالت أو مالحظات أوسيستخدم الباحث است

  .٢١رق أخرىجمموعات أو ط

وجلعل البيا¨ت النوعية تستخدم تقنيات مجع البيا¨ت النوعية مع املقابالت 

 . ٢٢واملالحظة والوYئق

 به القيام ميكن يف البحث النوعي Cإلضافة إىل املراقبة واملقابلة تقنيات مجع البيا¨ت

طريقة البحث يف . ٢٣توثيقوال األدب دراسة هي املكتبة البحث طريقة خالل من

                                                           

جاكرm: فاm راجا غرفندو ( Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif  إمزير، ٢٠

  .٢٧ )،٢٠١١فرسادا، 

  . ٦٧، )١٩٨٧(يوغياكارm: جامعة غاجا مادا،  Metodologi Researchسوتريسنو هادي، ٢١

  . ٥٠٤)، C٢٠١٦ندونغ: ألفابيتا، Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods )( سوغييونو،٢٢ 
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املكتبة أو دراسة األدب أو وYئق التوثيق طريقة الدراسة تبحث عن بيا¨ت حول 

األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظات، النصوص، الكتب، األوراق، أطروحة، 

و غري  أطروحات، الصحف، ا¾الت، تقارير البحوث، النقوش، جدول األعمال،

  .ني االبتدائي والثانويمراقبة الكتاب قيد الدراسة على املستوي. مث ٢٤ذلك

 طريقة حتليل البيا3ت). ٤

هو جهد يقوم به ) Bogdan Dan Biklen, 1982(ليل البيا¨ت يف البحث النوعي حت

وجتميعها والعثور  العمل مع البيا¨ت ، وتنظيم البيا¨ت ، وفرزها إىل وحدات مدارة

والبت فيه ما ميكن  على األمناط والعثور عليها ، وإجياد ما هو مهم وما يتم تعلمه

   .٢٥أن يقال لآلخرين

بتحليل البيا¨ت Cستخدام حتليل احملتوى. حتليل احملتوى هو تقنية  باحثالقام  

خالل حتديد خصائص معينة من  الت منالبحث اليت �دف إىل جعل االستد

 .الرسائل بشكل منهجي وموضوعي

                                                                                                                                                                      

سافا فستاك ستيا،  (Cندونغ: Metodologi Penelitian Kualitatif الدين وبين أمحد السباعي، عفيف٢٣  

١٤٠ )، ٢٠١٢.   

 t Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Danنتو،تر ٢٤ 

Tenaga Kependididkan ) ،¨كنكا :m٢٧٨)، ٢٠١٠جاكر .  

)، C٢٠١٤ندونغ: راماجا رسداكرMetodologi Peenelitian Kualitatif, ) ،t لكس ج. موليوغ، ٢٥

٢٤٨.   



١٦ 

 

 

عرفة مطابقة ملدف �هتطبيق االنتقاء والتدرج والعرض والتكرار  يستخدم الباحث
أغوس Cمدرسة الثانوية الفه اللغة العربية يف الصف العاشر الدرس واد املالدعامات يف 

 رومهادي.

  تقرير البحث ةتنظيم كتابز. 

البحث وأهداف وأسئلة  قدمة وهي حتتوى على خلفية البحثامل :  الباب األول

يتكون  البحث جمنهبحوث السابقة و الو  البحثالبحث وفوائد 

حتليل و  تمجع البيا¨ طريقةنوع البحث ومصادر البيا¨ت و من 

  وتنظيم كتابة تقرير البحث. البيا¨ت

 اإلطار النظرى.:   الباب الثاين

درسة Cملالعاشر  للصف لعربيةىف الدرس الّلغة ااملمتاز كتاب   حتليل:      ثالباب الثال

 بنظر اىل عملّية التعريف أغوس رمهاديألفه  اإلسالميةالعالية 
  . جوالتدرّ اإلختيار  تعريف

 )١البحث  عرض البيا¨ت و حتليلها ( سؤال  .أ

 )٢البحث  سؤال عرض البيا¨ت و حتليلها (  .ب

  .اإلختتام الىت تتكون من نتائج البحث واإلقرتاحات :  الباب الرابع

  

 

   

  

  

  



١٧ 

 

 

  الباب الثاين

  املواد التعليميةاإلطار النظري عن 

  تعريف التحليل  .أ

أحد أشكال التحليل هو تلخيص كميات كبرية من املعلومات اخلام اخلام 
ت أو األقسام ذات الصلة يف  اليت ال ميكن تفسريها. إن تصنيف أو فصل املك̈و
جمموعة من البيا¨ت هو أيًضا شكل من أشكال التحليل جلعل البيا¨ت سهلة 

، يتم تعريف كلمة "التحليل" على أ4ا )KBBI(وفقا لقاموس إندونيسي كبري  .اإلدارة
  .٢٦حتقيق يف حدث (مقال ، فعل ، وما إىل ذلك) ملعرفة الوضع احلقيقي

تعريف التحليل مبعىن آخر ينص على أن التحقيق يف احلدث. أو ميكن أن يكون 
هو اخلطوة اليت اختذت  حتقيقا يف املقاالت أو األفعال. يف هذه الدراسة ، التحليل

 .٢٧بعد مجع البيا¨ت البحثية

. نوعني الفصحى و العامية اللغة العربية من وقت آلخر يؤدي إىل ةتطور 
رمسية وألغراض تدوين هي اللغة القياسية املستخدمة يف املناسبات الغة الفصحى لال

. هي اللغة القياسية الفصحىاللغة و  امعبشكل  النثرية وكتابة الفكرو  الشعرأعمال 

                                                           

(سامارنج:   VIII-Kamus besar bahasa Indonesia cet., ke   ح،سوهرنو و أ¨ رتنو نغس٢٦ 
 ،tكرt٣٧)، ٢٠٠٩ود .  

Definisi/kreatif. -menarik-ide-trik-tips-Http://kangmoes.com./artikel ٢٧pengertian 
sabtu 31 maret 2018. Dikases pada analisis.-definisi/pengertian  
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لغة عربية ملختلف اللغات ال هياللغة العامية وأما  .التالية للقواعد القياسية الدولية
  . ٢٨ال متلك قواعد معيارية دولية، لغة أمية املستخدمة يف شؤون اللغات اليومية

 يب املدرساالكت  .ب

أو الكتاب املدرسي معىن الكتاب الذي  عبارة "الكتاب النصي"تعادل 
 .حيتوي على املوضوع الذي يتم ترتيبه بطريقة حتقق هدفًا معيًنا

كتاب املدرسي. يقدم الأو  يالكتاب التعليمCللغة العربية من قبل  ب املدرسياالكت
  اخلرباء تعريًفا متنوًعا للكتاب املدرسي. وفقا لوجهات نظر ووجهات نظر اخلرباء. 

الكتاب تعريف  )Muhammad Kamil Al-Naqah(الناقة  منهم حممد كامل واحد  
  :على النحو التايل

إن الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشمل على جمموعة من املعلومات األساسية "
معرفية أو وجدانية أو نفس حركية  سلفاليت توخي حتقيق أهداف تربوية حمددة 

وتقدم هذه املعلومات يف شكل علمي منظم لتدريس مادة معينة يف مقرر دراسي 
  ."٢٩معني و لفرتة زمنية حمددة

 تبعا الرائ ه.ج mريغان الكتاب املدرسي:و 

  .ةمعين ةرحلأ. الكتاب املدرسي هو دائما كتاب دراسي يظهر دائما للطالب على م

                                                           

(Cندونغ: فاm رماجا روسداكرMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab  . ،tهرموا،  أجيف٢٨ 
٧٢، )٢٠١٤.  

 ,Prinsip,  Penulisan Buku Teks Bahasa Arab (Konsepأشراىف و توين فارنسسكا، مشس الدين٢٩

Problematika Dan Proyeksi )m٢)، ٢٠١٦: أومباك، يوغياكار .  
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  الدراسة. جماالتيرتبط دائما مبجال معني من هو  املدرسيالكتاب ب. 

  ج. الكتاب املدرسي هو كتاب قياسي.

 كل واحد.  جماالتيف  بريخ كتب منيعادة ما هو  ب املدرسياالكتد. 

    مزودة مبرافق تعليمية اأيض ب املدرسيا. الكت٥

مج تعليميإال  كتب دائمات ما . الكتاب املدرسيو    ٣٠ةلدعم ب̈ر

منوذج للقواعد الىت مت تصميمها ملصاحل تعليم اللغة. اّلف  هو  اللغة كتاب

ملساعدة الطالب ىف تسهيل اتقان املهارت اللغوية الىت جتري دراستها،  كتاب اللغة

C لكتاب هو قواعد الّلغة لة سبنلواصبحت قبضة املعّلم يف تقدمي املواد التعليمي. أما

  وصفي يعىن قواعد الّلغة نتيجة لدراسة اللغة، و دعم املادة ملهارات اللغة. 

قواعد الّلغة جمموعة املواد ىف تعليم اللغة الىت ّمت اختيارها من واحد او أكثر و 

على النظر الّلغة النفسية و اإلجتماعية و (العلمي) و  وصفيةال من مصادر قواعد الّلغة

 قد استعملت ألساس تعليم الّلغة.  ىتالم اللغة، تعلّ 

 مواد من جمموعة أ4ا على اإلندونيسية اللغة تعليم قواعد تفسري ميكن لذلك،

 اللغة قواعد مصادر من أكثر أو واحد من اختيارها مت اليت اإلندونيسية اللغة تدريس

تعّليم الّلغة و  واالجتماعيلى النظر علم الّلغة النفسي عو ، اإلندونيسية Cللغةالوصفية 

  . ٣١قد استعملت ملواد تعليم الّلغة العربية ىتالالعربية، 

                                                           

)، C١٩٨٦ندونغ: أنغاس، ( Telaah Buku Bahasa Indonesia هينري غنتور mريغان و جاغو mريغان،٣٠ 

١٢-١١.    

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnan Buku Pelajaran Bahasa)نورهادي، ٣١ 

      . ١٠٦ ،)١٩٩٥إكيب سيمارانغ بريس،  سيمارانغ:(
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  دور كتاب تعليم الّلغة ىف تعّلم الّلغة هو: )Petty dan Greens(قال فانني و غارينس 

نظام تقدمي ىف حمتوى و  اتنفيذهىف تعّلم الّلغة، و  ة). لتعكيس وجهة النظر اجلديد١
  ىف كتاب.  ةاملواد املوجود

احتياجات صاحل و ، ومتنوعة، وفقا ملةقراءللال سهو  ). تقدمي املصادر للموضوع غنّية٢
  الطالب، الساس الربمنج و االنشطة املقرتحة. 

حيمل املشكلة الرئيسة ىف  ريالتعب ةشمل على مهار تتدرّج، ). تقدمي املواد بنظام و ٣
  جمال االتصاالت. 

 لتحفيز ىخر ألّلم اللغة ووسائل التعليم اائح تع). مع الكتاب االخر، يقّدم نص٤
  .الثانية اللغة لتسهيل Cلكامل الطالب

جراءت العالجية املناسبة، يعىن كتاب جبانب اإلقدمي املواد او وسائل التقييم و ). ت٥

  . ٣٢ايضا تعليم العالجيالمصدر املواد، هلا دور ىف مصدر او وسائل التقييم و 

أساس ومبدأ ووجهة نظر معينة حترك أو  املدرسيب اجيب أن يكون لدى الكت
ترتكز على الكتاب املدرسي ككل. ميكن أن تكون وجهة النظر هذه نظرية وعلم 

  غري ذلك.نفس و 

 املواد التعليمية  .ج

املواد التعليمية هي كل أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلمني يف 
ة املعنية إما مواد مكتوبة أو غري تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم. ميكن أن تكون املاد

                                                           

  .١١٠-١٠٩ نفس املرجع.، ٣٢ 
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مكتوبة. املواد التعليمية عبارة عن جمموعة من املوضوعات اليت يتم إعدادها 
وعرضها بشكل منهجي للرقم الكامل للكفاءات اليت ستتقن الطالب يف أنشطة 

مع املواد التعليمية يتيح للطالب تعلم الكفاءة أو الكفاءة األساسية  .التعلم
 ككل الكفاءات مجيع إتقان على قادراً  تراكمي لذلك ومنتظمة كةمتماس بطريقة

املواد التعليمية هي املعلومات واألدوات والنص الذي حيتاجه املعلمون  .واملتكاملة
 لتخطيط ومراجعة تنفيذ التعلم.

  أمهية املواد التعليمية د. 

ىف عملية تعّلم اّن املواد التعليم ىف عملية تعّلم مهّم جدا. قام املواد التعليم 
لكل من املعلم و الطالب مقام املهم. سوف جيد املعلم صعوبة ىف زtدة فعالية 

التعّلم بدون كتاب تعليم. وCملثل، فان الطالب بدون الكتاب التعليم تواجه 

صعوبة للتكييف ىف تعليم،وخاصة اذا كان املعلم على تواصل و تعبري عن املواد 

الطالب ان يتفقد طريقها و در¬ا، حّىت ال بسرعة و غري و ضيخ. و ميكن 

  .  ٣٣يستطيع على اهلضم و اتباع ما ّمت تعليمها من قبل املعلم

ىت تؤثر على جودة التعليم. العوامل الس ىف عملية التعليم و التعليمية امر اسا املواد

  تعليمية، منها:الواد املهناك كثري الرءي ىف تعريف 

نظاميا يستخدمها املعّلم ىف  تاّدة الىت اّلفامل). قال: فانيني املواد التعليمية هي ١

  عملّية التعّلم.

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab “Pendekatan, Metode  حممد عبد احلميد وآخرون، ٣٣ 

Strategi, Materi Dan Media  ،٧٢-٧١) ،٢٠٠٨(ماالنج: اجلامعة احلكومية اإلسالمية ماالنج برس .  



٢٢ 

 

 

حمددة. فاملقصود بفريدة من نوعها واد التعليمية فريدة من نوعها و ). قال ساجيت امل٢
معّني ىف عملية التعليم  جلمهور إال املادة استخدام ميكن ال يةاّن املواد التليم

ىف مثل هذه الطريقة  يةمعّني. اما احملددة يعين تصميم حمتوtت املواد التعليم

ليم مصممة طريقة منهجية لتسمجهور معينة و فقط لتحقيق أهداف معينة من 

  .اخصائص الطالب الذين يستخدمو4خصوصا خلصائص املواد و 

كب من هي ماّدة الّلغة العربية الىت ترت  تعليم الّلغة العربيةوهكذا، فاّن مواد 

عامل املوقف، نّظمت بشكل منهجّي حبيث ميكن ت و ااملعرفة واملهار 

  .٣٤للمعّلم و الطالب ىف عملية تعّلم الّلغة العربية ااستخدامه

، سلع وكل شيء يعّرف املادة كأشياء (KBBI) يف القاموس اإلندونيسي الكبري

 اختبارها ليتم مادة تكون أن جيب شيء املادة أن استنتاج ميكن لذلكيبدو. 

 ها.وحمرم اوحتدثه اوفكره

أما يف تعلم اللغة العربية يطلق عليها املواد التدريس اللغة العربية وهي املواد و  

   .٣٥الدراسية أو املواد التعلمية

الدقة املادية والتغطية على  يشمل العلمي األساس هذا ،الفنية من الناحية

  ة. والدعم املادياملادية 

  

                                                           

  . ٨٢-  ٨١ نفس املرجع.،٣٤

(يوغياكارm: مليت   Indonesia, Cet. Viii-Kamus Kontemporer Arab، أmبك علي أمحد زهدي مودلور ٣٥

   . ١٥٧٨)، ١٩٩٨كرt غرافيك، 
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 :دقة املواد يف املؤشرات التاليةاليتم عرض جوانب 

 ب الدراسيايف الكت قدمت غري ذلك الىتالرمز و تعريف و ال وكل الفكرة  .١
ة واضحة يف مالءمة احملتوى املقدمة قهذه الد، دقة أن تكون جيب

  .والنظرtت الواردة يف جمال الدراسة املعنية

، حيث أن أصالة هذه املادة ميكن املقدمة أصليةب أن تكون املواد جي .٢

توى من املواد ميكن تطبيقه أو ميكن إثباته يف احلياة احمل مشاهد�ا �ن

 .احلقيقية

ب اذلك اليت املقدمة يف الكت غريو  كموالتعريف واحلالفكرة إن  .٣

 .٣٦يف التدابري املربرة علمياآت املدرسي مستمدة من اإلجر 

  يعين:  الكتاب املدرسي، هناك ثالثة مؤشراتفيما يتعلق مبحتوى 

والكفاءة األساسية  )SK(ر الكفاءة ياعاملمع  ةالوصف املادياملناسب  )١

)KD(  واردة يف املناهج الدراسية ذات الصلةالىت. 

 .ةة املوادقد  )٢

 .٣٧دعم الدرسالواد امل  )٣

 

 الكالم ةمهار   .ه

لب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات طمهارة انتاجية تت الكالم

بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على   

                                                           

    .١٣٤ ،)١٦٢٠ميدt،الروز  ياكرm:غ(ي Texs Book Writing ،مسنور مسليح٣٦ 

      . ٢٩٢ ،نفس املرجع.٣٧
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التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية 
ته طإدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضم̈و للحديث، مث نظاما لغوt بوسا

الدافع واملضمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظتها يرتجم 
  فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة.

كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية، فهناك مصدر لألفكار 
واالجتاه الذي ½خذ، واملوقف الذي تقال فيه، والشخص الذي تقال له، معىن 

صال مع متحدث هذا أن  الكالم هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي Cمتام عملية ات
من أبناء اللغة يف موقف اجتماعي، ومن هنا فالغرض من الكالم نقل املعىن، 
صال حقيقي دون معىن، والمعىن حقيقي دون أن  واحلقيقة أنه ليس هناك ات

حية انفعالية اجتماعية، ومها يان ط¨حيتان تع تتوافر يف الرسالة ¨حية عقلية ̈و
للرسالة أمهيتها ومعناها، ولعله ميكننا يف ضوء هذا فهم عملية الكالم اليت 

  .٣٨سنعلها
اللغوية اليت جيب أن تتحقق يف  ةادة التحدث هي أحد أنواع املهاراإج

صال ثنائي  تدريس اللغة العربية. أنشطة التحدث يف فصل اللغة هلا جانب ات
جيب أوًال أن  كذلكع على أساس املعاملة Cملثل. و االجتاه بني املتحدث واملستم
 :تستند املمارسة التحدث على

 القدرة على االستماع .١
 القدرة على الكالم .٢

                                                           

(دون املدينة:  قني ¬اطتدريس اللغة العربية لغري النارائق ط، طعيمةرشدي أمحد   حممود كامل الناقة و٣٨ 
  . ١٢٧-١٢٦)، ٢٠٠٣إيسيسكو، 
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 توصيل من الطالب متكن الذى التعبري و املفردات من النسيب لتمكنا .٣
 أفكار و عقله.

، لكنه حيدث يف  اللغة فصل يف الكالم هو يف الواقع نشاط مثري ومشغول
الطالب،  مثري، وال حتفز مشاركة من األحيان العكس. فاخلطب تصبح غري كثري

قد يكون هذا ألن إتقان املفردات وأمناط  .به متسك وأخرياً  صلًبا اجلو أصبح
اجلملة من قبل الطالب ال تزال حمدودة للغاية. لكن املفتاح لنشاط التحدث 

ديد موضوع احملادثة بدقة الناجح يكمن يف املعلم. إذا كان املعلمون يستطيعون حت
 وفقا ملستوى قدرة الطالب ولديهم إبداع يف تطوير مناذج للتدريس يتحدث،

   .٣٩االزدحام حيدث لن Cلطبع
  

  اءةالقر مهارة   .و

تبني الدراسات أن الطبيعة العامة للقراءة ىف جوهرها واحدة عند مجيع القراءة، 
والقارئ اجليد ينبغى أن يتقن جمموعة من االجتاهات واملهارات الالزمة للقراءة 
اجلهرية اجليدة، والقراءة الصامتة السلسة الواعية، وهذه املهارات تشتمل على: 

تعرف الكلمات، مدى التعرف على درجة  اجتاه واع للقراءة، دقة واستقالل ىف
معقولة من السعة، حركات تقدمية من العينني على السطر مع االقتصار ىف 

دقيقة من آخر السطر إىل احلركات الرجعية على ما هو ضرورى، حركة رجعية 
    .٤٠أول السطر

                                                           

  ,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab (Konsep, Prinsipمشس الدين أشراىف و توين فارنسسكا،٣٩ 

Problematika Dan Proyeksi ..،٦٩.  

  . ١٣٩)، ٢٠٠٥(القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، ٤٠  
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قم بتغيري رمز الكتابة إىل األول  .و تعريفأ جانبمهارات القراءة حتتوي على 

رمز الصوت وكالمها يلتقطان معىن الوضع الذي ترمز إليه رموز الكتابة والصوت. 
يكمن جوهر مهارات القراءة يف اجلانب الثاين أو الفهم حبيث يستطيع الطالب 

  .العربية النصقراءة وفهم 
، القراءة متةالصا ءة، القراشاق بشكل عام هناك عدة أنواع من القراءة اليت تقرأ

جيب تدريب كل نوع من القراءة  .السريعة، القراءة اإلبداعية والقراءة التحليلية
على الطالب تدرجييًا وتكييفها مع مستوى قدرة الطالب. من أجل تعليم مهارة 
القراءة ليتم توجيهها إىل اهلدف، جيب استكمال القراءات املقدمة بعدد من 

نه بشكل عام، فإن هدف األهداف التعليمية األسئلة أو مناذج املمارسة. أل
 دراقو وقادر على الرتمجة فصيح  ملهارات القراءة قادر على قراءة النص العريب

 .٤١على فهمه بشكل جيد وسالسة

 ب اللغة العربيةايف إعداد كت املعايري ز. 

 االهتمام إىل حتتاج اليت العوامل من العديد هناك املدرسية، الكتب بتطوير القيام قبل
 .جيد كتاب معايري املدرسي الكتاب يليب أن ميكن حبيث

 عليميةواد التامل حمتوي .١

يرتبط حمتوى الكتاب املدرسي بصحة أو صحة احملتوى أو حقيقة احملتوى بناًء 
من خالل التحقق من صحة  .على نظام القيم الذي يعتمده ا¾تمع أو األمة

تعلم العربية اليت مت تطويرها إىل مفاهيم مواد ال احملتوى، ينبغي أن تستند حمتوي
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ليت ، ونتائج األحباث التجريبية االعربية، وآخر التطوراتونظرtت التعلم Cللغة 

، وتكيف مع نظام القيم وفلسفة احلياة املعمول ¬ا أجريت يف جمال اللغة العربية

 يف الدولة وا¾تمع.

 دقة التغطية .٢

جانب اتساع وعمق احملتوى أو املادة، وسالمة تتعلق مبحتوى املواد التعليمية من 

 .املفاهيم القائمة على جمال العلوم العربية

 هضم املواد . ٣

ذلك بسهولة املواد التعليمية اليت يفهمها الطالب ويفهمو4ا   ويرتبط

كمستخدمني، مبا يف ذلك: التعرض املنطقي، وعرض املواد املتسقة، واألمثلة 

وات املالئمة، والتنسيق املنظم والثابت، وشرح مدى والرسوم التوضيحية، واألد

 مالءمة املواد وفوائدها. 

 استخدام اللغة . ٤

يتعلق استخدام اللغة يف تطوير مواد التدريس Cختيار أصناف اللغة واختيار 

 الكلمات واستخدام مجل فعالة وإعداد فقرات ذات معىن.

 التعبئة . ٥

واحدة املطبوعة والتعبئة يف حزمة مواد يرتبط مع ختطيط املعلومات يف صفحة 

 الوسائط املتعددة

 تصوير .٦

تستخدم الرسوم التوضيحية جلذب وحتفيز والتواصل واملساعدة يف احلفاظ على 

استيعاب الطالب حملتوى الرسالة ، وميكن أن تكون اجلداول والرسوم البيانية 

  .والبطاقات واملخططات والصور وما إىل ذلك
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 عناصرالاكتمال  .٧
ت الرئيسية  يرتبط مع حزمة من املواد التعليمية اليت ميكن أن تكون مبثابة املك̈و

ت التكميلية ، وعنصر التقييم لنتائج التعلم   .٤٢واملك̈و

، جيب أيًضا أن �تم املواد اليت سيتم تقدميها للطالب ذلكCإلضافة إىل 
شرح مفصل .٤٣)C)Mamanالختيار والتدرج والعرض والوضع. كما وصفها مامان 

 :على النحو التايل

  ختيارإلأ).  ا

 )KBBI(. يناسب القاموس االندونيسي الكبري ٤٤االختيار هو تصفية أو اختيار
الذي هو اختيار حرفيا هو االنتخاCت (للحصول على األفضل) والرتشيح. وCلتايل 

  يف سياق هذه الدراسة اختيار املواد.

  :التفكري التايلتعتمد أمهية هذا االختيار على أساس 

  .مصادر القواعد الوصفية متنوعة جداً من حيث النظرية والباحثني والبساطة .١
 .املواد النحوية الوصفية املوجودة واليت ال تتعلق مبصاحل التعليم .٢
 .واد اللغة العربية للطالبم املستحيل تعليم كامل من .٣
الطالب إتقان ال يتطلب دائًما من الىت  أهداف خاصة م اللغة لهيإن تعل .٤

 .مجيع جوانب اللغة
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 املعايري من العديد هناك على جمال املفردات.الباحثة  رتكيزالبحث ف لتحديد املواد يف
 :األساس وهو

 التوفر ).١

 وسائل يف واستخدامها تعلمها يسهل اليت املفردات أو للكلمات األولوية إعطاء
 .اخلطاب أو املختلفة اإلعالم

 مثل لسماع الكفاية فيه مبا واملألوفة املألوفة للكلمات األولوية إعطاء هو ألفة). ٢
 له كالمها لكن ،"ذكاء" كلمة من استخداًما أكثر" مشش" كلمة استخدام

 .األمهية من القدر نفس

 يصبح بحيث ،ما معنى لها نيكو أن على لكافيةا لكلمةا رةقد يه لتغطيةا). ٣
 "منزل" من أوسع تغطية" بيت" الكلمة املثال سبيل على. سعوا لمجا

 اللغات من املستوعبة املمتصة الكلمات من العربية الكلمات إعطاء هي العروبة ).٤
" التلفاز، اهلاتف، املذtع" الكلمة ½خذ أن جيب املثال، سبيل على. األخرى

التلفزيون، التليفون " الكلمة من بدالً  األسبقية ترتيب الرتتيب هذا يف
  ."٤٥والراديون
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  التدرّجب).

أو عرض  تدريج، جيب أن يكون هناك عرض الدراسيأن يتم اختيار املواد بعد بعد 
  .٤٦تقدميي ألن املادة اليت مت اختيارها غري ممكنة للتدريس يف وقت واحد

 ٤٨أو خطوة التصنيف للمواد اليت مت اختيارها لتدريسها ٤٧تدرج هو معدل متزايد

 صادراملاملادة من كاتب القواعد أن حيدد الهذه هي اخلطوة الرتبوية التالية بعد 
و  تؤخذ اخلطوة ألنه يف األساس بني تسلسل املواد اللغوية هذوصفية. القواعد 

ب قواعد اللغة التعليمية حتتاج إىل أن افرز التعليم. لذلك لتحديد نوعية الكت خيتلف
  .٤٩ينظر إىل جوانب فرز املواد

 خطوتني رئيسيتني يف التدرج: التجميع والفرز. )Mackey( كيجا طرح ما

  جيب أن يستند التجمع على مبادئ التوحيد والتباين والشدة. .١
، صخا م من عام إىليالفرز جيب أن يستند إىل مبدأ علم نفس التعلوأما   .٢

إىل الطويل من البسيط إىل املعقد، من األشكال املشا¬ة إىل املختصر  من

  .٥٠ثر فائدة للطالب إىل أقل فائدةاألشكال الشاذة ومن األك
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 العرض ). ج

  .٥١بعد جتاوز مرحلة االختيار والتدرج ، تكون املرحلة التالية هي مرحلة العرض

 موعد عرضأو  تعيني أو تقدميأو  Cلعرضوميكن تفسريها أيًضا ، هداt وه العروض
  .٥٢مقدمة أو

يرتبط العرض التقدميي بكيفية تقدمي املواد اليت مت اختيارها وجتميعها ، يف هذه احلالة
إذن ما يظهر يف الصفحات األوىل من الكتاب هو  الطالب. وفهمها تقدميها ميكن

م ومستوى قدرة الطالب. يف هذه يعرض املواد على أهداف التعلال .العرض التقدميي
م اللغة هناك أشياء تؤكد على يب تعلاجتدر اإلشارة إىل أنه يف كت، املرحلة من العرض

ج التدر  ومهاالتعبري واحملتوى. فيما يتعلق Cلتعبري هناك شيئان حيتاجان إىل االهتمام ، 
  .والتظاهر

تيب تر ، عدد أشكال اللغة املتضمنة يف طريقة وعدد األجزاء يف املراحل هوالتدريج 
 .العرض وحدات أو وحدات إىل التقسيم وكذلك العرض بني جزء واحد مع اآلخر

بصرف سية. ااملواد الدر  لتقدميالتقنيات املستخدمة من قبل طريقة  وه التظاهر ماأو 
  للتغلبو  .ةاجلملالنظر عن التعبري الوجهي أكد أيضا املعىن الوارد يف الكلمات أو 

يف  ام طريقة واحدة من أربعة إجراءاتاملشكلة يف جمال املعىن ميكن استخدعلى 
  .٥٣وقت واحد
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 طريقةالطريقة التفاضل وال :و هو  عرضال مناذجأنواع  أربعة )Mackey( كيجا اقرتح ما
  . السياقية طريقةوال التصويرية طريقةالو ستنسيف و ا

طريقة لشرح القاعدة من خالل ترمجة تفسريها بلغة املتعلم الهي  طريقة التفاضلال .١
  .األوىل

 .لشرحواإلجراءات واملواقف موضوع  ستنسيفو اطريقة   يستخدم .٢
 .الرسومات لاعماست يه التصويرية طريقة .٣
 .٥٤ا¾ردة التفسريات يه السياقية طريقة أما .٤

  

 . اإلعادة.)د

الشحذ. الشحذ هو  أو مارسةيف هذا السياق يعرف مب ٥٥هو التكرار اإلعادة

 خطوة اختذها مؤلف كتاب مدرسي حبيث ميكن استيعاب املواد املقدمة واستيعا¬ا

 األكثر ذالشح . طريقةمن قبل الطالب يف كفاءة اللغة اليت تكون جاهزة لالستخدام

  . ةو ممارسة مثمر  ةمتقبل  ممارسة هياإلستعمال 

ممارسة  هي ةأما ممارسة مثمر  .القراءة ممارسة االستماع و ممارسةهي  ةمتقبل  ممارسة

 املمارسة أشكال من شكل هو ممارسة احملادثة والكتابة .الكتابة ممارسة و احملادثة

 االستماع و ةهار املهارتني و هي امل شملت ةمتقبل  ممارسة.  حقيقية هي اليت اللغوية
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 يف تسليم شيء كل ليس اللغةتعزيز  علىممارسة أن البّد يستشهد¬ا  .القراءةاملهارة 

    مفردة.   ممارسة

 أن .اللغة يف التدريس يدوt معلم اإلبداعية املساعي من الضروري يف بعض احلاالت

 املالحظات وتدوين األسئلة على اإلجابة طريق عن يتم بستطيع على القراءةممارسة 

: أساسيمهارتني حماط  ممارسة مثمر .واحد قراءة سجل وتقدمي عامة نظرة وإنشاء

 ةهار املمع  موّحد اجلانبني اهذميكن  الناحية العمليةىف  .الكتابة ةهار املو  احملادثة ةهار امل

   .٥٦ستماعإلواالقراءة 
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   الباب الثالث

ىف درس الّلغة العربية  وحتليلهااملمتاز ىف كتاب  بيا3ت املواد التعليمية عرض

 هااءفييعين است أغوس رمهادي اإلسالمية ألفهالعالية للصف العاشر Zملدرسة 

  عايري الكتاب اجليد من حيث املواد و ىف ضوء فكرة اإلختيار و التدرّج مب

 (ىف مهارتني الكالم و القراءة)

  

  عايري الكتاب اجليد من حيث املواد ىف درس الّلغة العربية مبالكتاب  اءفياست﴿ا﴾ 

  

   :هوية الكتاب .١

 الكتاب املستخدم على النحو التايل:
  اإلسالميةالعالية للصف العاشر Cملدرسة املمتاز اللغة العربية :   العنوان

 : أغوس رمهادي  املؤلف

 : جافا غرافيك اثنان سبعة  الناشر

 : جاوة الوسطى مدينة النشر

 ٢٠١٤:   السنة

العلمي  النهج من العربية Cللغة" املمتاز" بعنوان مهادير  غوسأ كتبه الذي الكتاب

 نشرته شركة .اإلسالميةالعالية درسة Cمل ، للصّف العاشر٢٠١٣ الدراسية املناهج

 ب. ساtغا  ٢٧رقم  ديبوجنوروىف شارع  الرئيسي املكتب. جافا غرافيك اثنان سبعة

RT٠٦  ٠١RW      ،على كتاب يف يوجد .الوسطى جاوة يةشمالال كالتنكارغانوم 

 األساسية والكفاءاتجوهد  والكفاءات احملتوtت وجدول مقدمة الغالف صفحة

34 ٣٤ 



٣٥ 

 

 

 يوجد الصفحة 4اية ويف صفحة ٦٤ من الكتاب يتكون. التعلم وأهداف واملؤشرات
  .املراجع قائمة

  

 الكتاب مقدمة .٢

Ö احلمد Ö نرجو أن حنصل دائًما على وفرة رمحته ونعمته. رّب العاملني احلمد .
 ̈وأرشد ذينالو على آله  .اّ± عليه وسّلم ىصلّ  دحممعلى النيب والصالة والسالم 
 .إىل طريق مستقيم

من الطالب الكتاب    اء من كتابة رفيقوفرة ونعمة كنا قادرين على اال4 بفضل
رسة علية اليت . هذا الكتاب خمصص للمستوى التعليمي ملداملمتاز"الذين يتعلمون "

الديين  ووزارة التعليم ٢٠١٣على أساس املنهج العلمي للمنهج  مت تنظيمها منهجيا
 .٢٠١٤مجهورية إندونيسيا 

وتواصل.  ،أسئلة، ومراقبة، واستكشاف، وربط حمتوtت هذا الكتاب املرافق للطالب
من هذا الكتاب هو مرافقة الطالب لفهم والتعلم بشكل أكثر فعالية أهداف 

  .واستقاللية يف التعلم من أجل حتقيق أقصى النتائج وفًقا لتوقعات املعلمني
 النقد ينتشر أن ×مل. الكتاب هذا كتابة يف واملزاt القصور أوجه مجيع أن ندرك حنن

 .التايل الفصل يف كتاCتنا جلعل املستخدمني زمالئنا من واالقرتاحات
 

 الكتاب توfتحم .٣

  ١..............................احملتوtت.........مقدمة وجدول     

٢..............................األول: البيا¨ت الّشخصّية...الفصل   
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٢٠الفصل الثاىن: املرافق العاّمة ىف املدرسة............................  

٣٦...........................اختبار لّنصفى الفصول الدراسي األول.  

٤١الفصل الثالث: احلياة ىف األسرة و ىف الّسكن......................  

٥٨...............................الثاىن الدراسي الفصل 4ايةاختبار    

  ٦٤..................................................املراجع قائمة 

 

 وحتليلها البيا3ت عرض .٤

  اإلستماع .١

  ). إستماع الفصل األول١

  سوف يقرأ أستاذك الفقرة اآلتية، استمع قراءته جّيدا!

  بطاقة شخصّية

. و ٦ فرحان، أ¨ طالب ىف الصّف األّول من املدرسة الثّانويّة اإلسالمّية احلكومّيةامسى 

طوCن جاوى الّشرقّية، بيىت بعيد عن املدرسة.  ٦٩عنوان املدرسة شارع أمحد دحالن رقم 

فاالنج. هذه هي  ١٥رقم  )Gg. Kenari RT 05/RW 02(أذهب إليها Cحلافلة. عنوان البيت 

  ة.بطاقىت الّشخصيّ 

وهذه خري الّنساء، هي طالبة ماهرة و نشيطة ىف الصّف الثّاىن من املدرسة الثّانويّة اإلسالمّية 

جاكرm اجلنوبّية. بيتها بعيد  ٤٥. وعنوان املدرسة ىف شارع شيبوmت راt رقم  ١احلكومّية 

رقم ) Gg. Pedati RT 05/RW 03(قليال عن املدرسة. تذهب إليها Cلّدرّاجة. و عنوان بيتها 

  كاCنوران الما. هذه هي بطاقتها الّشخصّية.  ١٥
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  إستماع الفصل الثاين). ٢

ومجيلة، فيها مرافق عاّمة كثرية. هذا فصل، أدرس فيها الدروس انظر اىل مدرسيت، هي كبرية 

املختلفة. وهذه مكتبة أقرأ فيها الكتب وا¾ّالت. ذلك مصّلى املدرسة أصّلى الظّهر فيه 

  اإلسرتاحة الثانية. وتلك قاعة اإلجتماع جيتمع ااطّالب والطّالبات فيها.مجاعة ىف 

وىف وقت اإلسرتاحة األوىل أذهب إىل املقصف مع أصدقائى الشرتاء األطعمة واملشروCت. 

جانب املقصف إدارة يعمل فيها املوّظفون. وللمدرسة ملعب كرّة الّسلة وسط املدرسة 

  وأحّب لعب الكرّة مع أصدقائى. وملعب كّرة القدم وراء املدرسة.

  لث الفصل الثا). إستماع ٣

  أسرة سعيدة

. ىف بيىت ٧٥. عنوان بيىت: شارع أمحد tىن رقم كبرية و نسكن ىف جاكرmحنن من اسرة  

طابقان، ىف الطّابق العلوّي عرفة الّنوم وغرفة املذاكرة وغرفة األسرة. و ىف الطّابق الّسفلّي 

غرفة اجللوس وغرفة األكل. ىف املساء، حنن جنتمع ىف غرفة األسرة لنشاهد الّتلفزيون. مثّ 

أ القرآن مع أسرتى ىف البيت. وبعد صالة العشاء نصّلى املغرب ىف املسجد مجاعة. ّمث نقر 

نتناول العشاء ىف عرفة األكل. وبعد ذلك اىب يقرأ ا¾ّلة ىف غرفة اجللوس وأّمى تساعد أخى 

الّصغري ىف مذاكرة الّدروس. أخى الّصغري ينام ىف الّساعة الثّامنة والّنصف ليال. أ¨ أراجع 

  اشاهد الّتلفزيون قليال مثّ أ¨م.  الّدروس وأعمل الواجبات املنزلّية مثّ 
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  التحليل:

 أ. حمتوى املواد التعليمية

ال كفاية. ب كتاب هو مناسبال هذا يف اإلستماع هارةمل حمتوى املواد التعليمية
للغة العربية. املثال،  متعلّ  والنقاش مع مفاهيم ونظريّةواملباحث  يتناقض العنوان

  .عضاء يف األسرةاأل مناقشته حول من هملة الذي سيتم العنوان العائ
 ب. دقة التغطية

وفقا ملستوى قدرة الطالب كفاية ة بمناسب يستماع يف ذلك الكتاب هاإل مواد
 هابسيطة وغالبا ما يسمعه فردات فيامل. اإلسالميةالعالية Cملدرسة للصّف العاشر 

  .نهج القائمملC ةفقاو ميف احلياة اليومية واملواد 

 املوادهضم  ج. 

، ألن املواد املوضحة يف كفايةة بمناسب يكتاب ههذا ال ستماع يفاإل مواد
  .مسيقة وتنسق تنسيقا مجيال ستماع Cلفعل هناك مفرداتاإل

 استخدام اللغة د. 
ة Cستخدام . كما أن استخدام اللغكفايةة بة املستخدمة يف هذه املواد مناسباللغ

 .حبيث يسهل فهم الطالبرنة والواضحة وامل اللغة العربية الفصحى
  عبئةالت  .ه

 حىت واحدة صفحة يف الكثافة شديد ليس نصال جيدة ألن التعبئة من حيث املواد
 ختطيط إىل Cإلضافة صغريًا ليس احلروف حجم. بقراءته الطالب تشبع ال

 تلخيص مع اخلالصة ختطي الطالب على يسهل فارغ قسم هناك املسافات،
  .أنفسهم الطالب
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  صويرتو. 
مع املوضوع احلايل ألنه كفاية ة باد، يكون استخدام اجلداول مناسباملو  هيف هذ

 تذكرها وحفظها. هم يفسيحفز الطالب ويسهل

 صراعنال اكتمال ز. 

ت يف مواد  ت الرئيسية اإلاكتمال املك̈و ستماع كاملة بسبب وجود املك̈و

ت التقييم اليت تكملها. ت التكميلية ومك̈و  واملك̈و

  الكالم .٢

 حوار الفصل األول). ١

  املثال احلوار بني برهان و موسى:

  : مامسك t أخى؟برهان  

  : إمسى موسى.موسى  

  : مامسك Cلكامل؟برهان   

  : موسى اجلوهر.موسى  

  : ماعنوان بيتك؟برهان   

  ٣٧: عنوان بيىت ىف شارع أمحد دحال رقم موسى  

  : ما رقم هاتفك؟برهان   

  ٠٨٥٧٧٢١٨٧٧٤٢هاتفى : رقم موسى  

  : هل أنت طالب؟برهان  
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  : نعم، أ¨ طالب ىف الصّف األول.موسى  

  برهان  : أريد بيا¨تك الّشخصّية

  موسى  : هذه هي بطاقىت الّشخصّية، تفّضل.

  برهان  : شكرا

  موسى : عفوا

  

  الفصل الثاىن حوار). ٢

  .الطويل إىل القصري من الفرزيوجد  هناكهذا احلوار  يف الثاين الفصل يف

  املثال احلوار بني يوسف و بّواب:

  : هل أنت بّواب؟يوسف

  : نعم، أ¨ بّواب، بّواب هذه املدرسة.  ّوابب

  : علي فكرة، أين أصّلى الظهر؟يوسف

  : طّيب، أ¨ آخذك إىل مّصلى املدرسة.  ّوابب

  (يف الطريق إىل املصلى)

الّتدريس)، وهذا مكتب (شؤون (هيئة : هذا مكتب (¨ظر املدرسة)، وهذا مكتب ّوابب

  اإلرشاد)الّتوجيه و 

  : هل هذه قاعة اإلجتماع؟ هي واسعة  جّدا!يوسف

  : نعم، هذه قاعة اإلجتماع، وذلك معمل الّلغة، وتلك مكتبة املدرسة.ّوابب
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  حوار الفصل الثالث). ٣

  ملثال احلوار بني فريد و أمري:
  فريد: صباح اخلري t أخي! 

  tأخي! أمري: صباح الّنور

  فريد: أين تسكن أسرتك t أمري؟

  ٢٥أمري: أسكن ىف شارع ماترام رقم 

  فريد: بيتك كبري و مجيل

  أمري: احلمدّ±... أنظر إىل هذه الّصورة

  فريد: أنت جتلس ىف غرفة اجللوس مع أسرتك

أمري: نعم، أجلس مع أسريت، أنظر هذا أيب و هذه أّمي، هذا أخي إمسه يوسف و هذه 

  ها نبيلة.أخيت إمس

  فريد: أين يدرس يوسف و نبيلة؟

أمري: يدرس يوسف ىف املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومّية جاكرm. و نبيلة هي تدرس ىف 

  بندنج.  ٣املدرسة الثّانويّة احلكومّية 

  فريد: هل هذه غرفة األكل؟

  أمري: نعم، هذه غرفة األكل، أكل مع عائليت فيها

  املكتب، أليس كذالك؟فريد: و هذه غرفة 

  أمري: صحيص، أقرأ و أكتب أدرس هنا.
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 التحليل:

 توى املواد التعليميةحم أ. 

 وقد مفردات سبيقتها فيها توجد اليت املواد ألنبكفاية  مناسبة حمتوى مواد الكالمإن 
  .قبلها املهارة ىف تنوقش

 دقة التغطية ب.
أ4ا بسيطة وفقا  هفردات فياملاحلالية و مع املناهج كفاية ة بواد املقدمة مناسبامل

 .اإلسالميةالعالية Cملدرسة ملستوى قدرة الطالب للصف العاشر 
 ج. هضم املواد

مفردات قد سبقتها  واراحليف  ةألن اجلمل املوجودكفاية ة بمناسب مواد الكالم
 ترتب ترتيبا جّيدا ومسلسال. وحمتوى مواد احلوار

 استخدام اللغة د. 

، كما أن كفايةة بمناسب الواردة يف احملادثة اتتيار الكلمالكتاب، فإن اخيف داخل 
  .ابشكل جيد حىت يسهل فهمه اإعداد فقرات احملادثة يتم عرضه

 ه. التعبئة 
ب كون الطالياب جيد مبا فيه الكفاية حبيث ال الكتكانت ترتيب مواد الكالم ىف 

 .وسهل عليهم تطبيقه سائمني

 صويرت و. 

 تظهر يف واد الكالم يف هذا املقال الم الم يقل االهتمام Cلطالب ألنكاليف مواد 
 .حتفز الطالب على التعلماّلىت  صورة صور ورموز وغريها
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  صراعنال اكتمال ز. 

ت يف مواد  ت الاكتمال املك̈و ت الرئيسية واملك̈و كالم كاملة بسبب وجود املك̈و

ت التقييم اليت تكملها   .التكميلية ومك̈و

 

 القراءة .٣

 ). القراءة الفصل األول١

ت الشخصّية3ايالب  

تعرف من هنا أّن امسه  ة، إمسه سيف الدين. ىف هذه البطاقت الشخصّية األوىل لطالبالبيا¨

Cلكامل سيف الدين اهلادى و هو من ماالنج جاوى الشرقية، مكان وmريخ ميالده: ماالنج 

مدرسته إلسالمّية احلكومّية سوراكرm، و و يدرس ىف املدرسة الثانويّة ا ١٩٩٥مارس  ١٥

  مدرسة حكومّية mبعة لوزارة الشؤون الّدينّية. 

بطاقة تعرف من هنا اّن امسها الالبيا¨ت الّشخصّية الثّانية لطالبة، امسها نور اهلداية. ىف هذه 

Cلكامل نور اهلداية الّزهرة و هي من بندوج جاوى الغربّية، مكان و mريخ ميالدها بندوج 

ها و تدرس ىف املدرسة "املنّور" الثّانويّة اإلسالمّية سوراكرm، ومدرست ١٩٩٧يونيو  ١٧

 مدرسة اهلّية mبعة ملؤّسسة دار العلوم.

  لفصل الثاىننص القراءة ل). ٢

 املرافق العاّمة ىف املدرسة

  يف هذه املدرسة مرافق عاّمة كثرية منها فصول دراسّية، ندرس فيها الّدروس املقّررة. 
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ومنها معمل الّلغة، نتدّرب فيه على اإلستماع و الكالم Cلّلغات األجنبّية. ومنها مكتبة، نقرأ 

منها مصّلى اّلذى نصّلى فيه مجاعة. و  منهامن الكتب و اجلرائد و اجلّالت، و فيها أنواعا 

  ملعب، نتدّرب على أنواع من الّرtضة البدنّية.

جناحنا ىف الدراسة، منها قاعة اإلجتماع، جنتمع  وهناك مرافق عاّمة أخرى اّلىت تساعد على

فيها ىف كثري من املناسبات، و منها مكتب (هيئة التدريس)، ومنها مكتب (الّشؤون 

اإلداريّة)، يعمل فيها موظّفون اإلداريّون، و منها مكتب (التوجيه واإلرشاد).  وال تنس 

حاض للّنساء. وهناك مقصف يبيع امليضاءة اّلىت نتوّضأ فيها. وهناك مرحاض للّرجال و مر 

فيه البائع بعض املأكوالت واملشروCت، و عند¨ بّواب حيافظ على أمن املدرسة، وسائق 

  يسوق سّيارة املدرسة.

  لفصل الثالث نص القراءة ل). ٣

  ىف سكن املدرسة

ملدرسة سكن للّطّالب وسكن للطّالبات، يزّود السكن Cملرافق العامة املختلفة، وهي: 

سجد وحجرات الّنوم و احلّمامات و املطبخ وغرفة األكل واحلديقة و امللعب و املقصف و امل

  قاعة اإلجتماع و املكتبة.

انظر إىل الّسكن للّطّالب، فيها حجرات النوم، و هي ىف الّدور الثّاىن. وعدد احلجرات كّلها 

حوىل مائة حجرة، وكّل حجرة يسكنها مخسة طّالب و تزّود احلجرات Cخلزانة للمالبس و 
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مكتب و مخسة كراسي ومراة. لكّل طالب سرير. حنن الطالب ال نطبخ �نفسنا، بل 

  نا وجبات الفطور والغداء والعشاء. و×كل معا ىف غرفة كبرية لألكل.الطّباخوم يعّدون ل

وحنن مجيعا نعيش ىف الّسكن بنظام، فلذلك نصّلى وندرس ونذاكر الدروس الّدينّية والعاّمة، 

و×كل ونلعب ونسرتيح وفقا للّنظام املعمول به ىف الّسكن. كّل جمموعة من الطّالب يشرف 

  ون يسكنون ىف بيوت جبوار الّسكن. عليها مدّرس مشرف. واملشرف

 التحليل:

  حمتوى املواد التعليمية أ. 

بحوث فيه مناسبة لعنوان امل توياحمل ألنكفاية ب القراءة مناسبةهلمارة  املواد التعليمية حمتوى

 القراءة.

 التغطيةدقة  ب.

العالية Cملدرسة مع قدرة الطالب للصف العاشر كفاية ب مناسبة كتابالواد القراءة يف م

 نهج احلايل.ة Cملفقاو موكذلك املواد املقدمة  اإلسالمية

 هضم املواد ج. 

، Cإلضافة إىل ةمتماسك املعروضة وادألن امل كفاية،ب القراءة مناسبةنصوص  إن هضم املواد

لطالب بفهم ا يف عمود مفردات الذي يسّهل قرائيفردات املوجودة يف النص الأن امل

 .نصوصال

 اللغةد. استخدام 

أل4ا ال تستخدم اللغة كفاية ب هي مناسبةكتاب ال، اللغة املستخدمة يف وادة القراءةىف م

  العامية لكنها تستخدم اللغة الفصحى حبيث يسهل على الطالب فهم نص القراءة.
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 التعبئة ه.
ين ليسا كثري  والقدر و الفسحةشكل الكتابة ألن جيدة جداً،  ،قراءةالوادة املعروضة يف امل إن

 جداً مما يسمح للطالب Cلقراءة.
 صويرتو. 
صورة التوجد  خدمة هي أقل إYرة لالهتمام ألنهالصور التوضيحية املست ،قراءةالمواد  يف

 تتطابق مع عنوان القراءة من أجل تسهيل الطالب يف تعميق معىن قراءة النص.
  صراعنال اكتمال ز. 

ت يف مواد ت التكميلية  كاملة بسببالقراءة   اكتمال املك̈و ت الرئيسية واملك̈و وجود املك̈و
ت التقييم اليت تكملها.   ومك̈و

 

 الكتابة .٤

  لفصل األول). الكتابة ل١

  ف نفسك Cمالء اإلستمارة اآلتية!عرّ   .أ
 :______________________  اإلسم Cلكامل .١
 :______________________    اجلنس .٢
 :______________________  مكان امليالد .٣
 :______________________  امليالدmريخ  .٤
  :______________________  عنوان البيت .٥

 رّتب هذه الكلمة لتكون مجلة مفيدة ايتداًء Zلكلمة اّليت حتتها خط!  .ب
  سودرمان -٤٥رقم  -امسى –ىف شارع -عنواىن -فرحان .١

  اجلواب:__________________________
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 ىتبي -عن املدرسة - قريب -إمسى ليلى - أ¨ طالبة .٢

  اجلواب:__________________________

 إليها -Cحلافلة -بيىت -عن املدرسة -أذهب -بعيد .٣

  اجلواب:__________________________

  

  ج. كّمل مع تغيري ما يلزم!

. هذا طالب، امسه حسن، هو يذهب إىل املدرسة مع زميله صباحا ١

  مباكرا.

  هذه_______، ________، فاطمة_________ -  

  طبيب، امسى خالد، أ¨ أرجع من املستشفى مع صديقي Cلّسّيارة . أ¨٢

  أنت،______، ________، ليلى__________ -  

  . هو مدّرس، امسه مروان، هو يعّلم الّلغة العربّية ىف هذه املدرسة٣

  هي، ______، ________، زينب_________ -  

 

  لفصل الثاىن). الكتابة ل٢

  Cلعبارات املناسبة من الّصندوق!كّمل العبارات اآلتية   .أ

  املقصف  يدرس الّطالب والطّالبات ىف... .١

  معمل الّلغة  بلعب الّطالب الّرtضة البدنّية ىف...  .٢

  احملطّة  يبيع البائع املأكوالت ىف... .٣

  امللعب  يسري الّسّيارة ىف... .٤

  اإلدارة  يصّلى املسلمون ىف... .٥
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  امليضاءة  يعمل املوظّفون ىف... .٦

  املسجد  الرّّكاب القطارات ىف...ينتظر  .٧

  املكتبة  نتوّضأ ىف... .٨

  الفصول الّدراسّية  يقرأ الّطالب الكتب ىف... .٩

  الّشارع  نتدّرب على اإلستماع ىف... .١٠

  
 رّتب الكلمات لتكون مجلة مفيدة ابتداء Cلكلمة اّلىت حتتها اخلّط!   .ب

 العربّيةCالّلغة  - والكالم - ىف معمل الّلغة - نتدّرب على -اإلستماع .١

  اجلواب: ____________________________

 الكتب -الّطالب - وا¾ّالت -املكتبة -يقرأ - ىف .٢

  اجلواب: ____________________________

 املقرّرة -الفصول الّدراسّية -الّدروس - ىف -ندرس .٣

  اجلواب: ____________________________

  

  لفصل الثالثالكتابة ل). ٣

  أجب كما يف املثال!  .أ

  هو يدرس الّلغة العربّية -م   مثال:

  الّلغة العربّية هم يدرس -ط      

  هو يذهب إىل املدرسة  - م .١

  هم_________________________ -ط

 هو ينّظف الّساحة كّل مساء - م .٢
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  هم_________________________ -ط
 هو يتكّلم Cلّلغة العربّية جّيدا - م .٣

  هم_________________________ -ط

 ينام ىف غرفة الّنومهو  - م .٤

  هم_________________________ -ط

 هوا يذاكر الّدروس ىف غرفة املذاكرة - م .٥

    هم_________________________ -ط

  أجب عن األسئلة اآلتية لتصبح األجوبة فقرات كاملة!  .ب

  هل ىف مدرستك سكن؟ .١

  اجلواب: ____________________________

  ماذ تفعل ىف احلجرة قبل النوم؟  .٢

  اجلواب: ____________________________

  هل تطبخ الطّعام بنفسك؟ .٣

  اجلواب: ____________________________

 التحليل:

 حمتوى املواد التعليمية أ. 

ألن املواد اليت مستوى الكفاية ىف املناسبة ىف  كتابةالإن مواد  كتاب،هذا ال يف

 قبلها.ت ىف املهارة فيها سبيقتها مفردات وقد نوقش وجدت

 ب. دقة التغطية

Cملدرسة للصّف العاشر ىف مستوى الكفاية ىف املناسبة  الكتابىف هذا مواد الكتابة 

  .اإلسالميةالعالية 
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 ج. هضم املواد
لكن هناك أقل مالءمة ألنه قبل املناقشة ال يوجد مثال  اجيدة عرض ةالكتاب مواد

 فقط يف الفصل الثالث. مث الاملوجود و كتابة، الىف األسئلة  الطالب يبقبل أن جي
 لطالب للمادة.اسّهل فهم توجد تصوير أو صورة ي

 استخدام اللغة د. 
 األ4بكفاية  كتابة مناسبةالخدام اللغة يف مواد سابقة استات المهار املكما ورد يف 

 ستخدم الّلغة العربّية الفصحى.ت
 ه. التعبئة 

جيدة مبا يكفي حىت يتمكن واد الكتابة من حيث الشكل والقدر و الفسحة م يف
  لة.و الطالب من فهم احملتوtت بسه

 صويرت و. 

يوجد العمود و اخلّط وترتيب ها ألنه فيمناسبة بكفاية  يف مواد هذه الكتابة هي
 املواد مرتبة بدقة، من أجل مساعدة الطالب على فهم حمتوtت الرسالة فيه.

  صراعنال اكتمال ز. 
ت الرئيسيوجود  كاملة بسبب  كتابةالمواد كانت العناصر ىف  ة املوجودة اليت املك̈و
هذه  يف مل تعد حباجة إىل أن ُتسكب فيها، السابقةاملهارات  متت مناقشتها يف

ت مكملة ة، هناكادامل   لتقييم التعليم. مك̈و
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  القواعد .٥

 لفصل األولالرتكيب ل). ١

  الّنكرة واملعرفة

 ىف الّلغة  أو(ال) تبدأ  مل اليت. يعىن اسم الّنكرة: اسم يدّل على شىء غري معّني  )١
: طالب، مدّرس، ثالامل. الشائعة الكلمات عليها يطلق أن ميكن إندونيسية

  موّظف، كتاب، مدرسة.
 املعرفة: اسم يدّل على معّني  )٢

 املعّرف �ل، املثال: الطّالب، املدّرس، الكتاب.   .أ
 اسم الّضمري، املثال: هو، مها، هم.   .ب
 اسم اإلشارة، املثال: هذا، هذه، ذلك، تلك.   .ت
 اسم العلم، املثال: مرمي، فريد، خالد.    .ث
 املضاف اىل املعرفة ، املثال: مسجد املدرسة، كتاب الفقه، رسول ا±ّ     .ج

 اسم املوصول، املثال: اّلذي، اّليت، اّلذان.    .ح

 

  املعرفة  الّنكرة

  جاء الطالب اجلديد  جاء طالب جديد 

  يعّلم املدّرس ىف الفصل  مدّرس ىف الفصليعّلم 
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    فصل الثاىنالرتكيب لل). ٢

  املبتدأ واخلرب (صفة)

  أدرس والحظ!

  مؤّنث  

  اخلرب  املبتدأ

  جمتهدة  الطّالبة

  نظيفة  تلك الّسبورة

  واسعة  املدرسةساحة 

  موظّفة  مرمي

  

  املبتدأ هو اسم مرفوع يقع ىف اّول اجلملة .١
 اخلرب هو مايكمل معىن املبتدأ (أي هو اجلزء اّلذى ينتطم منه مع املبتدأ مجلة مفيدة) .٢
 اخلرب يطابق املبتدأ ىف العدد (املفرد والّتثنّية واجلمع) و ىف الّنوع (املذّكر واملؤّنث)  .٣

 

  الثالث لفصلالرتكيب ل). ٣

  املبتدأ واخلرب
 املبتدأ هو اسم مرفوع يقع ىف اّول اجلملة  )١
  اخلرب هو مايكمل معىن املبتدأ  )٢

    املذّكر  

  ة القدمكر   اخلرب  املبتدأ

    مذّكر

  اخلرب  املبتدأ

  جمتهد  الطّالب

  جديد  ذلك الكتاب
  مفتوح  Cب الفصل

  موّظف  خالد
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  القدمكرة   يلعب  هو

  القدم كرة   يلعبان  مها

  القدمكرة   تلعب  أنت
  ة القدمكر   تلعبان  أنتما

  القدمكرة   ألعب  أ¨

  

    املؤّنث  

  ة الّسلةكر   اخلرب  املبتدأ

  الّسلةكرة   تلعب  هي

  الّسلةكرة   تلعبان  مها

  الّسلةكرة   تلعبني  أنت

  الّسلةكرة   تلعبان  أنتما

  الّسلةكرة   ألعب  أ¨

  التحليل:

 املواد التعليمية حمتوى أ. 

 مناسبةىف هذا الكتاب  درسة العالية اإلسالميةمواد القواعد للصّف العاشر Cمل

 صاحلة.أل4ا بكفاية 

 ب. دقة التغطية

   ملستوى قدرة الطالب للصّف العاشر بكفاية  قواعد، تكون املادة مناسبةاليف مواد 

 Cملدرسة العالية اإلسالمية. 
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 ج. هضم املواد
ألن هناك أمثلة تسّهل على بكفاية  كون املادة املعروضة مناسبةقواعد تاليف مواد 

 الطالب فهمها.
 استخدام اللغة د. 

وسهلة لفهم الطالب. يتم  بكفاية قواعد مناسبةالاللغة املستخدمة يف مواد 
  استخدام املفردات وفقا للموضوع وترد يف عمود مفردات.

 التعبئة . ه

شكل جداول ويصاحبها ىف  قّدمت ألن املواد بكفاية قواعد مناسبةالمواد كانت 
 املادة.اختالفات اللون مما يسهل على الطالب فهم حمتوtت 

 صويرت و. 

 وضوح قواعد اللغةها ½كيد ىف في ألنة بكفاية مناسب يقواعد هالمواد كانت 
 قدمة يف شكل جداول ملونة.وم

 صراعنالاكتمال  ز. 
ت الرئيسيةقواعد اكتمال ماليف مواد  �ا بسبب املك̈و شكل األمثلة، فإن ىف  ك̈و

ت الداعمة يف   ىف شكل تدريبات. شكل مادة توضيحية ومكون التقييم املك̈و
 

 تحليلال نتائج  .٦

 

  القواعد  الكتابة  القراءة  الكالم  اإلستماع  النقاط اليت نوقشت  رقم

  ناسبة امل  حمتوى املواد التعليمية  ١
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)
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  ناسبة امل  التغطيةدقة   ٢
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل  هضم املواد  ٣
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

صة   ناسبة امل  ¨ق

  (كافية)

  ناسبة امل  استخدام اللغة  ٤
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

  ناسبة امل
  (كافية)

جيد   التعبئة   ٥
  جدا

جيد 
  جدا

جيد 
  جدا

جيد 
  جدا

جيد 
  جدا

مثرية   صويرت  ٦

  جدا
مثرية   أقل إYرة  أقل إYرة

  جدا

مثرية 

  جدا

  كامل  كامل  كامل  كامل  كامل  صراعنالاكتمال   ٧

  

   

ىف درس الّلغة العربية املمتاز ىف كتاب  املواد التعليمية هاحتليلو  البيا3ت عرض ﴿ب﴾.

ضوء فكرة  أغوس رمهادي ىف اإلسالمية ألفه العاليةللصف العاشر Zملدرسة 

  اإلختيار و التدرّج 

  (ىف مهارتني الكالم و القراءة)

 

 ا¨تحتليل البي

 التدرّج

ت حتليل البيا¨

 اإلختيار

البيا¨ت عرض  الفصل 
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احلوار  هذا
تطبيق التدرج 

الذي هو خطوة 
املواد اليت ترتيبا 

مت اختيارها 
لتعليمها من 
خالل تقدمي 
التجمع على 
أساس مبدأ 

التوحيد والتباين 
 .والتوازي

التوحيد يف 
مامسك السؤال 
 ماو  t أخى
  كاملب امسك

 ماعنوان بيتكو 
ما رقم و 

 .هاتفك
التوحيد يف 

هل أنت  السؤال
، وتسأل طالب

أريد  عن

هذا احلوار  يف
 كلمة هناك

 اختريت "بيت".
 ألن الكلمة هذه

 "بيت" الكلمة
 هاكلمة من أوسع

هذا  يفو  ."منزل"
 هناكاحلوار 
 ."شارع"، كلمة

 تستخدم ال ملاذاو 
 "طريق". كلمة

 الكلمة اختريت
 من األ4 "شارع"
 تعلمها السهل

  يف واستخدامها
 اإلعالم وسائل

 أو املختلفة
   .اخلطاب
هذا  يفوأيضا 
 هناكاحلوار 

. "اهلاتف"، كلمة

 مهارة الكالم  )أ

  احلوار بني برهان و موسى! 
  t أخى؟ : مامسكبرهان  
  : إمسى موسى.موسى  
  : مامسك Cلكامل؟برهان   
  : موسى اجلوهر.موسى  
  : ماعنوان بيتك؟برهان   
: عنوان بيىت ىف موسى  

  ٣٧شارع أمحد دحال رقم 
  : ما رقم هاتفك؟برهان   
: رقم هاتفى موسى  

٠٨٥٧٧٢١٨٧٧٤٢  
  : هل أنت طالب؟برهان  
: نعم، أ¨ طالب ىف موسى  

  الصّف األول.
برهان  : أريد بيا¨تك 

  الّشخصّية
موسى  : هذه هي بطاقىت 

  الّشخصّية، تفّضل.
  برهان  : شكرا
 موسى : عفوا

 فصللا
األّول: 
البيا¨ت 
 الشخصّية



٥٧ 

 

 

بيا¨تك 

 الّشخصّية. 

 هذه اختريت

 أل4ا الكلمة

 األولوية تعطي

 العربية للكلمات

 للكلمات

 املستخلصة

 من املستخلصة

 .األخرى اللغات

 أن جيب هذا 

 األسبقية له يكون

 االنتخاCت على

 الكلمة من بدال

  "التليفون"

 القراءة،هذه  يف

 عامة مجلة هناك

 كلمة هي

ت البيا¨

، مث الشخصّية

 كلمة يف

 هذه القراءة يف

ة كلمهناك  

إىل و  "البيا3ت"

جانب كلمة 

 هناك 3ت"البيا"

 "حقائق"كلمة 

 مهارة القراءةب). 

ت الشخصّيةالبيا3  

ت الشخصّية األوىل البيا¨

لطالب، إمسه سيف الدين. 

ىف هذه البطاقط تعرف من 

هنا أّن امسه Cلكامل سيف 
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ت البيا¨
 هناك الشخصّية

ات كلم وجدت

 وهين خاصة

 العنوانو  االسم

امليالد  مكانو 

 ومكان

  . املدرسة
 

 هلا سواء حد على

. املعىن نفس

 كلمة اختريت

 ألن "البيا3ت"

 سهلة اللغة مفرداة

 واملستخدمة التعلم

 اإلعالم وسائل يف

 املختلفة

  . أواخلطاب

 هذه القراءة يفو 

ة كلمهناك  

 اختريت ""بطاقة

 أل4ا الكلمة هذه

 قوة على حتتوي

 هلا لتكون الكلمة

. املعىن بعض

 يكون حبيث

 من أوسع معناها

  "تذكرة". كلمته

   

الدين اهلادى و هو من 

ماالنج جاوى الشرقية، 

مكان وmريخ ميالده: 

و  ١٩٩٥مارس  ١٥ماالنج 

يدرس ىف املدرسة الثانويّة 

إلسالمّية احلكومّية ا

مدرسته مدرسة سوراكرm، و 

ة لوزارة الشؤون حكومّية mبع

  الّدينّية. 

البيا¨ت الّشخصّية الثّانية 

لطالبة، امسها نور اهلداية. 

ىف هذه بطاقة تعرف من هنا 

اّن امسها Cلكامل نور اهلداية 

الّزهرة و هي من بندوج 

جاوى الغربّية، مكان و 

 m١٧ريخ ميالدها بندوج 

و تدرس ىف  ١٩٩٧يونيو 

املدرسة "املنّور" الثّانويّة 

إلسالمّية سوراكرm، ا

ومدرستها مدرسة اهلّية mبعة 

 ملؤّسسة دار العلوم. 
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نص احلوار هنا 
اطول من نص 

احلوار ىف 
  الفصل األول و

هذا احلوار  يف
مّدة  هناك

 حيدثاحلوار 
 اليت األشياء من
 على التعاقد يتم

 اليت األشياء
 .طويلة تكون

 
 

احلوار  ايف هذ
 هناك كلمة

 "قاعة".
هذه  تاستخدم

الكلمة أل4ا 
 مألوفةو  مألوفة

مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 

لكن   "ردهة"
كالمها نفس 

 اذيف ه. و املعىن
 ةاحلوار هناك كلم

. "معمل"
ستخدم هذه ا

الكلمة أل4ا 
 مألوفةو  مألوفة

مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 

لكن   "خمترب"
كالمها نفس 

.املعىن  

 الكالم مهارة. أ)   

  و بّواب!احلوار بني يوسف 
  : هل أنت بّواب؟يوسف

: نعم، أ¨ بّواب،   ّوابب

  بّواب هذه املدرسة.
: علي فكرة، أين يوسف

  أصّلى الظهر؟

: طّيب، أ¨ آخذك  ّوابب

  إىل مّصلى املدرسة. 

  (يف الطريق إىل املصلى)

: هذا مكتب (¨ظر ّوابب

(هيئة املدرسة)، وهذا مكتب 

الّتدريس)، وهذا مكتب 

  اإلرشاد)و (شؤون الّتوجيه 

: هل هذه قاعة يوسف

  اإلجتماع؟ هي واسعة  جّدا!

: نعم، هذه قاعة ّوابب

اإلجتماع، وذلك معمل 

 تلك مكتبة املدرسة.الّلغة، و 

الفصل 

رافق الثاىن: امل

 العاّمة
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 يف هذه القراءة
هو تدرّج و  هناك
 الفرز من .الفرز
إىل الفرز  العام

 ةاجلمل. اخلاص
هي  العامة

 ىفاملرافق العاّمة 
، وىف املدرسة
املرافق مجلة 

العاّمة ىف 
 هناك، املدرسة
 خاصة كلمة

 وهن الكلمة 
 معمل الّلغة

 مصّلىو  مكتبةو 
و  ملعبو 

 .فصول دراسّية

 ىف هذه القراءة
هناك كلمة 

 "مرفق"
هذه  تاستخدم

الكلمة أل4ا 
مألوفة و  مألوفة

مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 

لكن   تسهيل""
كالمها نفس 

كلمة   وهنا. املعىن

اختريت  "ملعب"
 أل4ا الكلمة هذه

 قوة على حتتوي

 هلا لتكون الكلمة
. املعىن بعض
 يكون حبيث
 من أوسع معناها

. "ميدان" كلمته
و ىف هذه القراءة 

 "بّواب"هنا كلمة 

  مهارة القراءةب). 

رسةاملرافق العاّمة ىف املد  

يف هذه املدرسة مرافق عاّمة  
كثرية منها فصول دراسّية، 

  ندرس فيها الّدروس املقّررة. 
ومنها معمل الّلغة، نتدّرب 

فيه على اإلستماع و الكالم 
Cلّلغات األجنبّية. ومنها 
من مكتبة، نقرأ فيها أنواعا 

 ّالت،الكتب واجلرائد وا¾
مصّلى اّلذى نصّلى  منهاو 

منها ملعب، فيه مجاعة. و 
نتدّرب على أنواع من 

  الّرtضة البدنّية.

وهناك مرافق عاّمة أخرى 
اّلىت تساعد على جناحنا ىف 

الدراسة، منها قاعة 
اإلجتماع، جنتمع فيها ىف  

كثري من املناسبات، و منها 
مكتب (هيئة التدريس)، 
ومنها مكتب (الّشؤون 
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هذه  تاستخدم

الكلمة أل4ا 

مألوفة و  مألوفة

مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 

لكن   "حارس"

كالمها نفس 

 .املعىن

، يعمل فيها اإلداريّة)

موّظفون اإلداريّون، ومنها 

مكتب (التوجيه واإلرشاد).  

وال تنس امليضاءة اّلىت نتوّضأ 

فيها. وهناك مرحاض للّرجال 

و مرحاض للّنساء. وهناك 

مقصف يبيع فيه البائع بعض 

املأكوالت واملشروCت، و 

عند¨ بّواب حيافظ على أمن 

املدرسة، وسائق يسوق سّيارة 

  املدرسة.   

احلوار  هذا

تطبيق التدرج 

الذي هو خطوة 

فرز املواد اليت 

مت اختيارها 

لتعليمها من 

خالل تقدمي 

التجمع على 

أساس مبدأ 

التوحيد والتباين 

التوحيد  والتوازي

ىف هذا كالم هنا 

 "أسرة"كلمة 

هذه  تاستخدم

الكلمة أل4ا 

مألوفة و  ألوفةم

مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 

لكن   عائلة""

كالمها نفس 

. وىف هذا  املعىن

 مهارة الكالمأ). 

  احلوار بني فريد و أمري:

  فريد: صباح اخلري t أخي! 

  أمري: صباح الّنور tأخي!

 t فريد: أين تسكن أسرتك

  أمري؟

أمري: أسكن ىف شارع ماترام 

  ٢٥رقم 

  فريد: بيتك كبري و مجيل

أمري: احلمدّ±... أنظر إىل 

 فصلال

الثّالث: 

احلياة ىف 

 األسرة و ىف

 الّسكن
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أين  يف السؤال
تسكن أسرتك، 

بيتك كبري و 
مجيل، أنت 

جتلس ىف غرفة 
اجللوس مع 

أسرتك، أين 
يدرس يوسف و 
نبيلة، هل هذه 

كل،  غرفة األ
وهذه غرفة 

املكتب، أليس  
  لك. كذ

 

كالم هنا أيضا  
 "غرفة"كلمة 

تخدم هذه اس
الكلمة أل4ا 

مألوفة و  مألوفة
مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 
لكن   حجرة""

كالمها نفس 
. و ىف هذا املعىن

حوار هنا كلمة 
 "صحيح"

 هذه اختريت
 من ألنه الكلمة
 تعلم السهل

 املفردات
 يف واستخدامها

 اإلعالم وسائل
 أو املختلفة
  اخلطاب

  هذه الّصورة
فريد: أنت جتلس ىف غرفة 

  اجللوس مع أسرتك
أمري: نعم، أجلس مع 

أسريت، أنظر هذا أيب و هذه 
يوسف أّمي، هذا أخي إمسه 

  و هذه أخيت إمسها نبيلة.
فريد: أين يدرس يوسف و 

  نبيلة؟

أمري: يدرس يوسف ىف 
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية 
احلكومّية جاكرm. و نبيلة 

هي تدرس ىف املدرسة 
  بندنج.  ٣الثّانويّة احلكومّية 

  فريد: هل هذه غرفة األكل؟

أمري: نعم، هذه غرفة األكل، 

  أكل مع عائليت فيها

: وهذه غرفة املكتب، فريد

  أليس كذالك؟

أمري: صحيص، أقرأ و 

 أكتب أدرس هنا.
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 يف هذه القراءة
تدرّج و  هناك

 .هو الفرز
 العام الفرز من
إىل الفرز 

. اخلاص
 العامة ةاجلمل

ىف سكن 
. و ىف املدرسة
سكن مجلة 

 هناك املدرسة
 الكلمة بعض
 هي اليت

 بينها خاصة
الكلمة 

املسجد و 

حجرات الّنوم 
و احلّمامات و 

املطبخ و 
غرفة األكل و 

احلديقة و 
امللعب و 

كلمة   هنا

 اختريت "مطبخ"
 أل4ا الكلمة هذه

 قوة على حتتوي
 هلا لتكون الكلمة
. املعىن بعض
 يكون حبيث
 من أوسع معناها

. "فرن" كلمته

 وهنا أيضا كلمة

"سرير" 

هذه  متاستخد
الكلمة أل4ا 

مألوفة و  مألوفة
مسموعة ومسع 

أكثر من الكلمة 

لكن   فراش""
كالمها نفس 

  . املعىن

 مهارة القراءةب). 

  ىف سكن املدرسة

ملدرسة سكن للّطّالب 
وسكن للطّالبات، يزّود 
السكن Cملرافق العامة 

املختلفة، وهي: املسجد 
احلّمامات وحجرات الّنوم و 

و املطبخ وغرفة األكل 
واحلديقة و امللعب و 

املقصف و قاعة اإلجتماع و 
  املكتبة.

انظر إىل الّسكن للّطّالب، 
فيها حجرات النوم، و هي 

ىف الّدور الثّاىن. وعدد 
احلجرات كّلها حوىل مائة 

حجرة، وكّل حجرة يسكنها 
مخسة طّالب و تزّود 

احلجرات Cخلزانة للمالبس و 
ومخسة كراسي ومراة. مكتب 

لكّل طالب سرير. حنن 
الطالب ال نطبخ �نفسنا، 
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املقصف و 
قاعة اإلجتماع 

  .و املكتبة
 

بل الطّباخوم يعّدون لنا 
وجبات الفطور والغداء 

والعشاء. و×كل معا ىف 

  غرفة كبرية لألكل.

وحنن مجيعا نعيش ىف الّسكن 

بنظام، فلذلك نصّلى 

وندرس ونذاكر الدروس 

الّدينّية والعاّمة، و×كل 

ا للّنظام ونلعب ونسرتيح وفق

املعمول به ىف الّسكن. كّل 

جمموعة من الطّالب يشرف 

عليها مدّرس مشرف. 

واملشرفون يسكنون ىف بيوت 

 جبوار الّسكن.  
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 الباب الرابع

 اإلختتام

  اخلالصة  .أ

ىف الدرس الّلغة املمتاز كتاب  حتليل"ة البحث مبوضوع الباحث تبعد أن أجر 
 أن ةميكن للباحث، "أغوس رمهادي اإلسالمية ألفهالعالية العربية للصف العاشر Cملدرسة 

العالية Cملدرسة لطالب املستوى العاشر  �ن الكتاب مناسب لالستخدامتقول 

والغرض الرئيسي من الكتاب هو أن الطالب قادرون على قراءة وكتابة النص  .اإلسالمية

 .العريب ببساطة واستخدام حمادثة بسيطة يف العربية

ها تحأسئلة البحث اليت اقرت  استنادا إىل ااستخالصه ةباحثللميكن نتائج البحث  هناك

  :يف هذه الدراسة ةالباحث

أن هذا الكتاب  )Masnur Muslich( ماسنور مصلح رحهاطاستنادا إىل النظرية الىت . ١

الكتاب املدرسى اجلّيد من حيث املواد، مبا ىف ذلك من املناسبة  معايري %٩٥استوىف

ية، وهضم املواد، واستخدام الّلغة، ط، ودقة التغالتعليمية حمتوى املوادىف الكافية: 

ىف ) ١ مال العناصر. إال أن ىف بعض اجلوانب هناك قصور:تواكتصوير ، والوالتعبئة

تصوير جانب وىف ) ٢ مناسبتها ¨قصة.جانب هضم املواد كانت مادة مهارة الكتابة 

هناك   مع ذلك، كانت مادة مهارة الكالم والقراءة ىف قوة اإلYرة قليلة أوضعيفة.

ب اهو كتس رمهادي. أغو الفه كتاب الكتاب يقدم مادة أفضل ومثرية لالهتمام من 

اليت يتم مجعها ومراجعتها من قبل خمتلف للصف العاشر  طالب اللغة العربيةال

. فيما يتعلق ٢٠١٣األطراف Cلتنسيق مع وزارة الدين واملستخدمة يف تطبيق املنهج 

ب ا. إنه أن الفرق بني االثنني يف عرض مادة الكتاجيد بعرض املواد يف كال الكتابني

٦٥ 
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من الرسوم التوضيحية، مقارنة مع  ةهو استخدام القليلأغوس رمهدي  من قبل
اليت ستساعد ثرية ك تخدام الرسوم التوضيحيةب اليت مجعتها وزارة الدين Cساالكت

 .الطالب على فهم حمتوtت املادة

ملفهوم االختيار والتدرّج ىف مهارتني    إن املرحلية ىف تقدمي املواد قد وافق الكتاب . ٢

طبيق مبدأ التدرّج. قّدم مبادئ اختيار قد قام املؤلف ت) ١وذلك:  الكالم والقراءة.

ة ماجاكى واستنادا إىل نظريّ ) ٢ والعروبة.طية واأللفة والتغ التوفر املفرداة مثل

)Mackey(  طبيقا جيدا، ألن املؤلف قدقام طّبق هذا الكتاب نظام التدرّج ت قد

على أساس التنوّع والتباين  طبيق نظام التدرّج مها: التجميعطوتني رئيسيتني ىف تخب

والتوازى، والرتتيب وهو تقدمي املواد على أساس سيكولو جية التعّلم (هو من العام 

  . ) الطويل ومن البسيط إىل املعّقدإىل اخلاّص ومن القصري إىل

 ب. اإلقرتاحات

درس الّلغة العربية للصف العاشر Cملدرسة  ىفاملمتاز  املواد التعليمية كونتأن ينبغى . ١

سهل على املتعلمني تمرفقة Cلصورة حبيث ، أغوس رمهادي اإلسالمية ألفهالعالية 

  تعلم الكتاب.

ىف الدرس الّلغة العربية للصف العاشر املمتاز  املواد التعليمية كونتأن ينبغى . ٢

 التفاعليةألشرطة الصوتية مرفقة C ، أغوس رمهادي اإلسالمية ألفهالعالية Cملدرسة 

  .ميكن أن يساعد املتعلمني يف فهم األصواتالىت 

علي الدكتور  كما قدمهواد  للم يستكمل إعداد الكتاب جوانب الدعمجيب أن . ٣

  .رشاديةاإل التعليمات ب تعليم دورية وا، كتيةصوت اتب تدريباكتأي   القامسي

الفصل أو يف 4اية الفصل، حبيث  احلكمة يف بدايةأن يقدم الكتاب كلمات ينبغى . ٤

  .الكتاب قراءة أثناءطالب دوافع لل كونت
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